SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A PŘIPOJENÍ K VEŘEJNÉ
KOMUNIKAČNÍ SÍTI
Čl. I.
Smluvní strany
Jiří Vidlář
adresa sídla:
U Důlňáku 326/49, 717 00, Ostrava - Bartovice
bydliště:
U Důlňáku 326/49, 717 00, Ostrava - Bartovice
IČO:
72975164
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
209576123/0300
zapsaný v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění
u Českého telekomunikačního úřadu pod pořadovým číslem 688/1, dále živnostenském rejstříku
magistrátu města Ostravy pod evidenčním číslem: 380701-41352.
dále i poskytovatel
var. A.
jméno, příjmení: [doplní se jméno a příjmení uživatele]
bydliště: [doplní se bydliště uživatele]
datum narození: [doplní se datum narození uživatele]
bankovní spojení: [doplní se název banky uživatele]
číslo účtu: [doplní se číslo účtu uživatele]
poštovní adresa pro doručování písemnosti: [doplní se doručovací adresa uživatele]
e-mailová adresa pro doručování písemnosti: [doplní se doručovací adresa uživatele]
kontaktní telefon: [doplní se kontaktní telefon uživatele]
dále i uživatel
var. B. pro právnickou osobu
obchodní firma: [doplní se obchodní název uživatele uvedeného v obchodním rejstříku]
jednající: [doplní se jméno a příjmení osoby jednající za uživatele]
sídlo: [doplní se sídlo uživatele uvedení v obchodním rejstříku]
IČO: [doplní se IČO uživatele]
bankovní spojení: [doplní se název banky uživatele]
číslo účtu: [doplní se číslo účtu uživatele]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _______________________, oddíl ___, vložka ______
[doplní se registrační údaje z obchodního rejstříku uživatele]
poštovní adresa pro doručování písemnosti: [doplní se doručovací adresa uživatele]
e-mailová adresa pro doručování písemnosti: [doplní se doručovací adresa uživatele]
kontaktní telefon: [doplní se kontaktní telefon uživatele]
dále i uživatel

var. C pro fyzickou osobu podnikatele
jméno, příjmení:
adresa sídla: [doplní se adresa sídle dle živnostenského rejatříku uživatele]
bydliště: [doplní se bydliště uživatele]
IČO: [doplní se IČO uživatele]
bankovní spojení: [doplní se název banky uživatele]
číslo účtu: [doplní se číslo účtu uživatele]
poštovní adresa pro doručování písemnosti: [doplní se doručovací adresa uživatele]
e-mailová adresa pro doručování písemnosti: [doplní se doručovací adresa uživatele]
kontaktní telefon: [doplní se kontaktní telefon uživatele]
dále i uživatel
společně i smluvní strany
Čl. II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1
odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále i OZ).
2. Smlouva se uzavírá v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytování služby v oblasti zajištění připojení k síti Internet (služba
internet).
2. Zajištěním služby přístupu k síti internet se rozumí služby spojené s přístupem ke jmenným
serverům.
3.

Adresa odběrného místa: __________________________ [doplní se adresa].

4. Poskytování služeb bude zahájeno dnem _______________ [doplní se datum ve tvaru
dd.mm.rr.].
5.

Technické parametry služby:

a.

Technologické připojení: BEZDRÁTOVÉ

b.

Sdílené připojení: ANO

c.

Maximální rychlost (stahování/vkládání dat: _________ Mbps/_________ Mbps.

d.

Internetová rychlost (stahování/vkládání) dat: _________ Mbps/_________ Mbps.

e.

Běžně dostupná rychlost (stahování/vkládání) dat: _________ Mbps/_________ Mbps.

f.

Minimální rychlost (stahování/vkládání) dat: _________ Mbps/_________ Mbps.

g.

Záložní linka:

ANO

NE

h.

Dostupnost služby: ________________ %. [doplní se]

i.

Koncové zařízení/rozhraní: ________________/________________ [doplní se]

j.

Konektor: _______________ [doplní se]

k.

IP adresa: ________________ [doplní se]

l.

Maska sítě: ________________ [doplní se]

m. Brána: _______________ [doplní se]
n.

Veřejná IP adresa: _______________ [doplní se]

o.

DNS servery: _______/___________/__________ [doplní se]

p.

SMTP server: _______________ [doplní se]

q.

Zabezpečení SMTP: _______________ [doplní se]

6. V rámci služeb je poskytován přístup k číslům tísňového volání a údaje o lokalizaci volajícího
na čísla tísňového volání.
7.

