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Smlouva o poskytování služeb elektronické komunikace 

 

SOMTservis s.r.o. 

se sídlem: Židovská 131, 588 56 Telč 

IČ:29354633, DIČ: CZ29354633 

bankovní spojení: Unicreditbank Č.Ú.: 2107556008/2700 

e-mail: info@somtservis.cz 

zast. Mgr. Josef Musil, jednatel  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

A 

 IČO 

  

  

 

(dále jen „Uživatel“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb elektronické komunikace (dále jen 

„smlouva“): 

1. Předmět smlouvy 

Poskytovatel zřídí Uživateli přípojku do sítě Internet prostřednictvím infrastruktury 

Poskytovatele, a to na následující adrese: 

  

  

  

 

Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat pořízení a instalaci zařízení nezbytného 

k poskytování služby. Náklady s tímto spojené hradí Uživatel. 

2. Cena plnění 

Cena služby se dle bodu 1 za jeden kalendářní měsíc (dále jen „celková cena“) sjednává 

jako cena zvolené služby podle aktuálního ceníku Poskytovatele. Aktuální cena v době 

podpisu smlouvy je uvedena v následující tabulce: 

ZPŮSOB, CENA A FREKVENCE PLATBY 

Způsob platby       trvalý příkaz       faktura 

Celková cena Frekvence plateb 

     měsíčně     čtvrtletně     půlročně      ročně 

PARAMETRY SLUŽBY (Mbps) 

Maximální Běžná Minimální 

Download Upload Download Upload Download Upload 
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Parametry služby jsou garantovány na rozhraní TCP propustnosti transportní vrstvy 

(Ethernet, RJ45). 

V uvedené ceně je zahrnuto DPH ve výši 21%. 

3. Platební podmínky 

Úhrada za poskytnuté služby bude prováděna zpětně - měsíčně/čtvrtletně nebo 

půlročně/ročně k 1. dni daného období. Platba bude realizována na základě trvalého 

příkazu nebo vystavené faktury Poskytovatelem na konci příslušného období. Uživateli 

bude faktura doručována na e-mailovou adresu uvedenou výše. Uživatel se zavazuje 

zaplatit sjednanou cenu na účet Poskytovatele. Jako variabilní symbol se uvede číslo 

smlouvy – při platbě trvalým příkazem nebo variabilní symbol faktury – při platbě 

fakturou. Uživatel odpovídá za funkčnost jím uvedené e-mailové schránky a v případě, 

že neobdrží fakturu do 10. dne měsíce následujícího po čtvrtletí, za které bylo 

fakturováno, je povinen kontaktovat Poskytovatele, který mu sdělí informace nezbytné 

pro správné provedení úhrady za poskytnuté služby. 

4. Účinnost smlouvy 

4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu: 

URČITOU  od  do 

NEURČITOU  od 

PRVNÍ PLATBA  od  do 

 

s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

4.2. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zprovoznění 

datového okruhu pro přístup Uživatele do sítě Internet prostřednictvím uzlu 

poskytovatele. 

4.3. Pokud bude Uživatel v prodlení s úhradou svých závazků vzniklých z této smlouvy po 

dobu delší než 1 měsíc, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy, s okamžitou platností, 

odstoupit. 

5. Závěrečná ustanovení 
5.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 

127/2005 Sb., zákonem o elektronických komunikacích. 

5.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o poskytování služeb elektronické 

komunikace byla uzavřena po vzájemném projednání, po seznámení se se všeobecnými 

podmínkami, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. 

5.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

  

 

   V Telči, dne:              V Telči, dne: 

 

 

 

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

     Poskytovatel            Uživatel 
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