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Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 
č.  
 

 
uzavřená mezi 

 
 

 

Firma:  Michal Šenk 
Adresa:  U Stadionu 955, 664 34 Kuřim 

IČ:  75679922 
DIČ:  CZ8307103827 

Tel:   +420 777 304 145 

E-mail:   senk@a1net.cz 
Zastupuje:  Michal Šenk 

Provozovna:      Blanenská 613, 664 34 Kuřim 
Bank. spojení: GE Money Bank 183892792/0600   Variabilní symbol: 

 
Osvědčení o komunikační činnosti č.2032 bylo vystaveno Českým telekomunikačním úřadem dne 12. 6. 2007 
 

(dále jen poskytovatel)  
 

Jméno/firma:    
Adresa:                          

IČ /datum narození:   
Tel:                

E-mail:                           

 
(dále jen zákazník) 
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Čl. I. 

Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel zajišťuje zákazníkovi služby elektronických komunikací dle přílohy 1. „Technická 

specifikace – předávací protokol“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

 

Čl. II. 
Povinnosti poskytovatele 

 
a) Poskytovatel se zavazuje připojit zákazníka ke své síti přes přístupový bod sítě a zřídit pro 

zákazníka přípojné místo s rozhraním a umístěním dle přílohy č.1 „Technická specifikace – předávací 
protokol“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Za zřízení přípojného místa a připojení do sítě A1net 

bude účtován poplatek dle přílohy č.1 „Technická specifikace – předávací protokol“, který je splatný 

dnem zahájení poskytování telekomunikační služby. Veškeré technické vybavení zákazníka zůstává 
v majetku a péči zákazníka. 

 
b) Poskytovatel se zavazuje řešit výpadek sítě A1net do 24 hodin od nahlášení zákazníkem 

v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

 
 

Čl. III. 
Povinnosti zákazníka 

 

a) Zákazník se zavazuje neprovádět žádné změny v nastavení datové linky související 
s poskytováním služby, které by měly za následek poruchu nebo její zneužití. Součástí této smlouvy je 

příloha č.1 „Technická specifikace – předávací protokol“, která je nedílnou součástí této smlouvy, a která 
vymezuje nastavení datové linky. 

 
b) Zákazník se zavazuje závadu v předmětu poskytování této služby bez zbytečného odkladu 

telefonicky hlásit poskytovateli. Pro hlášení poruchy je možné použít tel. čísla: 

-  +420 777 304 145 
 

c) Zákazník souhlasí s tím, že smlouva může být postoupena třetí osobě při zachování všech 
sjednaných podmínek. 

  

d) Zákazník se zavazuje neposkytovat připojení k internetu třetím osobám, a to ať za úplatu či 
bezúplatně, vyjma rodinným příslušníkům. 

 
e) Zákazník prohlašuje, že má výslovný souhlas s umístěním přípojného místa od majitele objektu, 

a že sám s umístěním souhlasí.  
 

f) Zákazník se zavazuje, že umožní pro připojení podle ustanovení Čl. III, písm. e) této smlouvy 

uložení kabelů, přístup k technologii v přípojném místě. 
 

g) Zákazník se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této smlouvy. 
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Čl. IV. 

Cena a platební podmínky 

 
a)  Poskytovatel a zákazník se dohodli na zřizovacím poplatku a na smluvní ceně za měsíc, která je 

stanovena v příloze č.1 „Technická specifikace – předávací protokol“, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

 

b) Splatnost je uvedená v příloze č.1 „Technická specifikace – předávací protokol“, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Za den úhrady platby se považuje den, ve který je částka připsána na účet 

poskytovatele.  
 

c) Zákazník souhlasí s tím, že vyúčtování za odebrané služby bude doručeno elektronicky  
(e-mailem). 

 

d)  V případě, že bude zákazník s úhradou faktury v prodlení, má poskytovatel právo požadovat po 
zákazníkovi úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý započatý kalendářní den 

prodlení, čímž není dotčeno právo na náhradu škody.  
 

