
Vzorová smlouva o poskytnutí služby 
připojení s síti Internet 

Smlouva o poskytnutí služby připojení k síti Internet, na jejíchž základě jsou poskytovány služby 
elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve změní pozdějších předpisů (dále jen ZEK), (dále jen Smlouva), a 
obsahují obecná smluvní ujednání se smyslu § 1751 občanského zákoníku.

ČÍSLO SMLOUVY:
1.Smluvní strany

                   1.1 Poskytovatel služby: PC Point – David Korčak,
Žižkovo náměstí 117, 
374 01  Trhové Sviny
email: cz.pcpoint@gmail.com,
tel.: 380 120 018, 
IČ: 65007301, 
DIČ: CZ7103031265
bankovní spojení: 2500181169/2010,
variabilní symbol:...............

dále jen Poskytovatel
                    1.2 Příjemce služby:       XXX

dále jen Příjemce, Zákazník

2. Předmět smlouvy

2.1 Poskytovatel zabezpečí pro Příjemce přístup do celosvětové sítě Internet. Tento přístup bude 
realizován službou PC Point internet.

2.2 Rychlost připojení je stanovena dle Dodatku ke smlouvě.
2.3 Adresa připojeného místa: …............................

3. Čas plnění

3.1 Plnění smlouvy začíná dnem.................
3.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědí lhůtou.
3.3 Nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Ceny a platební podmínky

4.1 Zřizovací poplatek – zákazník platí za instalační materiál dle platného ceníku PC Point a montáž s ním 
spojenou, přijímač, je-li montován, viz Dodatek ke smlouvě, je majetkem Poskytovatele a zákazník za 
něj neplatí.

4.2 Poplatky se účtují následujícím způsobem
a) Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc
b) Pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány za předešlý kalendářní měsíc, za necelé měsíce se tyto 
poplatky účtují v poměrné části jedné třicetiny měsíčních nákladů za každý den.
c) Z hlediska zákona o DPH č. 235/2004 Sb., se jedná o opakované plnění shodnou službou.

4.3 Úhrada účtované částky Příjemcem se považuje za provedenou odepsáním příslušné částky z účtu 
peněžního ústavu Zákazníka nebo hotovostní platbou v prodejně PC Point, Žižkovo náměstí 117, 
Trhové Sviny a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce ve kterém byly služby poskytovány. 

4.4 Je-li Příjemce v prodlení s úhradou účtované částky, déle než 15 dní, může dojít k pozastavení služby 
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(odpojení). Opětovné spuštění internetového připojení bude zpoplatněno částkou dle platného 
sazebníku.

4.5 Veškeré poruchy služby je Příjemce povinen neprodleně hlásit telefonicky na čísla: 380 120 018, 608 
638 901.

4.6 Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

5. Ukončení smlouvy

5.1 Smlouva může zaniknout:
a) Písemnou  dohodou smluvních stran.
b) Okamžitou výpovědí ze stany Poskytovatele v případe zneužití služby podle článku 6.1 této 
smlouvy, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Zákazníkovi.
c) Okamžitou výpovědí ze strany Poskytovatele v případě opakovaného porušení povinností Příjemce 
popsané v článku 6.2 této smlouvy, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemní 
výpovědi zákazníkovi.
d) Výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany Poskytovatele v případě, že Příjemce porušil 
opakovaně některou povinnost uvedenou ve smlouvě.
e) Výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany příjemce při podstatném nelnění 
Poskytovatele. Za podstatné neplnění se pro účely této považuje neplnění lhůty pro poskytnutí služby 
PC Point internet, která je ustanovena v článku 3. této smlouvy.
f) Výpovědí jednoho z partnerů bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní.

5.2 Výpovědní lhůta dle bodů 5.1 d) až f) nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího 
po dni doručení písemné výpovědi.

5.3 Při zániku smlouvy dle bodu a), b) a f) má Poskytovatel právo účtovat si poplatek za demontáž 
zařízení dle platného sazebníku.

5.4 Při zániku této smlouvy dle bodu e) a d) je Poskytovatel povinen zařídit demontáž zařízení na vlastní 
náklady.

5.5 Při zániku této smlouvy je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli vše, co je ve vlastnictví PC Point 
internet. Veškeré závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději 
do 30dnů po jejím zániku.

6. Práva a povinnosti příjemce

6.1 Příjemce nesmí službu PC Point internet zneužít ani nesmí jiným osobám toto umožnit nebo jim v tom 
napomáhat. Pro účely této Smlouvy “zneužití“ zahrnuje mimo jiné:
a) Zajistit si , nebo se pokusit zajistit pro službu jakékoliv prostředky nebo zařízení s úmyslem vyhnout 
se placení.
b) Zpřístupnění neveřejných informací, pozměnění nebo zničení informací jiného odběratele služby 
PC Point internet bez jeho souhlasu jakýmikoliv prostředky nebo zařízením, nebo pokus tak učinit.
c) Překážet v používání služby PC Point internet jiným zákazníkům či oprávněným uživatelům nebo 
užívat službu v rozporu se zákonem, či při napomáhání k nezákonným činům.

6.2 Příjemce je povinen za poskytnuté služby platit smluvenou částku v daním termínu a smluveným 
způsobem – dle dobu 4. této Smlouvy.

7.Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 Poskytovatel je povinen instalovat, provozovat a udržovat službu PC Point internet v souladu s 
ustanoveními specifikovanými v této smlouvě a dále Poskytovatel zaručuje, že služba bude odpovídat 
těmto specifikacím ode dne instalace.

7.2 Poskytovatel nebude odpovědný za nároky či škody vzniklé vinou Příjemce, nedbalostí nebo 
neplněním jeho povinností.

8. Technická specifikace

IP:..........................................
Maska podsítě: ….................
Výchozí brána: ….................



DNS1: …...............................
DNS2: …...............................
SMTP: smtp.termsnet.cz

9. Závěrečná ujednání

9.1 Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za spolehlivost, obsah nebo za 
informace dostupné v síti Internet, i když jsou tyto přístupné a používané prostřednictvím služeb PC 
Point internet.

9.2 Výpověď této Smlouvy jak ze strany Poskytovatele, tak ze strany Příjemce musí být učiněna písemnou 
formou, a to doporučeným dopisem oprávněné osobě.

9.3 Veškeré změny, přílohy a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a písemně 
odsouhlaseny oběma stranami.

9.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana 
obdrží 1 výtisk.

V Trhových Svinech dne …............ V....................................................

…................................. …..................................
David Korčak …..............................


