
 

 

 

 

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb s.s. ………………………. 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Provozovatel sítě:  Název: Mgr. Petr Fotul, soukromý podnikatel   

Sídlo: Bedřichov 298, Jablonec nad Nisou 46812 

IČO: 72661003  

Banka: Československá obchodní banka Liberec 

Číslo účtu: 101171327/0300 

Nelátce DPH 

(dále jen provozovatel sítě), 

uživatel: 

 

       (dále jen uživatel) 
 

II. Úvodní ustanovení 

 

1. Provozovatel sítě prohlašuje, že zajišťuje výstavbu a provoz radiové datové sítě a pevné sítě. 

Provozovatel má veškerá oprávnění, nezbytná pro provozování této sítě a poskytování nabízených 

služeb v souladu s platnou legislativou pro provoz pevných a bezdrátových sítí. 

2. Radiová datová síť je infrastruktura, která je provozovaná ve volném kmitočtovém pásmu 

2,4;5;10;24;60-80 GHz. Tato kmitočtová pásma jsou zahrnuta do generálního povolení ČTÚ včetně 

registrace  pásma 60GHz a nejsou zatížena žádnými poplatky ze strany uživatele. Dále pak je 

provozována v licencovaných pásmech 11;13;17 GHz s poplatkem. Drátová nebo optická linka je 

pevným připojením do této infrastruktury, která je dále vysokorychlostní optickou technologií 

připojená do Internetu. 

 

III. Předmět smlouvy a ceny 

 

1. Předmětem smlouvy je služba (max,min.rychlost down/up, sdílení, odchylky) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cena této služby je smluvní a to ……………………………………………… splatná dle fakturace. 

3. Platba bude realizována trvalým příkazem nebo převodem na účet vedený u ČSOB 101171327/0300 

podle daného fakturačního období. Faktura je automaticky vystavená a elektronicky odeslaná na výše 

uvedený email uživatele vždy k poslednímu dni daného období. 

 

IV. Ostatní ujednání 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. Ukončení smlouvy je možné dohodou ke konci každého již započatého tarifního období. 

2. Jakékoli změny této smlouvy mohou být prováděny písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami nebo vzájemně potvrzenou odpovědí v emailové komunikaci elektronicky. 

3. Provozovatel si vyhrazuje právo – i bez předchozího upozornění uživatele – dočasně omezit 

poskytované služby za účelem provádění technické údržby, z důvodů poruchy či vyšší moci nebo 

modernizace sítě. Infolinka technické pomoci a pro reklamace služby provozovatele je na mobilním 

čísle ………………………… a emailu …………………………………………………………………………… 

4. V ostatním se řídí vztah smluvních stran přiloženými všeobecnými podmínkami…………………………  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. 

6. Zapůjčené zařízení:………………………………………………………………………………………………… 

 

V Bedřichově, dne ……………………………………………………. 

 

 

………………………………………            …………………………………………… 

Za provozovatele                                                            Za uživatele 