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zákazníka s úhradou faktury o 7 kalendářních 

dnů bude zákazníkovi elektronicky (e-mailem, SMS) zaslána upomínka, která je účtována cenou 
stanovenou v příloze č. 1 „Technická specifikace – předávací protokol“, která je nedílnou součástí této 

smlouvy.  
 

f) Dojde-li ze strany poskytovatele k přerušení předmětu plnění této smlouvy na více jak 24 hodin 

za kalendářní týden, má zákazník právo na slevu, a to na 10% z celkového měsíčního poplatku. 
 

g) Zákazník má povinnost slevu nárokovat nejpozději do 30 dnů od nahlášení poruchy. Žádost o 
slevu je nutné vyhotovit písemnou formou a doručit na adresu poskytovatele. 

 
h) V případě, že zákazník požaduje provádět servisní práce na jeho výpočetním systému nebo 

požaduje změny v nastavení datové linky je tato služba účtována poskytovatelem hodinovou sazbou 

300,- Kč / hodina. Za ostatní služby si poskytovatel účtuje částku, která je platná v aktuálním ceníku 
poskytovatele. 

 
i) Ceník služeb uvedený v příloze č.1 „Technická specifikace – předávací protokol“, která je 

nedílnou součástí této smlouvy může být poskytovatelem jednostranně měněn, přičemž zákazník bude o 

této změně informován alespoň s 30 denním předstihem elektronicky (e-mailem). Při změně ceníku 
služeb má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez nároku poskytovatele na smluvní pokutu. 

Neodstoupení od smlouvy pro změnu smluvních podmínek do nabytí účinnosti nového ceníku se považuje 
za souhlas s novým ceníkem ze strany zákazníka.  

 
j)  Aktuální informace o všech platných cenách služeb jsou uveřejněny na internetové adrese 

http://www.a1net.cz/  a na provozovně poskytovatele.  

 
k)  Po 30 dnech prodlení s platbou, má poskytovatel právo uveřejnit údaje o zákazníkovi v seznamu 

neplatičů včetně výše dlužné částky.  
 

 
 

http://www.a1net.cz/
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Čl. V. 

Další ustanovení 

 
a) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání stanovenou v příloze č.1 

„Technická specifikace – předávací protokol“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obě smluvní 
strany mohou smlouvu vypovědět pouze písemnou formou. Výpovědní lhůta je stanovena v příloze č.1 

„Technická specifikace – předávací protokol“, která je nedílnou součástí této smlouvy a začíná běžet od 

prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy 
během minimální doby trvání smlouvy ze strany zákazníka nebo při odstoupení od smlouvy během 

minimální doby trvání smlouvy ze strany poskytovatele pro porušení smluvních podmínek zákazníkem je 
poskytovatelem účtována smluvní pokuta dle § 62 odst. 1) písm. p) ve výši jedné pětiny součtu 

měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy a dále smluvní pokutu na úhradu 
nákladů spojených s koncovým telekomunikačním zařízením ve výši rozdílu ceníkové ceny a zvýhodněné 

ceny poskytnutého koncového telekomunikačního zařízení, to vše dle ceníku platného v den uzavření 

smlouvy. Smlouvu lze ukončit i dohodou obou smluvních stran. Po dobu výpovědní lhůty jsou všechny 
smluvní strany povinny plnit své smluvní povinnosti. 

 
b)  Poskytovatel má právo smlouvu jednostranně a bez výpovědní lhůty vypovědět v případě, kdy 

bude zákazník více než třicet dní v prodlení s úhradou faktury za poskytované služby a nebo v případě 

porušení ustanovení v Čl. III. písm.  a), d) a g).  
 

c) Poskytovatel má právo dočasně pozastavit poskytování služeb a to v případě, že zákazník je s 
úhradou za služby v prodlení více jak 7 kalendářních dnů. Po dobu pozastavení poskytovaných služeb 

nemá zákazník právo na slevu za dny, po které nebylo možné službu používat v důsledku neplnění 

závazků zákazníka. 
 

