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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany: 

Pronajímatel, resp. poskytovatel: 
Název: VÚHŽ a.s. 
Zastoupený: Ing. Oldřich Žák 

zmocněný jednat v této právní věci za zaměstnavatele 
Sídlo: Dobrá 240, PSČ  739 51   
IČO: 27768953 
Registrace: vedená u KS Ostrava, oddíl B, vložka č. 3030 
dále jen Poskytovatel  

a 
Nájemce, resp. uživatel:  
Název/jméno, příjmení:  
IČO/narozen:  
Sídlo/trvalé bydliště:  

email: 
tel.: 

 

dále jen Uživatel  
   

  tuto      Smlouvu o poskytování přístupu do sítě Internet č xx/xxxx 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou (dále jen „Smlouva“) zavazuje poskytovat Uživateli službu přístupu do sítě 
Internet (dále jen „Služba“) na odběrném místě Uživatele, tzn. v nájemních prostorách Uživatele v sídle 
Poskytovatele, kancelář č. xxxx, kde je zrealizován koncový bod (místo připojení).  

1.2. Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny v této 
Smlouvě, ve Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb elektronických komunikací (dále též VOP), 
parametry a cena za Služby je specifikována v Ceníku s parametry funkcí internet (dále jen Ceník). VOP a 
Ceník je k dispozici na webové adrese http://www.vuhz.cz a jsou součástí této Smlouvy.  

1.3. Uživatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se s VOP a Ceníkem seznámil a jejich obsah bere na vědomí.  

2. Doba platnosti smlouvy, termíny a podmínky servisu  

2.1. Termín spuštění služby je dohodnut ode dne platnosti Smlouvy o nájmu číslo xxxxx/xxxx (dále jen Smlouva o 
nájmu) anebo je její spuštění v souladu s VOP. 

2.2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s platností ode dne vzniku Smlouvy o nájmu s tím, že její ukončení je 
vázáno na ukončení Smlouvy o nájmu anebo je její ukončení v souladu s VOP. 

2.3. V případě poruchy je Uživatel povinen ji ohlásit Poskytovateli, a to telefonicky na číslo 602 685 471 nebo 
558 601 116 - 117 nebo případně e-mailem na adresu servis@vuhz.cz.  Servisy u koncových bodů (míst 
připojení) se řeší v pracovní době od pondělí do pátku od 7.00 do 14.30 hodin. Poskytovatel po nahlášení 
poruchy neprodleně zahájí činnost vedoucí k jejímu odstranění. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran  

3.1. Uživatel má právo požádat o technickou a servisní pomoc v případě závady na své straně. Odstranění závady 

způsobené ze strany uživatele hradí uživatel dle platného Ceníku. 

3.2. Uživatel není oprávněn umožnit přístup do sítě internet třetím osobám. Předmětné Služby zpřístupní jen svým 
zaměstnancům, které poučí o využívání počítačové sítě v rozsahu adekvátně sjednaných služeb. 

3.3. Uživatel si na vlastní náklady zajistí programové prostředky potřebné pro přístup do sítě a seznámí své 
zaměstnance se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, které bude využívat. 

4. Cena a její splatnost  

4.1. Uživatel se zavazuje platit za Služby v každém měsíci platnosti této smlouvy cenu: 

4.1.1.  Služba – paušál ve výši 335,-Kč bez DPH. 

4.1.2.  Veřejná IP adresa xxxxxxxxxx, maska xxxxxx, brána xxxx. 

a případně doplňkové poplatky dle Ceníku. 

http://www.vuhz.cz/
mailto:servis@vuhz.cz
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4.2. Účastníky je dohodnuto, že úhrada Služby bude účtována, spolu s celkovou výší platby nájemného stanovené 

v článku IV Smlouvy o nájmu, a to měsíčně, vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla tato Služba využívána. Splatnost faktury je sjednána do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 
V nejistotě se má za to, že fakturační doklad byl řádně doručen Uživateli dnem odeslání emailu na jím uvedený 
email (viz záhlaví Smlouvy – email Nájemce, resp. uživatele). 

5. Smluvní pokuty a poplatky  

5.1. Mezi stranami je dohodnuto, že Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Uživateli vznikne tím, že Služba 
nebyla dostupná z důvodu Poruchy (definice dle VOP). Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost 
přenesených dat, ani za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené použitím dodané služby. 

5.2. V případě, že bude Uživatel v prodlení s platbou o více než 14 dní po splatnosti, je Poskytovatel oprávněn 
přerušit poskytování Služby. Uživatel je povinen v takovém případě omezení poskytování Služby strpět – 
podrobnosti omezení Služby stanoví VOP. Obnovení muže být zpoplatněno podle Ceníku.  

5.3. V případě, že Uživatel prokazatelně nesplňuje povinností uživatele Služby dle VOP (např. rozesílá nevyžádané 
maily, obecně označované jako SPAM, šíří počítačové viry) má Poskytovatel právo Uživateli omezit poskytované 

Služby. Obnovení muže být zpoplatněno podle Ceníku. 

5.4. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od 
doručení jejího vyúčtování.  

 

6. Závěrečná ustanovení  

6.1. Smluvní strany se dohodly, že budou považovat veškeré informace získané při sjednávání a při plnění této 
smlouvy za důvěrné a že je nebudou zpřístupňovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.  

6.2. Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Uživatel a jedno Poskytovatel. 

 

 

V Dobré dne ……………………………..      

 

 

 

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

          za Poskytovatele        za Uživatele 

 

 


