SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET
č. …
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o elektronických komunikacích a Občanského zákoníku v platném znění, mezi:
Obchodní jméno:
Zastoupená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaná:
Číslo účtu:
Technická podpora:

ADC Systems s.r.o.
Alešem Navrátilem, jednatelem
Všetatská 317/16a, 19600 Praha 9 - Miškovice
60472065
CZ60472065
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26024
1738709504/0600 u MONETA Money Bank a.s.
tel. 220 990 660; e-mail: internet@adc.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Obchodní jméno / Jméno a příjmení

:

…

Sídlo / Bydliště

:

…

IČO / Rodné číslo / Datum narození

:

…

DIČ

:

…

Oprávněný zástupce

:

…

Bydliště oprávněného zástupce

:

…

Kontaktní osoba

:

…

Telefon

:

…

E-mail

:

…

(dále jen „Uživatel“)

Článek I.
Předmět Smlouvy
1.1.

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživateli soubor elektronických komunikačních služeb,
spočívající v připojení Uživatele k síti Internet takovým způsobem, aby za podmínek uvedených v této Smlouvě měl
Uživatel přístup k síti Internet (dále jen Služba) a závazek Uživatele zaplatit za poskytování této Služby cenu.

1.2.

Předmětem poskytované Služby dle této smlouvy je přístup k síti Internet prostřednictvím elektronické komunikační sítě
Poskytovatele sdílenou linkou o rychlosti .. Mb/s s neomezeným měsíčním datovým limitem.

Článek II.
Cena za poskytnutou Službu a její placení
2.1.

Cena za poskytnutou Službu se skládá z pravidelné měsíční platby v následující výši:
Název Služby
Internet

Cena bez DPH
0 Kč

DPH 21%
0 Kč

Cena včetně DPH
0 Kč

která představuje nominální cenu za poskytování připojení. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši cen a je povinen
oznámit Uživateli každou takovou změnu ceníku nejméně 1 měsíc před začátkem měsíce, ve kterém změny nabudou
platnosti.
2.2.

Služba bude účtována na základě vystavených faktur. V případě úhrady Služby na delší časové období, přiznání slevy za
předplatné nebo jiného typu slev, budou tyto údaje vyznačeny přímo na faktuře.
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Článek III.
Společná a závěrečná ustanovení
3.1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, kdy každá ze Smluvních stran je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou
výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé Smluvní straně.

3.2.

Poskytovatel i Uživatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě podstatného porušení
smluvních povinností. Za podstatné porušení ze strany Uživatele se považuje prodlení se zaplacením smluvní ceny nebo
její části dle článku II. této Smlouvy o více jak 14 kalendářních dní. Za podstatné porušení ze strany Poskytovatele se
považuje přerušení poskytování Služby dle článku I na dobu delší jak 14 kalendářních dní.

3.3.

V případě, že Uživatel nezaplatí smluvní cenu Poskytovateli v termínu splatnosti, si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a dále náklady spojené s vymáháním dlužné částky.
Dále si Poskytovatel v případě prodlení Uživatele se zaplacením ceny nebo její části vyhrazuje právo omezit či pozastavit
poskytované služby. Poskytované služby budou obnoveny v plném rozsahu po zaplacení všech dlužných částek. V tomto
případě je Poskytovatel oprávněn účtovat aktivační poplatek ve výši 500Kč bez DPH.

3.4.

Poskytovatel a Uživatel touto smlouvou sjednávají na dobu trvání této smlouvy bezplatnou výpůjčku technického
zařízení včetně příslušenství, které je specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy. Obsahem této přílohy je předávací
protokol tohoto technického zařízení. Podpisem předávacího protokolu Uživatel potvrzuje, že od Poskytovatele převzal
zde specifikované technické zařízení k provozování sjednané telekomunikační Služby a že došlo k přezkoušení
komunikačního spojení. Po ukončení této Smlouvy je Uživatel povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost
potřebnou k tomu, aby si Poskytovatel mohl bez zbytečného prodlení v Příloze č. 1 k této smlouvě specifikované
technické zařízení včetně příslušenství odborně odebrat. Pro případ nesplnění této povinnosti Uživatele se sjednává ve
prospěch Poskytovateli a k tíži Uživatele smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč bez DPH.

3.5.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací uvedené
na webových stránkách na adrese www.adcnet.cz, které upravují v podrobnostech podmínky poskytování této Služby.
Uživatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami veřejně dostupné služby
elektronických komunikací seznámil.

3.6.

Specifikace parametrů služby internetového připojení i definice přípustných odchylek dle VO-S/1/08.2020-9 jsou
obsaženy ve Všeobecných podmínkách uveřejněných na webových stránkách na adrese www.adcnet.cz.

3.7.

Aktuální informace týkající se Služby jsou vždy uvedeny na webových stránkách na adrese www.adcnet.cz.

3.8.

Poskytovatel nezodpovídá za obsah datové komunikace Uživatele.

3.9.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a ukládat informace o způsobu využití Služby Uživatelem v rozsahu uvedeném v
Zákoně o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

3.10.

Zabezpečení počítače připojeného do sítě Internet je plně v kompetenci Uživatele a na jeho vlastní náklady.
Poskytovatel nezodpovídá za škodu, která Uživateli vznikne následkem přerušení Služby ani za škody vzniklé vinou
nedostatečného zabezpečení počítače Uživatele. Uživatel se podpisem této smlouvy výslovně vzdává práva na náhradu
škody a majetkové a nemajetkové újmy, která mu případně vznikne v důsledku přerušení Služby.

3.11.

Ustanovení této Smlouvy lze měnit na základě dohody smluvních stran písemnou formou (emailem).

3.12.

Počátek úplatného poskytování služby připojení k internetu a tudíž i účtování Služby je stanoven na ….

3.13.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je prohlášením jejich pravé a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí, což
potvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.14.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy.

V Praze dne 1.1.2021

________________________
ADC Systems s.r.o.

________________________
…

2

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování el. komunikační služby přístupu k síti Internet

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. …
ADRESA INSTALACE PŘÍPOJKY:
Obchodní jméno / Jméno a příjmení

:

…

Adresa

:

…

Kontaktní osoba

:

…

Telefon

:

…

E-mail

:

…

Přenosová rychlost

:

… Mb/s

Typ

:

sdílená

Měsíční datový limit

:

neomezený

Datový okruh

:

bezdrátový

IP adresa

:

přidělená, pevná neveřejná

Brána

:

přidělená

DNS

:

přidělená

SMTP server

:

mail.adcnet.cz

Ping test

:

Ano

WWW domácí

:

Ano

WWW zahraniční

:

Ano

Odeslání a příjem e-mailu

:

Ano

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍPOJKY:

TEST FUNKČNOSTI:

VÝPŮJČKA ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉHO V PROSTORÁCH UŽIVATELE:
…

:

Ano

-

:

-

Zabezpečení počítače připojeného do sítě Internet je plně v kompetenci Uživatele a na jeho vlastní náklady.
Důrazně doporučujeme nainstalování osobního firewallu a antivirového programu !
Uživatel tímto potvrzuje, že připojení k síti Internet, které Poskytovatel zřídil, má výše uvedené vlastnosti a je funkční v plném
rozsahu.
V Praze dne 1.1.2021

________________________
ADC Systems s.r.o.

________________________
…
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