Smlouva o poskytování služby připojení k síti Internet,
na jejímž základě jsou poskytovány služby elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005
Sb., zákon o elektronických komunikacích (dále jen ZEK), a zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen Smlouva)
1. Smluvní strany
1.1 Poskytovatel služby:
MESIT holding, a.s.
se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 47912529, DIČ: CZ47912529,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1008
zastoupená xxx
dále jen Poskytovatel
1.2 Příjemce služby:
xxx
se sídlem/máístem podnikání xxx
IČ: xxx, DIČ: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx soudem v xxx, spisová značka xxx
dále jen Příjemce
2. Předmět smlouvy
2.1 Poskytovatel zabezpečí pro Příjemce připojení do sítě Internet v areálu MESIT v Uherském
Hradišti, Mařatice, Sokolovská 573, prostřednictvím své vnitřní sítě.
2.2 Přípojný bod je realizován pevným digitálním okruhem. Pro zájemce o připojení jsou
stanovena pásma, v rámci nichž se objem přenesených dat zpoplatňuje měsíčním paušálem.
Spolu s limitem přenosu dat je pro toto pásmo stanovena minimální propustnost připojení, kterou
má účastník k dispozici neustále bez ohledu na stupeň vytíženosti přípojného bodu. Pokud
momentální požadavky na šířku pásma překročí garantovanou výši a stupeň zatížení přípojného
bodu to umožní, bude potřebná kapacita Příjemci Poskytovatelem přidělena.
3. Čas plnění
3.1 Plnění smlouvy začíná dnem xxx.
3.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědí lhůtou, která začne běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ceny a platební podmínky
4.1 Základní měsíční paušál za připojení k Internetu při minimální propustnosti 2 048 kb/s a
množství přenesených dat od 0 do 400 GB činí 5.500 Kč. Objem přenášených dat je sledován
oběma směry a zpoplatňován je přenos tím směrem, který vykazuje vyšší hodnoty. Za každých
dalších započatých 40 GB nad rámec shora sjednaných 400 GB v daném kalendářním měsíci
vyúčtuje Poskytovatel Příjemci 300 Kč.

4.2 Poplatky se účtují následujícím způsobem:
a) Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc.
b) Pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány za předešlý kalendářní měsíc, za necelé měsíce
se tyto poplatky účtují v poměrné části jedné třicetiny měsíčních nákladů za každý den.
c) Z hlediska zákona o DPH č. 235/2004 Sb., se jedná o opakované plnění - shodnou službou.
4.3 Úhrada účtované částky Příjemcem se považuje za uskutečněnou připsáním příslušné
částky na účet Poskytovatele. Splatnost faktur je stanovena do 15. dne následujícího měsíce.
4.4 Je-li Příjemce v prodlení s úhradou účtované částky, déle než 15 dní, může dojít k
pozastavení služby (odpojení). Opětovné spuštění internetového připojení bude zpoplatněno
částkou 1.500 Kč.
4.5 Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, která k nim bude připočtena ve výši dle platné právní
úpravy.
5. Ukončení smlouvy
5.1 Smlouva může zaniknout:
a) Písemnou dohodou smluvních stran.
b) Odstoupením ze strany Poskytovatele v případě zneužití služby podle článku 6.1 této
smlouvy, odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Příjemci.
c) Odstoupením ze strany Poskytovatele v případě opakovaného porušení povinností Příjemce
popsaných v článku 6.2 této smlouvy, odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení
Příjemci.
d) Výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ze strany Poskytovatele či Příjemce bez uvedení
důvodu.
5.2 Při zániku této smlouvy je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli vše, co je ve vlastnictví
Poskytovatele a bylo za účelem plnění této smlouvy Příjemci zapůjčeno.
6. Práva a povinnosti Příjemce
6.1 Příjemce nesmí službu zneužít ani nesmí jiným osobám toto umožnit nebo jim v tom
napomáhat. Pro účely této Smlouvy “zneužití“ zahrnuje mimo jiné:
a) Zajištění si, nebo pokus zajistit si pro službu jakékoliv prostředky nebo zařízení s úmyslem
vyhnout se placení.
b) Zpřístupnění neveřejných informací, pozměnění nebo zničení informací jiného odběratele
služby bez jeho souhlasu jakýmikoliv prostředky nebo zařízením, nebo pokus tak učinit.
c) Překážení v používání služby jiným oprávněným uživatelům nebo užívání služby v rozporu se
zákonem, či při napomáhání k nezákonným činům.
d) Zpřístupnění a další poskytování služby třetím osobám, a to za úplatu i bezúplatně.
6.2 Příjemce je povinen za poskytnuté služby platit smluvenou částku v daném termínu a
smluveným způsobem – dle bodu 4. této Smlouvy.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele
7.1 Poskytovatel je povinen instalovat, provozovat a udržovat službu v souladu s ustanoveními
specifikovanými v této smlouvě a dále Poskytovatel zaručuje, že služba bude odpovídat těmto
specifikacím ode dne zprovoznění.
7.2 Poskytovatel nebude odpovědný za nároky či škody vzniklé vinou Příjemce, jeho nedbalostí
nebo neplněním jeho povinností.

8. Závěrečná ujednání
8.1 Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za spolehlivost, obsah
nebo informace dostupné v síti Internet.
8.2 Veškeré změny, přílohy a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a
písemně odsouhlaseny oběma stranami.
8.3 Tato smlouva nahrazuje všechny případné předchozí smlouvy, dohody a ujednání mezi
smluvními stranami týkající se plnění uvedeného výše v bodě 2.
8.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, ze kterých každá smluvní
strana obdrží 1 výtisk.
8.5 Spory z této smlouvy je oprávněn rozhodovat v souladu s ust. § 127 a násl. ZEK Český
telekomunikační úřad anebo může pro tento případ být sjednána rozhodčí smlouva
podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jed-li o spor k plnění peněžité
povinnosti.
V Uherském Hradišti dne xxx

Poskytovatel

Příjemce

