SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
uzavřená mezi smluvními stranami
Poskytovatel:
Miroslav Müller
Krompach 191, 471 578 Krompach
IČO: 725 84 882
Bankovní spojení: FIO a.s., č. Účtu: 2100022337 / 2010
Poskytovatel není plátce DPH
email: info@hvozd.net
Tel.: +420 606 093 818

Uživatel:
xxx

1. Předmět smlouvy
1 Předmětem této smlouvy (dále jen “Smlouva") je poskytnutí služby elektronických komunikací
„Poskytovatelem“ „Uživateli“ (dále jen „Služba").
2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu a kvalitě, a to nepřetržitě 24
hodin denně, 7 dní v týdnu po celý kalendářní rok.
3 Předávacím rozhraním je zásuvka domovního rozvodu UTP (100BASE-T).
4 Služba je poskytována na privátních IP adresách.
5 Rychlost připojení je 20/5 Mbps s agregací max. 1:20

2. Cena a platební podmínky
1 Zřizovací poplatek se neplatí, následný rozvod po bytě je plně v režii uživatele.
2 Cena služby je 490,-- Kč za kalendářní měsíc.
3 Veškeré platby jsou prováděny na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Poskytovatelem a
doručeným Uživateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V opačném případě je Uživatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit
s tím, že Poskytovatel je povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti.
4 Smluvní strany se dohodly na elektronické fakturaci a Poskytovatel bude faktury Uživateli zasílat emailem na následující e-mailovou adresu:
5 Faktura na Služby dle jednotlivých platných Specifikací bude vystavena vždy k poslednímu dni
příslušného kalendářního měsíce, se splatností 10 dnů ode dne doručení příslušné faktury Uživateli. Pro
případ prodlení Uživatele s úhradou se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení. Za den platby se považuje den připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele uvedený v
záhlaví této smlouvy. Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude vždy poslední den daného
účtovacího období, tj. poslední den příslušného kalendářního měsíce.
7 Cena služby je 490,-- Kč za kalendářní měsíc.

3. Doba trvání smlouvy
1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2 Výpovědní lhůta se nesjednává, služba bude vždy ukončena ke dni doručení či sdělení výpovědi. Službu
lze opakovaně aktivovat a deaktivovat bez jakéhokoli aktivačního poplatku.

4. Ostatní ujednání
1 Poskytovatel je držitelem Oprávnění podle § 79 a § 104 ZEK č. 3878 vydané Českým telekomunikačním
úřadem.
2 Spory týkající se povinností uložených zákonem c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů nebo na jeho základě, ve kterých smluvní strany nedojdou ke smírnému řešení,
rozhoduje Český telekomunikační úřad.
3 Řešení ostatních sporů, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní přísluší do pravomoci
obecných soudů, přičemž v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v
platném znění, bude příslušným soudem obecný soud Uživatele, ledaže právní předpisy stanoví příslušnost
výlučnou.

5. Závěrečná ustanoveni
1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2 Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.
3 Uživatel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s obsahem veškerých dokumentů,
citovaných v článku 1 této Smlouvy, jejich obsahu porozuměl a bez výhrad s nimi souhlasí.
4 Veškerá práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce
obou smluvních stran. 5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6 Smluvní strany prohlašuji, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, podle jejich pravé a
svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož připojují níže své podpisy.

V Krompachu dne 1.2.2021
Za Poskytovatele:

Za Uživatele:

