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Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet 

 

I. Smluvní strany 

Ota Procházka  

Dvořákova 654 

33214 Chotěšov 

IČ: 676 28 851 

Peněžní ústav: mBank  

Číslo účtu: 670100-2207407296/6210 

Kontaktní telefon: +420 603 578 646 

E-mail: oprochazka@pc-services.cz  

Web: www.pc-services.cz 

 

Účastník:  

 

Jméno, příjmení/firma: ...................................................................................................................................................................... 

 

Kontaktní osoba:   ...................................................................................................................................................................... 

 

Ulice, č.p.:   ...................................................................................................................................................................... 

 

Obec, PSČ:  ...................................................................................................................................................................... 

 

RČ/nar./IČ:   ...................................................................................................................................................................... 

 

Kontaktní telefon:   ...................................................................................................................................................................... 

  

Email:    ...................................................................................................................................................................... 

 

Peněžní ústav:   ...................................................................................................................................................................... 

 

Číslo účtu:   ...................................................................................................................................................................... 

 

 

II. Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy je poskytování služby přístupu k síti Internet. Poskytovatel se zavazuje poskytovat účastníkovi přístup k síti 

Internet. Účastník se zavazuje platit za poskytovanou službu cenu dle platného Ceníku služeb Poskytovatele.  
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III. Specifikace služby  

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, bez stanovené minimální doby užívání služby. Účastník má právo smlouvu kdykoliv 

vypovědět bez udání důvodu a to vždy ke konci zúčtovacího období. Výpověď musí být doručena písemně poskytovateli nejpozději 

14 dní před koncem zúčtovacího období.  

 

Služba:     Tarif...................................................  Maximální Inzerovaná rychlost…....................................... 

Datum zahájení služby:    ..........................................................   Fakturační období od: ....................................................... 

Délka zúčtovacího období:       ………. měsíc/ů 

Způsob zasílání faktur:                 e-mailem          poštou 

Zařízení v majetku účastníka:  ........................................................................................................................................................ 

Zařízení v majetku poskytovatele:  ........................................................................................................................................................ 

Koncový bod služby           IEEE 802.3 RJ-45                         IEEE 802.11b/g Wifi 2,4 Ghz    IEEE 802.11a/n/ac Wifi 5 Ghz  

Detailní popis služby je uveden v Technické specifikaci služby, která je nedílnou součástí této smlouvy.   

 

 Při ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit bez zbytečného prodlení poskytovateli vše, co je vlastnictvím poskytovatele, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnávají smluvní strany nejpozději do 

45 kalendářních dnů po jejím ukončení.    

Účastník je povinen neumožnit využívání poskytnutých služeb třetím osobám. V případě porušení tohoto bodu se účastník 

zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé takové porušení. Náhrada škody tímto není dotčena.  

Poskytovatel se zavazuje účastníka vyrozumět o podstatné změně smluvních podmínek, která pro účastníka představuje 

jejich zhoršení, nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti takové změny, a to elektronickou poštou, uvedl-li účastník svou 

elektronickou adresu ve smlouvě, nebo písemným oznámením jinak. 

Adresa instalace:  

(lokalita účastníka) 

Ulice, č.p.:   ...................................................................................................................................................................... 

Obec, PSČ:   ...................................................................................................................................................................... 

Upřesnění místa:   ...................................................................................................................................................................... 

 

Souhlas majitele objektu:  

Souhlasím s umístěním elektronického komunikačního zařízení (včetně antén, anténních kabelů, držáků, datových a napájecích 

kabelů) do/na výše uvedený objekt. Pokud nejsem vlastníkem nemovitosti, prohlašuji, že mám souhlas od majitele nemovitosti. 

 

Jméno a příjmení:  ….............................................................. 

Podpis:   ….............................................................. 
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IV. Platební podmínky  

Cena služby je stanovena dle platného Ceníku služeb dostupného na stránkách poskytovatele www.pc-services.cz a v 

provozovně poskytovatele. Při změně ceny služby je poskytovatel povinen toto oznámit účastníkovi nejméně jeden měsíc před 

nabytím platnosti nového Ceníku služeb.  

