č. smlouvy poskytovatele: ……………….

Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany (dále též společně nazývány toliko jako
„strany“ nebo „smluvní strany“):
1. Poskytovatel: obchodní společnost DAT, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, ul. Jiřího z Poděbrad
1212, PSČ 686 01, IČ 25521233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 29567, zastoupená a jednající panem Mgr. Ladislavem Peřestým, vedoucím
obchodního oddělení (zaměstnancem – vedoucím obchodního oddělení, který se k podpisu a
uzavření této smlouvy vykázal přiloženou písemnou plnou mocí ze dne 1.1.2017),
telefonní číslo: 572 554 789
adresa pro doručování elektronické pošty: helpdesk@dat.cz
jako poskytovatel na straně druhé (dále jen "poskytovatel")
a
2. Účastník: …...................................
telefonní číslo: ….......................
adresa pro doručování elektronické pošty: .............................
jako účastník na straně jedné (dále jen "účastník")
takto:
ČLÁNEK I. – Úvodní ustanovení a postavení smluvních stran
1. Touto smlouvou strany projevují vůli zřídit mezi sebou závazky v ní uvedené a řídit se jejím obsahem. Touto
smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat účastníkovi službu (-y) v ní uvedenou (-é) /dále též jen
„služba“/ a účastník se zavazuje zaplatit za poskytnutí služby (-eb) poskytovateli cenu dle této smlouvy.
2. Poskytovatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Účastník prohlašuje, že při uzavírání této smlouvy má/nemá
postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Pokud je účastník spotřebitelem, je nedílnou součástí této
smlouvy též listina nazvaná „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem –verze 001“ ze
dne 15.12.2014 (dále jen „listina LS“). která je zveřejněna v textové podobě (§ 1819 OZ) na www. stránkách
poskytovatele, tj. www. dat.cz (dále jen „web P“). Účastník prohlašuje, že souhlasí s textovou podobou listiny
LS výše uvedenou a že obsah listiny LS je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných
výhrad..

ČLÁNEK II. – Služba, doba trvání závazků
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat účastníkovi tuto službu (-y) /označení služby - služeb/:
a. linka Freepoint až 20 Mbps
(dále jen „služba“ nebo „služby“), kdy vlastnosti služby (-eb) a popis služby (-eb) je proveden v listině vydané
poskytovatelem a nazvané „Informace o službách poskytovaných Dat., s.r.o. – verze 001“ ze dne 15.12.2014“
(dále jen „listina DS“), která je zveřejněna na web P. Účastník prohlašuje, že obsah listiny DS (a to v jejich
částech upravujících službu - služby dle této smlouvy) je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu
žádných výhrad. Strany sjednávají, že listina DS (a to v jejich částech upravujících službu - služby dle této
smlouvy) je nedílnou součástí obsahu této smlouvy a zavazuje strany.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou
3. Poskytovatel zahájí poskytování služby účastníkovi: …............................, a to za předpokladu, že budou
splněny podmínky pro zahájení poskytování služby sjednané mezi stranami v listině DS, obchodních
podmínkách (viz. v této smlouvě níže) a v listině LS (to však jen v případě, kdy účastník má postavení
spotřebitele).
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ČLÁNEK III. – Ujednání stran
1. Sjednává se tato garantovaná úroveň péče SLA (SLA):
a. pro službu uvedenou pod písm. a) odst.1 Čl. II. této smlouvy se sjednává SLA: 1
2. Účastník nesouhlasí se svým zařazením do seznamu účastníků dle příslušných ustanovení zákona
č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZEK“).Účastník
stanoví, že v seznamu budou uvedeny tyto osobní nebo identifikační údaje o něm: Účastník stanoví, že nepožaduje u svých osobních údajů uvedených v seznamu uvést, že si nepřeje být
kontaktován za účelem marketingu.
3. Místo užívání služby VoiP: --4. Změny vyúčtování požadované účastníkem oproti obchodním podmínkám (viz. níže): --5. Pro předplacenou službu – služby strany sjednávají toto období předplatného: 3 měsíce
6. Za účelem poskytování služby (služeb) dle této smlouvy přenechává poskytovatel účastníkovi na dobu trvání
této smlouvy bezúplatně tyto věci: ….............................................
Přenecháni shora uvedených věcí poskytovatelem účastníkovi se řídí příslušnými ustanoveními obchodních
podmínek (viz. níže).
ČLÁNEK IV. – Cena služeb a cenová ujednání
1. Účastník se zavazuje platit za poskytnutí služby - služeb poskytovateli cenu (-y) stanovenou (-é) v ceníku
služeb poskytovatele (dále jen „Ceník“), pokud v odst.2 této smlouvy není stranami výslovně sjednáno pro
jednotlivé případy jinak. Ke dni uzavření této smlouvy platí aktuální „Ceník služeb poskytovaných Dat s.r.o,
verze – 001“ vydaný poskytovatelem dne 15.12.2014, který je zveřejněn v textové podobě (§ 1819 OZ) na
webu P. Účastník prohlašuje, že cit. aktuální Ceník je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu
žádných výhrad. Strany sjednávají, že poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit svůj Ceník, kdy pro
změnu Ceníku a jeho důsledky (následky) platí příslušná ustanovení obchodních podmínek (viz. v této
smlouvě níže).
2. Strany sjednávají, že za poskytnutí níže uvedené (-ých) služby (-eb) se účastník zavazuje zaplatit
poskytovateli tuto (tyto) stranami dohodnutou (-é) cenu (-y):

a. linka Freepoint až 20 Mbps – 300,- Kč s DPH/měsíc (sjednané předplatné viz. výše čl. III., odst. 5 činí 900,- Kč s
DPH)

