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1 ÚČASTNÍCI SMLOUVY 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, 
IČ: 60193336, 
DIČ: CZ60193336, 
zastoupená …………….. generálním ředitelem,  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 
bankovní spojení: Komerční banka – Centrála Praha, Na Příkopě 33, Praha 1, 
č. účtu : 203- 69508-021/0100 
(dále jen „společnost Telefónica O2”) 
 
a 
společnost/jméno a příjmení fyzické osoby…………, 
se sídlem/místem podnikání ………………, 
v případě podnikající fyzické osoby datum narození/rodné číslo …………………… 
IČ: ……………………, 
DIČ: ……………………, 
zastoupená………………….., 
zapsaná/zapsaný v  obchodním rejstříku/živnostenském rejstříku vedeném…. 
bankovní spojení: ……………….., 
č. účtu: …………, 
(dále jen „Nájemce”), 
dále jen „Strana” nebo „Strany”. 
 
PREAMBULE 

 
 

Společnost Telefónica O2 a Nájemce se dohodli na uzavření dodatku ke Smlouvě o 
kolokaci uzavřené dne ……………. jíž je tento Dodatek nedílnou součástí. 
Tento Dodatek ke Smlouvě o kolokaci upravuje podmínky poskytnutí služby 
kolokace ve spojení se službou pronájmu koncových úseků pronajatých okruhů. 
 

2 ZMĚNY SMLOUVY O KOLOKACI  

Smlouva o kolokaci se mění a doplňuje takto: 

2.1 Článek 4.2.2 Rámcové smlouvy o kolokaci Tělo smlouvy se mění na text:   
" Společnost Telefónica O2 má povinnost uzavřít Smlouvu o kolokaci pro konkrétní 
lokalitu pouze tehdy, pokud se jedná o žádost o službu kolokace realizovanou v 
souvislosti se službou zpřístupnění metalického účastnického vedení nebo v 
souvislosti se službou  poskytování služby koncových úseků pronajatých okruhů, a 
současně jsou splněny ostatní náležitosti této Smlouvy. “ 

 
 

2.2 Na konci článku 1.1.1 Přílohy 1 – Rámcové smlouvy o kolokaci Popis služby 
Fyzická kolokace se doplňuje:   
" … nebo pro službu  Poskytování služby koncových úseků pronajatých okruhů.“ 
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2.3 Článek 1.3 Přílohy 1 – Rámcové smlouvy o kolokaci Popis služby Fyzická kolokace 
se doplňuje o třetí odrážku, která zní:   
" ● Poskytování služby koncových úseků pronajatých okruhů.“ 

 

2.4 Doplňuje se Článek 1.4.5 do Přílohy 1 – Rámcové smlouvy o kolokaci Popis služby 
Fyzická kolokace, která zní :   
" 1.4.5  Na poskytování služby koncových úseků pronajatých okruhů  se přiměřeně 
vztahují podmínky pro poskytování spojovacího kabelu. Odlišnosti jsou uvedené 
v Příloze 11 Rámcové smlouvy o kolokaci – Postupy a formuláře a v Příloze 12 
Rámcové smlouvy o kolokaci – Technická specifikace. Seznam lokalit, kde lze 
službu poskytování služby koncových úseků pronajatých okruhů poskytnout, je  
uveden v Tab. 1. V jiných lokalitách nelze službu poskytnout.  
 

Oblast pro 
koncové úseky  Název Adresa 

Jihomoravský BO - Královo Pole 1 LE Brno, Jana Babáka 2733/11 
Jihočeský CB - Č.Budějovice 1LE České Budějovice, Pražská 2239/16c 

Královéhradecký HK - HOST HK56 
Hradec Králové, Akademika Bedrny 
365/10 

Vysočina JI - Bedřichov LE Jihlava, Polenská 4382/2c 
Karlovarský KV - Jugoslávská 1LE Karlovy Vary, Jugoslávská 1706/3 
Liberecký LI - HOST Liberec 1 Liberec, Nerudovo nám. 120/6 
Olomoucký OL - HOST OL54 Olomouc, Stupkova 952/18 
Moravskoslezský OS - HOST OS66 Ostrava, 1. máje 2673/3 
Pardubický PA - HOST PA65 Pardubice, Masarykovo nám. 2655 
Plzeňský PN - Lochotín LE Plzeň, Lidická 912/20 
Středočeský PH - Střed 1 LE P24x Praha 1, Politických vězňů 911/8 
Ústecký UL – Bukov Ústí nad Labem, Masarykova 20/273 
Zlínský ZL - Zlín LE Zlín, Bartošova 4393 

Tab.1 Seznam lokalit kolokace pro poskytování služby koncových úseků pronajatých 
okruhů   
…“ 
 

