
SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Uzavřená podle §1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: Číslo dodatku: 0 ID. číslo účastníka:

SMLUVNÍ STRANY
Miroslav Javůrek , Jahodová 130 , 276 01 - Hořín , IČO: 68565046 , DIČ: CZ8002210469

Reg. MěU Mělník OŽU č.j. 1/6389/99/ObZU od 4.1.1999 ..

dále jen poskytovatel

a Účastník

 Jméno Příjmení , Ulice 123 , 123 45 - Město , Tel.: 123 456 789 , Email: email@email 

IČO/Rodné číslo: ____________________ , DIČ/Číslo OP: ____________________ 

Předmět smlouvy: ZŘÍZENÍ A POSKYTOVANÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ.

Přidělené IP a místo instalace:

IP: Ulice a číslo popisné(parcelní)/PSČ - Město Tarif/služba Rychlost * Agregace SLA Cena/měsíc

* Rychlost stahování / odesílání. Pokud je zapsaná pouze jedna hodnota, rychlost stahování = rychlost odesílání .

Platební podmínky a forma uhrady:

Cena služby včetně DPH:  Kč / měsíc

Způsob platby:  

Variabilní symbol:  (při každé platbě je nutné uvést správný VS)

Zasílání daňového dokladu:

Minimální doba užívání:  .

Poznámky:

1.   Specifikace služby a platební podmínky: 
1.1   Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen „VOP“) a Technické specifikace služeb, které jsou pro uživatele i dálkově
přístupné na www.netmelnik.cz , stanovují užívání jednotlivých služeb. Specifikace užívání je dána i dalšími dokumenty Poskytovatele.
1.2   Přesná nabídka služeb a podmínky užívání jsou uvedeny na www.netmelnik.cz .
1.3   Při zapůjčení koncového zařízení Poskytovatelem Účastníkovi, Účastník nehradí Poskytovateli instalační poplatek (náklady spojené s
instalací). Jedná se o zvýhodněnou nabídku Poskytovatele. Koncové zařízení je Účastníkovi zapůjčeno v rámci služby za cenu uvedenou ve
smlouvě.
1.4   Služby pro Uživatele jsou zahájeny dnem, kdy na základě předávacího protokolu bylo prokazatelně předáno a zprovozněno samotné
koncové zařízení.
1.5   Uživatel je povinen hradit poplatky za užívání shora specifikovaných služeb v termínech a řádně, jak je stanoveno touto smlouvou. Při
jednotlivých platbách je Účastník povinen uvádět správný variabilní symbol.

2.   Délka trvání smlouvy a skončení smluvního vztahu:
2.1   Smluvní strany sjednaly, že minimální délka užívání služeb je  .
2.2   Účastník je oprávněn tuto smlouvu (užívání služeb) kdykoli vypovědět. Výpovědní doba je v takovém případě 30 dní a začíná běžet den
po doručení výpovědi druhé straně.
2.3   Pokud Účastník ukončí smlouvu, strany sjednaly, že Účastník vrátí koncové zařízení zapůjčené Poskytovatelem, které je specifikováno v
předávacím protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve lhůtě uvedené v čl. 3.2 písm. h) VOP na kontaktní
místo Poskytovatele tak, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy.
2.4   Pokud je sjednána smlouva na dobu určitou a ze strany Účastníka, který je současně spotřebitelem, dojde k předčasnému ukončení
takové smlouvy, je takový Účastník povinen zaplatit Poskytovateli úhradu v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. p) Zákona o elektronických
komunikacích, a to ve výši odpovídající´ součtu jedné dvacetiny měsíčních plateb do konce sjednané doby trvání Smlouvy, při výpovědi
podané do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Ostatní Účastníci hradí všechny měsíční platby do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Dále
Účastník hradí náklady spojené s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek a
instalční poplatek ve výši odpovídající poplatku za montáž, který činí 2000,-Kč za každé takto poskytnuté zařízení. Nárok Poskytovatele na

