
 

 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o Poskytování telekomunikačních služeb pro 

potřeby resortu MF  
č. Objednatele 33/042/2012  

č. Poskytovatele 2012/1091/00002 

uzavřené dne 25. 6. 2012   

(dále jen „Dodatek“) 

 

Česká republika - Ministerstvo financí  

se sídlem:   Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:     CZ00006947 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 1 

Číslo účtu:   3328001/0710 

Za niž jedná:    Viktor Janáček, ředitel odboru 59 - Provoz ICT a uživatelská podpora 

ID datové schránky:   xzeaauv 

dále jen „Objednatel“ 

a 

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem:  Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO:    64949681 

DIČ:    CZ64949681 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:   17489033/0300 

Zastoupená:   Ing. Libor Komárek - senior manažer prodeje zákazníkům segmentu 

(na základě pověření)  

ID datové schránky:   ygwch5i 

dále jen „Poskytovatel“ 

 

Preambule: 
 

A. Smluvní strany Česká republika - Ministerstvo financí a GTS Czech s.r.o. mezi sebou uzavřely dne 25. 

6. 2012 Smlouvu o Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby resortu, č. smlouvy Objednatele 

33/042/2012  a č. smlouvy Poskytovatele 2012/1091/00002  (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 

bylo poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Služba“ a její části dále jen „Části 

Služby“ nebo jednotlivě „Část Služby“). 

 

B. V průběhu trvání Smlouvy došlo k procesu fúze sloučením společnosti GTS Czech s.r.o. (se sídlem: 

Přemyslovská 2845/73, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ:28492170, dále jen „GTS“) s Poskytovatelem, tj. se 

společností T-Mobile Czech Republic a.s. (se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, 

IČ:64949681) ve smyslu ustanovení § 14, § 70, § 100 a násl. Zákona č. 1285/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.  

Evidenční číslo MF 

9009/089/2016 



 

  

C. Ke dni 2. 1.2015 došlo v důsledku výše uvedené fúze ke vstupu Poskytovatele, jako univerzálního 

právního nástupce GTS, do všech platných a účinných právních vztahů GTS.  

 

D. V průběhu trvání Smlouvy došlo ve smyslu ustanovení odst. 3.4 Smlouvy k požadavku Objednatele na 

kvantitativní změnu Služby spočívající v rozšíření předmětu Smlouvy navýšením počtu IP adres 

z veřejného internetu, jelikož počet přidělených  IP adres je již Objednatelem vyčerpán. Cena činí 25,- 

Kč bez DPH měsíčně za každou přidělenou IP adresu. Za dalších 32 IP adres tedy dojde k navýšení 

ceny o 800 Kč bez DPH měsíčně. 

 

E. V souvislosti  s výše uvedeným se uzavírá tento Dodatek, kterým dochází k rozšíření předmětu 

Smlouvy a k odpovídajícímu zvýšení Měsíční ceny za Služby.  

 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku je naplnění požadavků ustanovení čl. 11 odst. 11.3.3 Smlouvy a související 

formální úprava obsahu Smlouvy v návaznosti na rozšíření předmětu Smlouvy. 

 

2. Předmětem tohoto Dodatku je dále formální úprava obsahu Smlouvy v návaznosti na změnu 

oprávněných osob. 

 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že v důsledku rozšíření předmětu Smlouvy navýšením počtu IP 

adres z počtu 32 na 64  ks: 

 

3.1. dochází v čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy u položky „Služba 1 – Hlavní internetové připojení“ ke zvýšení 

Ceny Služby tj. ceny za plnění předmětu Smlouvy za cele období trvání Smlouvy o 38.400,- Kč 

bez DPH, tj. 46.464,- Kč s DPH. Celková cena za plnění poskytované po celou dobu trvání 

smlouvy tedy nově činí 1.473.600,- Kč bez DPH, tj. 1.783.056,- Kč s DPH. 

 

3.2.   dochází v čl. 6 odst. 6.1.1 Smlouvy u položky „Služba 1 – Hlavní internetové připojení“ ke 

zvýšení Měsíční ceny o 800,- Kč bez DPH, tj. 968,- Kč s DPH, na částku 28.800,- Kč bez DPH, tj. 

34.848,- Kč s DPH. Celková Měsíční cena (bez variabilní složky) tedy v souvislosti se změnou 

ceny dle předchozí věty činí celkem 30.700,- Kč bez DPH, tj. 37.147,- Kč s DPH.   

 

3.3.  dochází v příloze Smlouvy č. 2:  2a – Specifikace Služby GTS Internet v položce „Požadovaný 

počet veřejných IP adres:“  ke změně z 32 na 64, 

 

3.4. dochází v příloze Smlouvy č. 2:  2a – Specifikace Služby GTS Internet v položce „Cenové 

ujednání – Pravidelné měsíční ceny (v Kč bez DPH)“, ke zvýšení pravidelné měsíční ceny, a to tak, 

že pravidelná měsíční cena za přípojku a sjednanou úroveň kvality služby nově činí 28.800,- Kč 

bez DPH, tj. 34.848,- Kč s DPH.  

 

3.5.  dochází v příloze Smlouvy č. 2:   2d – Popis služby v odst. 1.2. Parametry služby k následující 

změně textu:   „IP adresy – nejméně 64 pevných IP adres bude k dispozici pro servery GSA“. 

 

4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v důsledku změn oprávněných osob bude příloha Smlouvy 

č. 4:  Seznam oprávněných osob nahrazena novým zněním, které tvoří Přílohu tohoto Dodatku.  

 

 

 



 

  

2.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání. 

 

4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních 

stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 12. 

2016. 

 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

 

- Příloha č. 1 – Příloha č. 4  Smlouvy  Seznam oprávněných osob 

- Příloha č. 2 – Pověření Ing. Libora Komárka  

 

 

 

 

V Praze dne: ……………     V Praze dne: …………… 

 

 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

 

Česká republika - Ministerstvo financí   T-Mobile Czech Republic a.s. 
 

     

 

 

.................................................................   ................................................................. 

Viktor Janáček     Ing. Libor Komárek  

ředitel odboru 59     senior manažer (na základě pověření)  

                
                    

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 1 Dodatku  
 

 

Příloha č. 4  Smlouvy:  Seznam oprávněných osob 

 

 

Oprávněné osoby pro smluvní a obchodní jednání  

 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail telefon 

Patrik Nikendey patrik.nikendey@t-

mobile.cz 

+420 603 606 196 

Libor Komárek libor.komarek@t-

mobile.cz 

+420 603 606 664 

 

Za Objednatele 

jméno e-mail telefon 

Viktor Janáček Viktor.Janacek@mfcr.cz +420 257 042 300 

 

 

 

Oprávněné osoby pro kontrolu Podkladů pro vyúčtování 

 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail telefon 

Irena Šeflová business@t-mobile.cz +420 800 900 808 

Tomáš Pospíšil tomas.pospisil@t-mobile.cz 

 

+420 603 606 367 

 

Za Objednatele 

jméno e-mail telefon 

Viktor Janáček Viktor.Janacek@mfcr.cz +420 257 042 300 

 

 

Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti 

 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail telefon 

Jaroslav Beneš Jaroslav.Benes@t-mobile.cz +420 603 606 332 

Jan Prajer Jan.Prajer@t-mobile.cz 

 

+420 603 605 304 

 

Za Objednatele 

jméno e-mail telefon 

Zdeněk Paul Zdenek.Paul@mfcr.cz 

 

+420 257 043 192 
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