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I. Smluvní strany 

 

 POSKYTOVATEL UŽIVATEL1) 

Subjekt Obec Velký Týnec  

Sídlo/Adresa/

Číslo bytu 

 

 

Zámecká 35 783 72 

 

 

 
IČ/RČ: 00299 669  

DIČ: CZ00299669   

Telefon/fax: +420 585 151 111 
+420 585 151 117 

 

E-mail: velkytynec@velkytynec.cz  

SPECIFIKACE SLUŽBY 

Ceníkový název služby: 
 STANDARD 5/2,5mbit 2) 

 ZALEVNO 2,5/1mbit  

 Jiné………………………..mbit  

Lokální IP adresy: 

SMTP server: 

Staticky/automaticky  

172.23.250.254, nezabezpečený přístup 

Cena služby: 

 

240,-. Kč / 360,- Kč za 1 měsíc. Cena je uvedena vč. DPH 21%.3) 

Smlouva číslo:   ……… /……... 4) 

Bankovní spojení poskytovatele: 40037-1800398349/0800 

Pro veškeré platby související s touto smlouvou uvádějte jako variabilní symbol číslo této smlouvy, 
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Číslo smlouvy Vám bude sděleno po zaevidování Vámi 
odevzdané smlouvy. 

1) 
Uživatel služby je povinen vyplnit všechny údaje uvedené v tabulce (s výjimkou DIČ, pokud není plátcem DPH) 

2)
 Nehodící se škrtněte. Typ varianty vychází z ceníku poskytovatele, který je přílohou smlouvy nebo je dostupný 

na http:// intranet.velkytynec.cz 
3) 

Zakroužkujte platnou variantu 
4)

 Ve tvaru pořadové číslo smlouvy / číslo popisné. Vyplní zřizovatel služby  

II. 
Předmět smlouvy 

Poskytovatel  se zavazuje zprostředkovat uživateli přístup ke službám sítě Internet s parametry služby 
uvedenými v tabulce Specifikace služby v odstavci I. Smluvní strany.  Podrobnosti  předmětu smlouvy  
jsou uvedené ve Všeobecných   obchodních  podmínkách   pro poskytování datových služeb, které si 
účastníci této  smlouvy sjednali a které  tvoří přílohu k této smlouvě a jsou  její nedílnou součástí. 

III. 
Cena a platební podmínky 

Měsíční poplatek za přístup ke službám sítě Internet je dohodnutý na základě technických parametrů 
ve výši uvedené v tabulce Specifikace služby v odstavci I. Smluvní strany. Způsob úhrady:  

mailto:velkytynec@velkytynec.cz


Smlouva o poskytování přístupu k internetu – Bezdrátový internet Velký Týnec 
 

 Str. 2 

- bezhotovostním příkazem uživatele na účet poskytovatele ze svého osobního účtu se splatností 
nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci, za který je služba poskytována. Jako variabilní symbol 
bude uvedeno číslo smlouvy, 
- poštovní složenkou uhrazenou nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci, za který je služba 
poskytována. Složenku uživatel obdrží od poskytovatele služby. Jako variabilní symbol bude uvedeno 
číslo smlouvy, 
- fakturou se splatností nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci, za který je služba poskytována.  

IV. 
Doba platnosti smlouvy 

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Podmínky a způsob ukončení smlouvy jsou uvedené ve 
Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování datových služeb, které tvoří přílohu 
k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí, a v této smlouvě. 

V. 

Ochrana osobních údajů 
V souladu se zákonem  č. 101/2002 Sb., o  ochraně osobních údajů dává uživatel  plný souhlas ke 
zpracování všech jeho osobních údajů, stejně tak k jejich aktualizaci. Osobní údaje budou zpracovány 
a chráněny v souladu se zákonem, budou zpracovány pro vedení účetnictví, databáze uživatelů, 
informačního systému obce a jiných povinností stanovených zákonem. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Všechna další práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí Všeobecnými obchodními 
podmínkami pro poskytování datových služeb, které tvoří přílohu k této smlouvě a jsou její nedílnou 
součástí.  
2. Technické zabezpečení je určeno Provozním řadem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu ještě před podpisem řádně přečetly, že souhlasí  
s jejím obsahem, kterému rozumí, že tato smlouva nebyla sjednána za jednostranně nevýhodných 
podmínek a že je tedy obrazem jejich pravé a svobodné vůle. 
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky nebo 
jednostranným úkonem účastníka, pokud to umožňuje tato smlouva nebo Všeobecné platební 
podmínky pro poskytování datových služeb.  
6. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro poskytování datových služeb, jakož i v případě, že uživatel 
poruší kterýkoliv ze závazků uživatele uvedený v této smlouvě nebo ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro poskytovatele datových služeb, které tvoří součást této 
smlouvy.  Odstoupením se tato smlouva ruší ke dni doručení písemného vyhotovení tohoto úkonu 
na adresu uživatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dne:  

  

 

 

 

 

Poskytovatel Uživatel 

Datum:   

Podpis   

Razítko 
     