Servisní služby jsou poskytovány v pracovní dny od _______ do _______ hod. [doplní se]

8.

Služby zákaznické podpory jsou poskytovány _______ do _______ hod. [doplní se]
Čl. IV.
Cena

Údaje o ceně:
1. Cena za poskytování služby je stanovena dohodou smluvních stran a činí _______________
[doplní se] Kč za přístup k síti Internet.
2. Poskytovatel není plátcem DPH. V případě, že se poskytovatel stane plátcem DPH, bude jeho
zákonná výše připočtena k ceně.
3. Uživatel se zavazuje zaplatit při podpisu smlouvy zálohu ve výši _______________ Kč [pokud se
záloha sjedná, doplní se výše zálohy, pokud se záloha nesjedná, doplní se 0]. Její vyrovnání bude
provedeno při ukončení smlouvy. Poskytovatel je oprávněn započíst zálohu na jakoukoliv svou
pohledávku vůči uživateli vyplývající ze smlouvy, v případě ukončení této smlouvy.
4. Úhrada servisních služeb poskytovaných formou osobní návštěvy technika budou účtovány
takto: cestovné ve výši _______________ [doplní se] Kč/km, práce technika ve výši
_______________ [doplní se] Kč za každou i započatou hodinu.
Způsob získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb:
5.

Cena služeb je uvedena ve smlouvě.

Výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, poskytnutým účastníku:
6.

Poskytovatel uživateli koncové zařízení neposkytuje.

Čl. V.
Řešení sporů
1. Všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit
smírně vzájemnou dohodou.
2. Pokud dohoda není možní, mohou smluvní strany využít možnost mimosoudního řešení sporů
prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, který je subjektem oprávněným řešit
mimosoudní řešení sporů v oblasti elektronických komunikací (https://www.ctu.cz).
3.

Smluvní strany mohou řešit spory prostřednictvím příslušného soud.
Čl. VI.
Ostatní ustanovení

1. Uživatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním smlouvy a Všeobecných obchodních
podmínek (dále i VOP) a že s nimi bez výhrad souhlasí, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem.
Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou
dálkově neomezeně přístupné na www.bartovicenet.cz.
2.

V případě rozporu mezi smlouvou a VOP mají přednost ustanovení VOP.

3.

Uživatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

4. Smluvní strany si ujednávají, že na smluvní vztah založený smlouvou se vylučuje uplatnění
ustanovení § 1793 OZ.
5. Uživatel je oprávněn měnit kontaktní telefon. Poštovní a e-mailovou adresu pro doručování
písemností a pouze v rámci České republiky. Tyto změny musí být prokazatelně písemně oznámeny
poskytovateli nejméně 10 dnů před její změnou. Pokud uživatel změnu kontaktního telefonu,
poštovní a e-mailové adresy pro doručování písemností poskytovateli neoznámí, je adresou pro
doručování písemností ta adresa, které byla poskytovali prokazatelně oznámena jako poslední.
Písemnosti doručované na tyto poslední adresy se považují za doručené.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 5 let ode
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či
jinak znemožní.
9.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

10. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.
11. Smlouvu je možno vypovědět písemnou výpovědí s 1měsíční výpovědní lhůtou, která začíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně a

uplyne posledním dnem měsíce.
12. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
13. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že kterákoliv smluvní strana poučí
kterékoliv ustanovení této smlouvy. Odstoupení musí být písemné a stává se účinným okamžikem
doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od okamžiku, kdy
odstoupení bylo doručeno druhému účastníku. Nároky na náhradu škody, ustanovení o smluvních
pokutách a jiné peněžní nároky smluvních stran vzniklé do okamžiku odstoupení od smlouvy nejsou
odstoupením od smlouvy dotčeny.
14. Pokud je smlouva uzavřena při použití komunikace na dálku, má zákazník právo odstoupit
od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů ode dne převzetí plnění. Toto
právo musí uplatnit u poskytovatele v místě jeho sídla na adrese U Důlňáku 326/49, 717 00 Ostrava Bartovice.
15. Pokud je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, má zákazník
právo písemně odstoupit od Smlouvy, a to do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud dosud nedošlo k
poskytnutí služeb poskytovatelem, má zákazník právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv
sankce do 1 měsíce. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit vůči poskytovateli na U
Důlňáku 326/49, 717 00 Ostrava - Bartovice.
16. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
stejnopise.
17. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrava - Bartovice dne [datum podpisu]

___________________________
za poskytovatele
Jiří Vidlář

V [místo podpisu] dne [datum podpisu]

___________________________
za uživatele
[jméno a příjmení podepisující osoby]