d) Obnovení poskytování služeb, které bylo omezeno nebo přerušeno v důsledku závažného 
porušení smluvních závazků uživatele, může být provedeno až po úplném uhrazení všech dlužných částek 

včetně případných penále. Za obnovení poskytování služeb v přípojném místě poskytovatel jednorázově 
účtuje poplatek za znovuobnovení, který je stanoven v příloze č.1 „Technická specifikace – předávací 

protokol“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
e) Zákazník podává reklamaci vyúčtování a služeb elektronicky na adrese: info@a1net.cz nebo 

poštou na adrese poskytovatele do 30 dnů od rozhodné události. Poskytovatel se zavazuje vyřídit 
reklamaci do 30 dnů od obdržení reklamace a v souladu s právním řádem ČR. Zákazník bude o výsledku 

reklamace vyrozuměn elektronicky (e-mailem) 

 
f) Poskytovatel neručí za škody způsobené zejména vyšší mocí, živelnou pohromou, přepětím v síti 

poskytovatele, výpadkem el. energie, radiovým rušením, úderem blesku, teroristickým útokem, 
porušením smluvních podmínek ze strany zákazníka a válkou. 

 
g) Ceny uvedené ve smlouvě zahrnují DPH dle platných právních předpisů. 

 

h) Při změně smluvních podmínek bude zákazník vyrozuměn elektronicky (e-mailem), nebo písemně 
a to alespoň s měsíčním předstihem. 

 
i) Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou včetně výše uvedených příloh se řídí 

zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. 

 

mailto:info@a1net.cz
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j)  Smluvní strany prohlašují, že jsou osobně seznámeny s přílohou č. 1. „Technická specifikace – 
předávací protokol“, která je nedílnou součástí této smlouvy, a že všem jejich ustanovením rozumí a 

výslovně s nimi souhlasí, což potvrzují svými podpisy na konci této smlouvy. 
 

k) Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nevýhodných podmínek, 

smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 

l) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana 
dostane po jedné kopii.  

 
m) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zahájení poskytování telekomunikační služby. 

Zahájení poskytování telekomunikační služby je stanoveno na  

 
 

 
 Kuřim, dne e                                                          Kuřim, dne  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

...............………………...................                                  ................................................... 
                                 

 
 
 
 
 
 

Zákazník 
   

Poskytovatel 

Michal Šenk 
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Příloha č.1 
Technická specifikace – předávací protokol 

 
 

Označení okruhu:                    

Místo připojení:                           stát: Česká republika 
Přenosová rychlost:             kbit/s–IN  / kbit/s-OUT 

Rozhraní:     
Adresa IP:    

Maska podsítě:                        

Výchozí Brána:               SMTP server:   
DNS1:                 DNS2:    

Zřizovací poplatek:   Kč včetně DPH 
Poplatek za znovuobnovení:  Kč včetně DPH    

Měsíční poplatek:   Kč včetně  DPH 
Poplatek za upomínku:  Kč včetně DPH 

Datum splatnosti:   

Datum zřízení:   
Minimální doba trvání:   

Výpovědní lhůta:                    2 měsíc od první dne následujícího měsíce od doručení výpovědi 
 

Poskytovatel neposkytuje slevy pro osoby s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami nebo 

zdravotně postižené osoby. 
 

Zákazník i poskytovatel tímto potvrzují, že všechny výše uvedené okruhy byly zřízeny a předány 
v uvedených termínech a jsou plně funkční. Poskytovateli tímto vzniká právo fakturovat výše uvedené. 

 
 

 

      Kuřim, dne          Kuřim, dne  
 

 
 

 

 
 

...............………………...................                                  ................................................... 
                                 

 
 
 
 

 
 

Zákazník 
   

 

Poskytovatel 
Michal Šenk 


