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Smlouva c. XXXXX o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací 

 
Obchodní jméno:  Greendata s.r.o. 
Zastoupena: Zdeňkem Maršálem 
Se sídlem: Zvoníčkova 1928/7, Praha 6-Břevnov, 16200 
IČO : 247 53 874 
DIČ: CZ247 53 874 
Bankovní spojení: Fio, č.ú: 2800091376/2010 
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 171537.  
dále jen Poskytovatel  

 
a 
 
Obchodní jméno:   
Zastoupena: 
 

 

Se sídlem:  
IČO :  
DIČ:  
Bankovní spojení:   
Zapsaná u Městského soudu v Praze                             oddíl x, vložka x 
dále jen Uživatel   

 
uzavírají tuto smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v 
souladu s  se zákonem  č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi 
veřejně dostupné služby elektronických komunikací, popř. poskytovat i jiná plnění, a 
to podle specifikací služby uvedených v čl. 3.1. této smlouvy, a závazek účastníka 
užívat poskytované služby v souladu s podmínkami popsanými v této smlouvě a 
jejích nedílných součástech a za poskytované služby platit sjednanou cenu. 
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2. NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY 
2.1 Podrobné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací i práva a povinnosti smluvních stran jsou kromě této smlouvy stanoveny 
ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací společnosti Greendata, s.r.o. 

 
3. POPIS SLUŽBY 

3.1 Smluvní strany sjednávají, že služba Přístup k síti Internet zahrnuje poskytování 
následujícího plnění: 

• Sdílená konektivita XXXXX Mbit se šířkou pásma (XX:XX), XXXMbit NIX.CZ a XXX 
Mbit zahraničí. 

• Port o kapacitě: XX.XXX Mbit 
• Předávacím rozhraní je X 

 

4. PARAMETRY, TERMÍNY A CENY SLUŽBY 
4.1 Smluvní strany sjednávají následující parametry služby Přístup k síti Internet: 

Technické parametry  
Místo zřízení služby XXX, 
Datum zřízení služby X.X.201X 
Specifikace sjednána na dobu určitou v délce X měsíců 
Jednorázová zřizovací cena (bez DPH) 0 ,- Kč 
Pravidelná měsíční cena (bez DPH) X.000,- Kč  

Zúčtovací období 
zpětně za období – 
kalendářní měsíc 

Finanční limit pro zúčtovací období (kreditní dohoda) --- 
Kupní cena zařízení prodávaného účastníkovi (bez DPH) --- 

 
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (V1) – se závazkem 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem zřízení služby dle této specifikace. 

5.2 Pokud účastník nepotvrdí písemně termín ukončení služby dle této specifikace 
nejpozději 2 měsíce před uplynutím smluvního období, specifikace se automaticky 
prodlužuje na dobu neurčitou. V takovém případě může být specifikace ukončena v 
souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací společnosti Greendata s.r.o. 

5.3 V souvislosti se zřízením služby “Přístup k síti internet” vynaložil poskytovatel 
specifické náklady ve výši XX XXX Kč, spočívají v nákladech na nákup nezbytného 
technologického vybavení, nákladech na stavební úpravy, položení kabelizace, 
apod. Tyto náklady byly vynaloženy  v souvislosti se zřízením služby “Přístup k síti 
internet” pro tento obchodní případ a jde o náklady, které nejsou standardně 
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vynakládány na poskytování těchto služeb ostatním zákazníkům. Z tohoto důvodu 
je stanoven minimální závazek na využívání služby na dobu dle článku 2.1. této 
Specifikace ode dne zřízení služby. 

5.4 V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu před uplynutím závazku dle 
článku 2.1. této Specifikace, zavazuje se zákazník uhradit vynaložené náklady 
poskytovatele. 

5.5 Ostatní ceny plnění neuvedené v této specifikaci budou řešeny písemným 
dodatkem. 

5.6 Tato specifikace je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 

  
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (V2) – bez závazku 
 

3.2.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být měněna či ukončena v 
souladu s Všeobecnými podmínkami. V případě, že je mezi smluvními stranami 
uzavřena jakákoliv specifikace služby, skončí však platnost této smlouvy až dnem 
ukončení platnosti poslední platné specifikace služby. 
3.3.Podpisem smlouvy a podpisem Všeobecných podmínek účastník potvrzuje, že se s 
jednotlivými částmi smlouvy a dokumenty uvedenými v čl. 2.1. této smlouvy seznámil, 
že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky v nich uvedené. 
3.4.Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

 
 
V Praze dne  
                                       
 
 
 
 
………………………………   ……………………………………….. 
Poskytovatel      Účastník 
Greendata s.r.o.       
Zdeněk Maršál                

   


