SMLOUVA číslo 01234, verze: 1

o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Poskytovatel:
Obchodní korporace Net-Connect s.r.o., IČ: 27735052,

se sídlem Velkomoravská 4036/33A, Hodonín, 695 01
jednající Ing. Janem Čechem, jednatelem
zastoupená na základě plné moci zaměstnancem: Ing. Václav Fryšták
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55521, DIČ: CZ27735052

Uživatel:
Jméno:

Vzorová Smlouva

Číslo OP:
VELKOMORAVSKÁ XX

Ulice:

RČ/Datum narození:

1.1.1980

PSČ, město:

695 01 HODONÍN

(rovněž jako smluvní strany),
kteří prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není nijak omezena, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku, ve smyslu
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) tuto smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací.
Preambule
Poskytovatel prohlašuje, že je v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a souvisejících právních
předpisů je oprávněn poskytovat služby elektronických komunikací a je držitelem osvědčení č. 2098 vydaného Českým
telekomunikačním úřadem dne 9.8.2007.
1. Předmět smlouvy
1.1. Poskytovatel za podmínek stanovených touto smlouvou se zavazuje Uživateli poskytovat veřejně dostupnou datovou službu
elektronických komunikací, jež je specifikována v Předávacím protokolu, kteří tvoří nedílnou součást této smlouvy a Uživatel se
naopak zavazuje za poskytované služby uhradit úplatu, tj. cenu sjednanou s ohledem na konkrétní specifikaci požadované služby
uvedenou v aktuálním platném ceníku, kdy tato cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude připočtena zákonná sazba
DPH.
1.2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení
§ 1752 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) řídí právní úpravou, obsaženou ve Všeobecných podmínkách pro
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem (dále jen VP), které jsou součástí této smlouvy,
přičemž Uživatel tímto prohlašuje, že je mu obsah těchto VP dostatečně zřejmý, že se s těmito před uzavřením této smlouvy
podrobně seznámil a že podmínky (práva a povinnosti) tam uvedené bude dodržovat.
2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Uživatel pro účely této smlouvy výslovně souhlasí s uvedením svých osobních údajů, a to s ohledem na znění zákona č.
101/2001 Sb. (o ochraně osobních údajů).
2.2. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje získané v souvislosti s touto smlouvou neposkytne třetí osobě a ani je nebude
zpracovávat ke svým podnikatelským účelům.
2.3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních
stran anebo formou písemné výpovědi, přičemž bližší podmínky ukončení smluvního vztahu stanoví VP.
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré údaje a informace, které si smluvní strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou
považovány za důvěrné, a to ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) přičemž oběs strany se
zavazují, počínat si tak, aby nedošlo ke jejich zneužití, či jejich prozrazení bez zákonného důvodu.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že faktura za poskytnuté služby bude uživateli zasílána na e-mailovou adresu uvedenou v
Předávacím protokolu, a to nejpozději do 10. dne daného kalendářního měsíce.
2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že při uzavření smlouvy s úvazkem a ukončení smluvního vztahu v průběhu prvních tří měsíců,
zavazuje se Uživatel uhradit poskytovateli jednorázovou částku ve výši 5% ze všech plateb, které by byl povinen poskytovateli uhradit
do řádného vypršení úvazku.
3. Platnost a účinnost smlouvy
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do dd.mm.rrrr.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí sjednané doby zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez
dalšího sjednaného úvazku. To však neplatí, pokud jedna ze smluvních stran nejdříve 90 dnů a nejpozději 30 před uplynutím
sjednané doby v bodě 3.1 druhé straně písemně oznámí, že trvá na ukončení této smlouvy.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky, aktuální ceník a Předávací protokol.
4.2. Platné Všeobecné podmínky, platný ceník služeb a Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě definované
všeobecným oprávněním VO-S/1 jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele: www.net-connect.cz/dokumenty-ke-stazeni
4.3. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Shrnutí smlouvy, s platnými všeobecnými podmínkami, platným ceníkem
služeb a tyto jsou mu srozumitelné a se všemi ustanoveními souhlasí.
4.4. Právní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem a příslušnými
předpisy na ochranu spotřebitele a v neposlední řadě rovněž i ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
4.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení s platností
originálu.
4.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku a
po jejím přečtení s jejím obsahem vyslovují souhlas a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne:

dd.mm.rrrr
Za Uživatele:

Za Poskytovatele:

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

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

podpis

podpis

Net-Connect s.r.o., Velkomoravská 4036/33A, 695 01 Hodonín , tel.: +420 518 123 909, +420 775 123 909, http://www.net-connect.cz

SMLOUVA o výpůjčce číslo VYP01234
Půjčitel:
Společnost Net-Connect s.r.o., IČ: 27735052,
se sídlem Velkomoravská 33A, Hodonín, 69 501
jednající Ing. Janem Čechem, jednatelem
zastoupená na základě plné moci zaměstnancem: Ing. Václav Fryšták
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55521, DIČ: CZ27735052

Vypůjčitel:
Jméno:

Vzorová Smlouva

Číslo OP:
VELKOMORAVSKÁ XX

Ulice:

RČ/Datum narození:

1.1.1980

PSČ, město:

695 01 HODONÍN

(rovněž jako smluvní strany),
kteří prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není nijak omezena uzavírají níže uvedeného dne, měsíce,
roku, ve smyslu ustanovení § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012Sb. (nový občanská zákoník).
1. Předmět smlouvy
1.1. Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví zařízení uvedená v předávacím protokolu č. PP01234
(dále jen movité věci, resp. předmět výpůjčky).
1.2. Smluvní strany tímto současně prohlašují, že movité věci - předmět výpůjčky je na základě shora uvedené
specifikace dostatečně určitý a srozumitelný, a to zejména, co do množství jednotlivých komponentů a ostatních
technických částí.
1.3. Půjčitel v souladu s touto smlouvou přenechává vypůjčiteli k bezplatnému užívání předmět výpůjčky, a to na dobu
určitou v délce trvání, resp. účinnosti Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze
dne dd.mm.rrrr, č. 01234.
1.4. Obě smluvní strany dále prohlašují, že si předmět výpůjčky před jeho předáním Vypůjčiteli k užívání pečlivě
prohlédly a konstatují, že na něm nejsou žádné nedostatky, které by bránily jeho řádnému užívání.
1.5. Vypůjčitel předmět výpůjčky přebírá od půjčitele při uzavření této smlouvy, což obě smluvní strany stvrzují svým
vlastnoručním podpisem.
2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky v souladu s účelem, pro který byla uzavřena Smlouva o poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
2.2. Vypůjčitel je dále povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou či zničením. V případě, že nastane
nemožnost dalšího užití předmětu výpůjčky k jeho obvyklému určení, je Vypůjčitel povinen tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu Půjčiteli oznámit. Z uvedeného důvodu je Půjčitel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit s
tím, že účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení příslušného písemného projevu vůle Vypůjčiteli.
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že za škody vůči třetím osobám vzniklé po dobu výpůjčky, jenž budou způsobeny
činností mající původ v nesprávném užívání předmětu výpůjčky, odpovídá Vypůjčitel. Stejně tak Vypůjčitel nese
odpovědnost za škody, které budou způsobeny na předmětu výpůjčky po dobu jejího trvání jednáním třetích osob.
2.4. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před dobou sjednanou v této smlouvě, pokud mu bude
známo, že Vypůjčitel předmět výpůjčky užívá v rozporu s touto smlouvou či v rozporu s účelem, kterému obvykle slouží.
2.5. Pokud Vypůjčitel předmět výpůjčky zcizí či jakýmkoliv způsobem ztíží výkon vlastnického práva Půjčitele k
samotnému předmětu výpůjčky, tak zavazuje se Půjčiteli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun
českých), přičemž právo na náhradu škody na předmětu výpůjčky zaplacením smluvní pokuty není dotčeno.
3. Ostatní ujednání
3.1. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu nebo v případě uplynutí sjednané doby výpůjčky je Vypůjčitel
povinen předat předmět výpůjčky zpět Půjčiteli, a to společně se všemi potřebnými součástmi.
3.2. O vrácení předmětu výpůjčky sepíší obě smluvní strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav vráceného
předmětu výpůjčky, včetně případných vad či nedostatků způsobených činností Vypůjčitele.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.
4.2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.
4.3. Přílohu tvoří Předávací protokol č. PP01234.
4.4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
V Hodoníně dne:

dd.mm.rrrr

Za Půjčitele:

Za Vypůjčitele:

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

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

podpis

podpis

Net-Connect s.r.o., Velkomoravská 4036/33A, 695 01 Hodonín , tel.: +420 518 123 909, +420 775 123 909, http://www.net-connect.cz

