
 - 1 - 

Smluvní strany: 

CYMEDICA, spol. s r.o. 
se sídlem Pod Nádražím 308/24, 268 01 Hořovice 
IČ: 61682535 
DIČ: CZ61682535 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 36996 
za kterou jedná jednatel společnosti nebo zplnomocněná osoba  
(dále jen „Poskytovatel“) 

a 

jméno a příjmení:  ……………………… 
trvale bytem:   ……………………………… 
místo instalace: …………………………….. 
e-mail:   ……………………………………. 
(dále jen „Uživatel“)  
 
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění a zákona                     
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v účinném znění tuto: 
 

smlouvu o poskytování přístupu k internetu č. ………………. 

Čl.I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživateli službu „Připojení 
k internetu“ uvedenou ve specifikaci a závazek Uživatele za poskytování této služby platit 
Poskytovateli řádně a včas sjednanou cenu služby. 

Čl. II. 

Objednané služby 

Uživatel objednává u Poskytovatele službu zajištění přístupu do sítě internet. Přístupem se 
rozumí propojení zařízení Uživatele nacházejícího se v místě instalace s internetovým bodem 
(POP) Poskytovatele o stanovené kapacitě. Nedílnou součástí této služby je zřízení přístupu 
do sítě internet, přidělení IP adresy a konfiguračních údajů. IP adresa, přidělená uživateli 
poskytovatelem v rámci plnění této smlouvy, je uživateli pouze pronajata. V případě ukončení 
služby zaniká oprávnění Uživatele tuto IP adresu používat. 

Čl. III. 

Cena za služby 

Za poskytované služby je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli pravidelný měsíční poplatek 
uvedený ve specifikaci služby. Fakturace za služby se bude provádět pravidelně měsíčně pod 
v.s. ……., na č.účtu: ……………….. a bude Uživateli zasílána e-mailem na jeho e-mail 
adresu. 

IV. 

Doba poskytování služeb 

Poskytování služeb bude zahájeno od ………………  

Uživatel - spotřebitel výslovně požaduje, aby poskytování služeb bylo zahájeno před 
uplynutím doby 14 dní, během níž je možné od této smlouvy odstoupit. 
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Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní doba se 
sjednává v délce 1 (jeden) měsíc. Výpovědní doba začíná plynout od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Smlouva končí 
uplynutím výpovědní doby ke konci příslušného kalendářního měsíce. 

V. 

Ostatní ujednání 

Uživatel výslovně prohlašuje, že mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu neurčitou 
nebo určitou v trvání max. 12 měsíců. 

V případě porušení povinností Uživatele je Poskytovatel oprávněn použít opatření, která 
mohou významně omezit užívání služby, a to až k jejímu faktickému omezení (zejména 
„suspendaci-dočasné odpojení služby“), aniž by tím byla dotčena povinnost Uživatele hradit 
sjednanou cenu za služby. 

Uživatel nesmí žádné své pohledávky za Poskytovatelem započítat, dát do zástavy (včetně 
zajišťovacího převodu) ani postoupit bez předchozího písemného souhlasu uděleného 
Poskytovatelem (takovéto právní jednání je neplatné). 

V případě prodlení Uživatele s plněním jakékoli povinnosti (zejména platby) stanovené touto 
smlouvou je Poskytovatel Uživateli oprávněn vyúčtovat zákonný úrok z prodlení. 

Poskytovatel nezodpovídá za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám 
a porušení zákona užíváním názvů nebo jmen adresáře Uživatele, které jsou obchodními 
jmény a registrovanými ochrannými známkami. 

Poskytovatel nezodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Uživateli či třetí straně                    
v souvislosti s využitím služeb a sítě Internet, dále za škody způsobené přerušením provozu či 
ztrátou dat při jejich přenosu. 

Poskytovatel nezodpovídá Uživateli za funkčnost aplikací a zařízení, které nejsou předmětem 
služby Internet, respektive internetové konektivity a nejsou výslovně uvedeny ve specifikaci. 

