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SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DATOVÉ SÍTI  PRIVATNET                                                                  č. XXXXXX 
 

 
I. Smluvní strany 

 

1. Název/Příjmení Jméno: Právní subjekt sdružený pod značkou PRIVATNET 
Sídlo: Purkyňova 2641/2, 750 02, Přerov 

Provozovna: Komenského 27, 750 02, Přerov (vedle gymnázia GJŠ) 

IČO / DIČ XXXXXXXXXXXXXXXX 

Zastoupený Vlastimilem Zlámalem 

Číslo účtu / variabilní symbol: KB xxxxxxxxxxxxxxx    /   variabilní symbol je „číslo smlouvy“ 

Telefon (SERVIS): 775 - 62 94 34 (775-MC WIFI) 

Email: (SERVIS) servis@privatnet.cz 

Telefon / Email (obchodní informace): 605 - 5 12345 / obchod@privatnet.cz 

Více informací: www.privatnet.cz 

(dále jen „dodavatel“)  
 
a 

 

2. Název/Příjmení Jméno:        ZÁKAZNÍK 
Sídlo/bytem - ulice/město/PSČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Doručovací adresa – ulice/číslo/město/PSČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Místo připojení - ulice/město/PSČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupen/ověření dokladu OP (fyzická osoba) xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: tel./mobil/email xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO/DIČ (právnická osoba, fyzická osoba podnikající) xxxxxxxxxxxxxxxx 

Rodné č./datum narození: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „odběratel“)  
 

II. Předmět smlouvy 
 

Připojení k datové síti s uvedenými parametry: 
Typ služby je podrobně definován v Ceníku připojení PRIVATNET a podrobné specifikaci služeb: www.privatnet.cz/internet.html 

Typ služby: xxxxxxxxxxxxxx IP: xxxxxxxxxxxxxx DNS1: 8.8.8.8 

POP3: Váš mailový server Maska: 255.255.255.0 DNS2: 8.8.4.4 

SMTP: Váš mailový server Brána: xxxxxxxxxxxxxx MAC: xxxxxxxxxxxxxx 
 

III. Cena a platební podmínky 
 

1. Nejsou účtovány žádné zřizovací poplatky ani náklady.  
2. Odběratel se zavazuje platit dodavateli měsíční cenu za poskytované služby ve výši =XXX,- Kč. 
3. Odběratel se zavazuje platit dohodnutou cenu dle bodu 2. tohoto článku na účet dodavatele č. XXXXXXXXX 
s variabilním symbolem „číslo smlouvy“, a to vždy do 25. dne kalendářního měsíce, za který se platí, pokud není 
stanovena splatnost jinak na základě daňových dokladů.  
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že odběratel nezaplatí cenu za poskytované služby řádně a včas, je 
dodavatel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení. 
 

IV. Doba trvání smlouvy 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na XX měsíců / neurčitou ode dne zahájení účtování služby tedy od 
XX.XX.202X. 

 
V. Ukončení smlouvy 

 
1. Smlouva uzavřená na dobu určitou končí uplynutím této doby, pokud uživatel písemně oznámí nejméně 15 dní před 
předpokládaným uplynutím této doby, že trvá na ukončení poskytování služby uplynutím této doby, jinak se smlouva 
automaticky mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 
2. Uživatel, který uzavřel s PRIVATNET smlouvu na dobu určitou, je oprávněn smlouvu ukončit na základě písemné 
výpovědí, kterou však může podat nejdříve po 3 měsících trvání smlouvy. Vzor Výpověď smlouvy o připojení k datové 
síti PRIVATNET je k dispozici na webových stránkách www.privatnet.cz. Výpovědní doba činí 30 dnů od doručení 
výpovědi PRIVATNET, při čemž den doručení výpovědi se do tohoto počtu dnů nepočítá. Smlouva končí uplynutím 
výpovědní doby. 
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3. Pokud uživatel vypoví smlouvu na dobu určitou, je povinen zaplatit PRIVATNET smluvní pokutu ve výši součtu jedné 
pětiny součtu částek představujících měsíční ceny za službu za období, po které by ještě smluvní vztah trval, pokud by 
k výpovědi smlouvy nedošlo, a nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, pokud bylo Uživateli 
poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Výši nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením stanoví 
PRIVATNET nejpozději do 7 dnů od doručení výpovědi PRIVATNET. Splatnost této smluvní pokuty je 30 dní od 
doručení výpovědi PRIVATNET. 
4. Kterákoliv ze stran smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, je oprávněna kdykoli ukončit smlouvu písemnou výpovědí, 
smlouva v takovém případě končí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí 30 dnů od doručení výpovědi druhé 
smluvní straně, při čemž den doručení výpovědi se do tohoto počtu dnů nepočítá. Smlouva končí uplynutím výpovědní 
doby. 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.   
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran smlouvy. 
3. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí i platnými Všeobecnými podmínkami vydanými dodavatelem, které jsou 
zveřejněny na webové adrese www.privatnet.cz a na provozovně dodavatele, a Ceníkem služeb a tarifů, včetně 
jejich specifikací. Obé je nedílnou součástí smlouvy. Odběratel svým podpisem ztvrzuje, že se s obsahem 
Všeobecných podmínek a Ceníkem služeb a tarifů včetně jejich specifikací před podpisem této smlouvy seznámil, a že 
s ním souhlasí. 
 
V Přerově dne XX.XX.202X          
 
 
 
 
 
---------------------------------------                                             ---------------------------------------  
 Dodavatel:          Odběratel: 
  
    razítko           razítko 
                