ČLÁNEK V. – Obchodní podmínky
1. Část obsahu této smlouvy (jak uvedena v odst.3 tohoto článku této smlouvy) strany shodně určují odkazem
na Obchodní podmínky poskytovatele (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“), a to „Obchodní
podmínky Dat s.r.o. – verze 001“ ze dne 15.12.2014, které jsou stranám známy a které jsou zveřejněny
v textové podobě (§ 1819 OZ) na web P. Účastník prohlašuje, že obsah OP (ve znění jejich eventuálních změn
a doplnění provedených v Čl. VI. této smlouvy) je mu dobře znám, plně mu rozumí a nemá vůči němu žádných
výhrad. Účastník výslovně prohlašuje, že přijímá veškerá ustanovení OP (ve znění jejich eventuálních změn a
doplnění provedených v Čl. VI. této smlouvy).
2. Strany sjednávají, že odchylná ujednání stran od OP uvedená v této smlouvě (nebo v listině LS či v listině
DS) mají přednost před OP.
3. OP upravují práva a povinnosti stran založené touto smlouvou, dále upravují náležitosti této smlouvy
vyžadované OZ a vyžadované ZEK, přičemž strany sjednávají, že příslušná ustanovení OP (ve znění jejich
eventuálních změn a doplnění provedených v Čl. VI. této smlouvy) mají přednost před dotčenými
dispozitivními ustanoveními OZ a/nebo/anebo ZEK.
4. V souladu s § 1752 OZ strany sjednávají, že poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit OP v celém jejich
rozsahu (vyjma ustanovení OP upravující oznámení změn OP účastníkovi a vyjma práv účastníka při změně
OP), kdy pro oznámení změn OP a pro založení práva účastníka změny OP odmítnout (a vypovědět smlouvu
účastníkem) platí příslušná ustanovení OP (které poskytovatel nesmí změnit, ledaže mu to přikáže právní
úprava nebo pravomocné rozhodnutí k tomu příslušného orgánu).
ČLÁNEK VI. – Změny a vyloučení některých ustanovení OP
1. Smluvní strany sjednávají tyto změny OP: Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká výpovědí bez
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kvalifikovaného výpovědního důvodu. Účastník i poskytovatel jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu s
třicetidenní výpovědní lhůtou, a to i bez uvedení důvodů. Výpověď musí být písemná a musí být doručena
druhé straně, kdy v
pochybnostech se má za to, že výpověď byla druhé straně doručena třetím dnem po dni jejího doporučeného
odeslání na adresu strany, vůči které směřuje. Výpovědní lhůta počíná běžet ode dne následujícího po
doručení
výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty. Smluvní strany se dohodly, že toto
ujednání týkající se výpovědi smlouvy v celém rozsahu nahrazuje ustanovení čl. VIII. odst. 1 písm. a) OP.
2. Smluvní strany vylučují použití těchto ustanovení OP: ----

ČLÁNEK VII. – Další dohody stran
--ČLÁNEK VIII. – Ustanovení společná a závěrečná
1. Tato smlouva je uzavírána mimo prostor obvyklý pro poskytovatelovo podnikání ve smyslu § 1828 OZ.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že
-bezprostředně po uzavření této smlouvy oběma stranami - mu poskytovatel jedno vyhotovení této smlouvy
vydal.
3. Nedílnou součástí této smlouvy (byť nejsou s touto smlouvou pevně spojeny) jsou listina DS, Ceník a OP.
Pokud je účastník spotřebitelem, je nedílnou součástí této smlouvy též listina LS, byť tato není s touto
smlouvou pevně spojena.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný touto
smlouvou se řídí OZ, ZEK a předpisy souvisejícími. Strany se dále dohodly tak, že ustanovení této smlouvy
mají přednost před příslušnými dispozitivními ustanoveními OZ.
5. Účastník potvrzuje, že tato smlouva vychází z návrhu smlouvy, který byl poskytovatelem uveřejněn v jeho
sídle a provozovnách a který byl zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, kdy tato smlouva se od
cit. návrhu smlouvy odlišuje jen v tom, na čem se strany dohodly.
6. Ke změně či doplnění této smlouvy dohodou stran může dojít jen formou písemných dodatků, které musí být
podepsány oběma smluvními stranami.
7. Jakékoli změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné do originálního textu této smlouvy či jiných částí
této smlouvy se považují za nenapsané, irelevantní a nezavazují smluvní strany vyjma těch, které budou
podepsány k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany po
řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva strany zavazuje a zakládá se na pravdě,
odpovídá skutečnosti a dohodám stran a že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy

v ….................... dne …………………. 2017

poskytovatel:
DAT, s.r.o.,
Mgr. Ladislav Peřestý, v plné moci

účastník:
…..................................
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