
Smlouva č VZOR [17.12.2021] 
 

 Str. 1 

 
 

Smlouva o poskytování veřejných telekomunikačních služeb 
 

Tato smlouva se uzavírá dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, a 
dalších příslušných ustanovení uvedeného zákona mezi: 
 
ETWOL s.r.o. 
IČ:05654785, CZ05654785 
Puškinova 1129/12 
787 01 Šumperk 
internet@etwol.cz, +420 602 801 519, www.etwol.cz 
 
dále jen poskytovatel 
 
a 
 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
dále jen uživatel 
 
Fakturační adresa uživatele (v případě že se liší od výše uvedené adresy uživatele): 

 

I. Předmět smlouvy 
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat uživateli v rozsahu a za podmínek 

uvedených v této smlouvě a Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb 
firmou ETWOL s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy, následující telekomunikační služby uvedené ve 
Specifikací poskytnutých služeb a zařízení, která je také nedílnou součástí této smlouvy.  

 

II. Cena a sjednaná služba 
Cena za poskytované služby a zařízení se řídí Ceníkem poskytovaných služeb, jenž je nedílnou součástí 

této smlouvy a všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb firmou ETWOL s.r.o. 
Její výše je stanovena na základě Specifikace poskytnutých služeb a zařízení, která je nedílnou součástí této 
smlouvy, a to podle rozsahu poskytovaných služeb a druhu a množství dodaných zařízení. 

Výše určená cena bude hrazena na účet poskytovatele uvedený ve Všeobecných podmínkách pro 
poskytování veřejných telekomunikačních služeb firmou ETWOL s.r.o., a to tamtéž uvedeným způsobem. 
 
 

 Zprostředkování připojení  

Rychlost připojení Název  Platby a cena 

   
  měsíčně 

_______ Mbit/s _______ _____ s DPH 
   

 

Inzerovaná Maximální Běžně dostupná Minimální 

Stahování Odesílání Stahování Odesílání Stahování Odesílání Stahování Odesílání 

__Mbit/s __Mbit/s __Mbit/s __Mbit/s __Mbit/s __Mbit/s __Mbit/s __Mbit/s 

 

Služba se ________________ Instalace HW – ________ 
Konfigurace HW - _________ 
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III. Důvěrnost informací 
Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené 

smlouvy nebo se je dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy.  

Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti 
poskytovatele, je záležitostí uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti /např. 
instalovat šifrovací/ dešifrovací zařízení ke svým zařízením/. 

 

IV. Platební podmínky 
Platba bude provedena v měsíčních intervalech a to: 

 

Na účet ČSOB 277864354/0300 

Sjednaná cena ____ s DPH 

Interval platba Měsíčně vždy k 15. v měsíci dle VP 

Variabilní symbol VZOR 

  
Závěrečná ustanovení 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování  
veřejných telekomunikačních služeb firmou ETWOL s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných 
telekomunikačních služeb firmou ETWOL s.r.o. má přednost úprava obsažená ve Všeobecných podmínkách pro 
poskytování veřejných telekomunikačních služeb firmou ETWOL s.r.o.. 

Ani uživatel, ani poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany.  
Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.  
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Smlouva musí být vypovězena 

písemnou formou. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. 

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, že účastník zjevně 
porušuje podmínky této smlouvy nebo Všeobecných podmínek pro poskytování veřejných telekomunikačních 
služeb firmou ETWOL s.r.o.  

Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.  
Veškerá komunikace, týkající se smlouvy a plnění předmětu smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na 

posuzování způsobu a rozsahu plnění smlouvy, musí být vedena v písemné formě, přičemž obě strany souhlasí - 
pro urychlení písemné komunikace - s použitím faxu jako rovnocenného ekvivalentu s tím, že každá strana musí 
zajistit řádnou  

evidenci a archivaci takto odeslaných zpráv na médiu necitlivém na světlo po dobu trvání smlouvy a 
jednoho roku po dni zániku smlouvy. Datum a čas doručení písemné zprávy je v dalším rozhodující pro počítání 
lhůt. V případě servisních prací a služeb je dohodnuta telefonická komunikace, která však musí být následně 
uživatelem potvrzena do 24 hodin písemně s uvedením data, času a jmen obou účastníků telefonického 
hovoru. Jednostranné akty smluvních stran, při kterých nebyla dodržena požadovaná písemná forma, jsou pro 
druhou stranu nezávazné.  

Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí obchodním zákoníkem a 
příslušnými ustanoveními zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích v platném znění. 

 
V Šumperku dne ________________         
                                            
 
            

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………                                             ………………………………………………… 

                                 za poskytovatele                        za uživatele 