Účastník za poskytnutí služby platí vždy po vystavení daňového dokladu / faktury poskytovatelem, a to nejpozději do data 

splatnosti daňového dokladu / faktury. Daňové doklady / faktury vystavuje poskytovatel v momentě započetí poskytování služby a 

poté nejdříve první den každého započatého zúčtovacího období. Doba splatnosti daňového dokladu / faktury je minimálně 14 dnů.  

Platbu za fakturu provede účastník ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v této smlouvě. Jako specifický symbol 

uvede své zákaznické číslo, které mu je přiřazeno v této smlouvě. Jako variabilní symbol účastník uvádí číslo faktury.  

Poskytovatel doručí účastníkovi daňový doklad / fakturu v elektronické formě na naposledy oznámenou elektronickou 

adresu účastníka, popřípadě písemně poštou na naposledy oznámenou adresu účastníka, pokud se tak smluvní strany dohodly.  

Délka zúčtovacího období je uvedena v měsících. Délku zúčtovacího období si volí účastník při podpisu smlouvy a je splatná 

vždy 1. dne daného účtovaného měsíce při měsíční platbě, nebo od 1.1 a 1.7 daného roku při pololetní, nebo od 1.1 daného roku při 

roční platbě. Pokud si přeje účastník délku zúčtovacího období změnit, je povinen to poskytovateli oznámit nejpozději 14 dnů před 

koncem stávajícího zúčtovacího období. 

V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu / faktury si poskytovatel vyhrazuje právo požadovat po 

účastníkovi uhrazení pokuty ve výši 0,25% z fakturované částky denně až do dne uhrazení ceny za daňový doklad / fakturu. Smluvní 

pokutu je účastník povinen uhradit ve lhůtě stanovené ve vyúčtování této pokuty.  

V případě, že účastník neuhradí fakturu do 14 dnů po datu splatnosti, vyhrazuje si poskytovatel právo účastníkovi omezit 

poskytování služby, případně přestat službu poskytovat zcela. Za opětovné zprovoznění služby bude účastníkovi fakturován poplatek 

500,-Kč podle platného ceníku.  

Aktuální informace o všech platných cenách služeb jsou dostupné na stránkách poskytovatele www.pc-services.cz a v 

provozovně.  

 

V. Servisní služby  

Zjistí-li účastník poruchu sítě elektronických komunikací nebo vadu služby, ohlásí tuto skutečnost neprodleně poskytovateli.  

Účastník je povinen umožnit poskytovateli přístup k elektronickému komunikačnímu zařízení za účelem servisu a údržby.  

Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své straně co nejdříve.  

Odpovídá-li za poruchu nebo vadu služby účastník nebo se oznámení účastníka ukáže jako neopodstatněné, je poskytovatel 

oprávněn vyúčtovat účastníkovi náklady, jež mu v souvislosti s tímto oznámením a odstraněním takové poruchy nebo vady vznikly.  

Ostatní servisní služby, které se netýkají elektronických komunikačních zařízení poskytovatele, jsou zpoplatněny dle 

platného ceníku poskytovatele. 

 

VI. Reklamace  

Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne dodání 

vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne.  

Reklamaci na poskytovanou službu je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne 

vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.  
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Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo 

provozního charakteru na straně poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s 

účastníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.  

Poskytovatel není povinen uhrazovat účastníkovi náhradu škody, která účastníkovi vznikne v důsledku přerušení služby 

nebo vadného poskytnutí služby. 

 

VII. Závěrečná ustanovení  

Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací a Technická specifikace služby, které účastník obdrží v tištěné podobě s touto smlouvou a které jsou také 

dostupné na internetových stránkách poskytovatele www.pc-services.cz a v provozovně.  

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních. Poskytovatel obdrží jedno provedení a účastník druhé. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účastník podpisem Smlouvy 

stvrzuje, že se seznámil se zněním Smlouvy a jejích příloh, a že s jejich obsahem souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chotěšově, dne ……………………………………………………….….  

 

 

….....................................................                                      ...........................................................                                               

poskytovatel         účastník  

Ota Procházka 