Poskytovatel se zavazuje, že nezneužije informace o osobních údajích Uživatele, ani je 
neposkytne třetí osobě. 

Poskytovatel je povinen udržovat funkčnost sjednaného připojení, které je předmětem této 
smlouvy a je uvedeno ve specifikaci.  

Za nefunkčnost se nepovažuje přerušení v poskytování služby Poskytovatelem z důvodu 
neplnění povinností Uživatele. 

Uživatel se zavazuje, že bude službu využívat jen v rámci platných zákonů, že ji nebude 
využívat k zasílání nevyžádané reklamy, nebude systém zatěžovat nefunkčními aplikacemi              
a podnikat kroky směřující proti funkci a bezpečnosti systému Poskytovatele. Poskytovanou 
konektivitu není Uživatel oprávněn poskytovat třetím stranám, pokud to není výslovně 
uvedeno a povoleno ve specifikaci. 

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel shromažďuje o uživateli údaje vyplněné Uživatelem 
ve smlouvě a v přiložené specifikaci a údaje o využití služeb Uživatelem. Uživatel souhlasí 
s tím, aby Poskytovatel zpracovával uvedené údaje pro sledování a vyhodnocování 
technického fungování svého systému. Uživatel je povinen ohlásit Poskytovateli jakoukoliv 
změnu jeho osobních údajů uvedených ve smlouvě. 

VI. 

Specifikace služby 

Poskytovatel poskytne zákazníkovi přístup do svého centrálního internetového uzlu (POP) 
pomocí mikrovlnného spoje (přípojky), ukončeného standardním Ethernet rozhraním (RJ45). 
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Servisní podmínky poskytované služby. 
Úroveň dohledu služby:   po-pá 8.00 – 17.00 

Hot-line:     po-pá 8.00 – 17.00 

Max. doba opravy poruchy:   do 24 hodin 

Parametry poskytovaných služeb. 
Nedílnou součástí smluvního ujednání je dodatek této smlouvy, který obsahuje technickou 
specifikaci rychlostí poskytovaných služeb dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2120 a opatřením obecné povahy, které vydal Český telekomunikační úřad 18.08.2020, 
všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se mění všeobecné oprávnění                       
č. VO-S/1/07.2005-9, stanovující podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. 

Konfigurace koncového zařízení: 
Počet IP adres pro přístup na internet: 1 

IP adresa Maska Brána DNS 

…….. …… …… …… 

Veškeré zařízení pro poskytování internetu jsou ve vlastnictví poskytovatele. 
V případě zapůjčení zařízení ručí přebírající za zařízení proti odcizení a poškození (neodborné 
zásahy, bouřka, elektřina). Pokud bude zařízení odcizeno či poškozeno, přebírající uhradí jeho 
cenu.  

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny včetně DPH. 
Cena za službu poskytování internetu: za 1 kal. měsíc (v Kč)              372,00 Kč 

Cena za přidělení IP adres (v Kč)           0,00 Kč 

Celková cena za službu    za 1kal. měsíc (v Kč)   372,00 Kč 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Veškeré rozvody datové sítě a použitého zařízení dodaného Poskytovatelem zůstávají ve 
vlastnictví Poskytovatele s výjimkou věcí, které byly na základě dohody smluvních stran 
převedeny do vlastnictví Uživatele a jím i uhrazeny. 

Reklamaci vad poskytovaných služeb a vyúčtování je možné provést telefonicky na 
telefonním čísle ………….. nebo emailem na adrese: …………………..  

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, nebo 
nevykonatelným, nemá to vliv na platnost a účinnost zbytku smlouvy. 

Tato smlouva byla uzavřena v obchodních prostorách poskytovatele. 

Uživatel svým podpisem smlouvy prohlašuje, že se seznámil a souhlasí se specifikací služeb         
a  cenou za poskytované služby.  

 

V Hořovicích dne ……………….. 
 
Poskytovatel: CYMEDICA, spol. s r.o.   Uživatel: 
 
…………………………     ………………………… 
 
…………………      …………………… 