Důležité kontaktní údaje:
- hlášení případných poruch a problémů: +420 608 404395 , +420 777 666685 | Po–Pá : 8:00–17:00hod , So-Ne-Svátky nebo mimo pracovní dobu : pouze SMS
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zaplacení poplatků vzniká okamžikem ukončení Smlouvy se splatností 14 dnů od data ukončení Smlouvy. Úhradou těchto nároků není
dotčena povinnost Účastníka zařízení vrátit Poskytovateli dle čl. 3.2 písm. h) VOP.
2.5   Účastník, který je současně spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího podpisu, a to podle § 1829 zákona
č. 89/2012Sb., občanský zákoník. Výpověď musí být zaslána písemně na kontaktní místo uvedené v záhlaví této smlouvy. Při podání takové
výpovědi smlouvy je Účastník povinen vrátit Poskytovateli koncové zařízení dle čl. 3.2 písm. h) VOP a zaplatit poplatek za montáž koncového
zařízení technikem dle Ceníku.

3.   Sankční ustanovení pro případ porušení Smlouvy:
3.1   Pokud Účastník poruší ustanovení čl. 2.3 této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn odeslat první upozornění na prodlení Účastníka
zdarma. 
3.2   V případě, že prodlení na straně Účastníka i nadále trvá, má Poskytovatel právo zaslat druhou elektronickou upomínku. Za druhou
elektronickou upomínku je Účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100,-Kč. Poskytovatel v druhé upomínce určí náhradní lhůtu pro
plnění s tím, že tato lhůta nesmí být kratší než 7 dní. 
3.3   Pokud Účastník nesplní povinnost uhradit dlužnou částku ani na základě druhé upomínky v náhradní lhůtě k plnění, je Poskytovatel
oprávněn odeslat třetí písemnou upomínku a za toto porušení se Účastník zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.
3.4   V případě, že Účastník poruší povinnosti, a nevrátí zapůjčené zařízení ve lhůtě dle čl. 3.2 písm. h) VOP, nebo vrátí nefunkční či jakkoliv
poškozené zařízení, nebo zařízení vrátí po sjednané lhůtě, zavazuje se Účastník uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně
zapůjčeného zařízení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
3.5   V případě, že Účastník poruší ustanovení čl. 3.2 písm. b) VOP a umožní tímto svým jednáním bez předchozího písemného souhlasu
Poskytovatele třetí straně užívání Služeb, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele
domáhat se práva na náhradu škody.
3.6   Strany sjednaly a Účastník se zavazuje, že veškeré smluvní pokuty podle tohoto článku této smlouvy uhradí do doby určené
Poskytovatelem v písemné výzvě.

4.   Závěrečná ustanovení:
4.1   Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
4.2   Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání této smlouvy neplatná nebo neúčinná,
budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je ve zbývajících ustanoveních
platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
4.3   Účastník prohlašuje, že:
a.   se prokazatelně seznámil se specifikací objednaných služeb, s Všeobecnými obchodními podmínkami a Technickou specifikací služeb pro
poskytováni veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Miroslav Javůrek , tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou
nedílnou součástí této smlouvy a zavazuje se Všeobecné obchodní podmínky dodržovat.
b.   Byl prokazatelně seznámen s Předávacím protokolem na poskytování služby elektronických komunikací, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
c.   Byl prokazatelně seznámen se zásadami ochrany osobních údajů Poskytovatele na webových stránkách Poskytovatele www.netmelnik.cz.
d.   bere na vědomí, že provozovatelem sledovanitv.cz je společnost sledovanitv.cz s.r.o. a služba sledovanitv.cz se řídí Všeobecnými
podmínkami společnosti sledovanitv.cz s.r.o. 
4.4   Jakékoli změny této smlouvy, pokud není výslovně stanoveno jinak, je možné činit výhradně formou číslovaných dodatků, podepsaných
oběma smluvními stranami.
4.5   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
4.6   Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a s jejím
obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Dne 01.01.2021

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

Miroslav Javůrek podpis učastníka
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