2.5 Doplňuje se Článek 1.5.8 do Přílohy 1 – Rámcové smlouvy o kolokaci Popis služby 
Fyzická kolokace, který zní :   
“ Společnost Telefónica O2 poskytne Nájemci spojovací kabel a pásek na hlavním 
rozvodu pro účely služby poskytování koncových úseků pronajatých okruhů. 
V případě objednání tohoto spojovacího kabelu a pásku se postupuje obdobně jako 
u objednání spojovacího kabelu, které je popsáno v Příloze 11 Rámcové smlouvy o 
kolokaci – Postupy a formuláře článek 3.3 a 4.2. „ 

 
 

2.6 Doplňuje se Článek 3.3 do bodu 3 Přílohy 5 – Rámcové smlouvy o kolokaci Ceny a 
to včetně cenové tabulky. Článek 3.3 zní :   
“ 3.3 Ceny uplat ňované v souvislosti s poskytováním služby poskytová ní 
koncových úsek ů pronajatých okruh ů.  
Jednorázově uplatňované ceny za zřízení jsou účtovány po podepsání předávacího 
protokolu. V případě, že by Nájemce nepodepsal protokol do 14 dní od předložení 
předávacího protokolu a současně nájemce nevznesl písemnou námitku(na 
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poskytnutou službu), bude služba považována za převzatou.  
Periodicky uplatňované ceny za službu spojovacího okruhu pro účely poskytování 
služby koncových úseků pronajatých okruhů se účtují měsíčně od data, kdy je 
považována služba za převzatou.   
 

Služba Cena M ěrná 
jednotka 

Poznámka Kód 
ceny 

Zřízení služby  
spojovacího okruhu 
pro účely poskytování 
služby koncových 
úseků pronajatých 
okruhů včetně pásku 
na HR 

7 730 Kč 
/jednorázově 

Spojovací 
kabel o 
kapacitě 3x8 
párů = 12xE1  

 073 

Nájem  spojovacího 
okruhu pro 
poskytování služby  
koncových úseků 
pronajatých okruhů 
včetně pásku na HR 

283 Kč 
/měsíčně 

Spojovací 
kabel o 
kapacitě 3x8 
párů = 12xE1 

 074 

…. “  
 
 

2.7 Článek 8.2 Přílohy 11 Rámcové smlouvy o kolokaci – Postupy a formuláře se 
doplňuje o text v části formuláře Spojovacích kabelů o řádek, který zní :   
"… 

Spojovací okruh pro poskytování služby koncových 
úseků pronajatých okruhů  

Škálovatelnost 12 x E1 

vnitřní metalický stíněný       A  N  

 

      A  N  

...“ 
 
 

2.8 Na konec článku 4.2.1 Přílohy 12 Rámcové smlouvy o kolokaci – Technická 
specifikace se doplňuje věta:  
“ V případě pásků pro službu spojovacích kabelů pro poskytování služby koncových 
úseků pronajatých okruhů  je třeba použít rozpojovacích pásků:  
       - Siemens S 92 na kabely, které mají stínění pro každý pár samostatně  
nebo stejný typ pásku jiného výrobce. „ 

 
 

2.9 Doplňuje se Článek 5.1.6 do bodu 5 Přílohy 12 Rámcové smlouvy o kolokaci – 
Technická specifikace, který zní :  
“ 5.1.6. U služby spojovacích kabelů pro účely poskytování služby koncových úseků 
pronajatých okruhů  je použit spojovací kabel 8x2x0,6 , kde je stíněn každý pár 
zvlášť. Základní škálovatelnost rozšíření kapacity  spojovacího kabelu na HR je 3x 
kabel 8x2x0,6 tzn. 12xE1 na jeden pásek S92 na HR. „ 
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními tohoto Dodatku a ustanovením hlavního 
textu Smlouvy jsou rozhodující ustanovení v hlavním textu Smlouvy.   

3.2 Všechna ustanovení Rámcové smlouvy o kolokaci zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena. 

3.3 Tento Dodatek se stává platným a účinným dnem podpisu smluvními stranami nebo 
jejich oprávněnými zástupci, pokud tento den nebude totožný, pak dnem pozdějším. 

3.4 Tato Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce v 5 stejnopisech s platností originálu, 
z nichž Nájemce obdrží 2 vyhotovení a Telefónica O2 obdrží 3 vyhotovení. 

 
 
 
V ……… dne  ………                                                     V ……… dne ……… 
 
 
 
Za spole čnost        Za spole čnost 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:    ………………………….. 
 
 
 
--------------------------------------                                         ---------------------------- 
jméno, funkce, podpis                                                   jméno, funkce, podpis 


