Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
Číslo smlouvy: SO/……………
uzavřená mezi smluvními stranami
A. Operátor

B. Účastník

Obchodní jméno

Obchodní jméno

OVANET a.s.
IČ

DIČ

25857568

CZ25857568

IČ

DIČ
CZ

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2335
Sídlem

Sídlem

Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00
Zastoupená

Zastoupená

Kontaktní osoba – Jméno Příjmení/E-mail/Telefon

Kontaktní osoba – Jméno Příjmení/E-mail/Telefon

Bankovní spojení

Bankovní spojení

e- mailová adresa: …………………………

e- mailová adresa: ………………………………

1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy o poskytování veřejně dostupné Služby elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) je poskytování Služby
elektronických komunikací - přístupu k síti Internet, zprostředkování konektivity k síti Internet optikou (dále také „Služba“) na adrese
………………………..
Účastník pro přístup ke Službě využívá vlastní prostředky výpočetní techniky a zajišťuje napájení koncových zařízení sítí elektronických
komunikací („dále také Koncové zařízení“). Koncová zařízení, na kterých Operátor předává Službu Účastníkovi, jsou ve vlastnictví
Operátora. Pokud Operátor zřídí rozvody sítí elektronických komunikací ke koncovému zařízení v budově Účastníka, Účastník podpisem
této Smlouvy souhlasí s umístěním výše uvedených prostředků sítí elektronických komunikací.
Práva a povinnosti smluvních stran
Operátor je povinen poskytovat Službu za podmínek uvedených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách společnosti OVANET a.s.
(dále jen „Obchodní podmínky“, nebo “OP“, nebo “ Podmínky“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou veřejně dostupné na
webových stránkách Operátora http://www.ovanet.cz.
Účastník není oprávněn postupovat třetím osobám přístupové údaje pro využívání Služby ani distribuovat Služby třetí straně. Účastník
je povinen učinit odpovídající opatření k zachování přístupových údajů v tajnosti. V případě porušení je účastník povinen uhradit
operátorovi smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
Účastník se zavazuje poskytnout Operátorovi přístup ke konfiguraci a umístění Koncového zařízení.
Za poskytovanou Službu je Účastník povinen Operátorovi platit dohodnutou cenu.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4.

Cena Služby a platební podmínky
Cena Služby se skládá z aktivačního poplatku a pravidelně se opakující měsíční paušální ceny dle typu Služby.
Operátor zahájí poskytování Služby dnem podepsání předávacího protokolu.
Platební podmínky se řídí Obchodními podmínkami, především podle článku 8. Vyúčtování ceny, úrok z prodlení, smluvní pokuta.
Smluvní strany se dohodly na doručení faktury s vyúčtováním ceny za poskytnuté služby tak, že se provede buď zasláním vyúčtování
v tištěné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Účastníka, uvedenou shora v záhlaví smlouvy, nebo
zasláním vyúčtování v elektronické podobě na e-mailovou adresu Účastníka shora uvedenou. Účastník tímto prohlašuje, že si tento
způsob zvolil pro zasílání vyúčtování a ponechává na Operátorovi, který ze dvou možných způsobů doručování faktury zvolí. Pokud se
nepodaří odeslané vyúčtování doručit, považuje se vyúčtování za doručené dodáním na výše uvedenou adresu sídla, nebo adresu
elektronické pošty Účastníka, nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, případně dnem vrácení zaslaného oznámení,
a to podle toho, co nastane dříve.

4.

Cena služby a Specifikace služby
Název služby

Přenosová
rychlost

Agregace

Délka
úvazku

Zřizovací
poplatek*

Měsíčné
poplatky*

Internet

Xx Mbps

x:x

xx měsíců

Kč

Kč

*Ceny jsou uvedeny bez DPH
4.1 Informace o doplňkových službách jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora www.ovanet.cz v sekci popisu produktů nebo
je lze získat u kontaktní osoby uvedené v hlavičce Smlouvy.
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5.
5.1

5.2

Neposkytování Služby
Neposkytování Služby se řídí Obchodními podmínkami.
Účastník má možnost nahlásit neposkytnutí služby tak, že osoba, která nahlašuje poruchu, uvede základní informace o poruše, a to:
 identifikační údaje Účastníka;
 jméno a kontakt ohlašovatele, pokud to není přímo Účastník;
 identifikace místa neposkytnutí Služby;
 orientační rozsah závady.
Kontakty pro nahlášení poruch Operátorovi:
V pracovní době:
Telefon
Nonstop (24/7)
E-mail

6.
6.1

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Pracovní dny (pondělí až pátek) od 07:30 do 16:00 hodin
+420 555 135 190 nebo +420 731 621 081
V případě nepřítomnosti operátora je k dispozici záznamové zařízení.
helpdesk@ovanet.cz

Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 24 měsíců. Pokud žádná ze smluvních stran nevyjádří ve lhůtě do 30 dnů přede dnem
uplynutí doby trvání této smlouvy písemně svou vůli tuto smlouvu k tomuto dni ukončit, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva se stává smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou, a to okamžikem uplynutí 24 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,
s výpovědní lhůtou 30 dnů.
Ukončení trvání Smlouvy, ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů stejně jako důvěrnost komunikací a řešení případných
sporů jsou upraveny Obchodními podmínkami.
Operátor a Účastník se výslovně dohodli, že jejich smluvní vztah vzniklý při poskytování Služby se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a Obchodními podmínkami společnosti OVANET a.s.
V případě, že dojde k rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Obchodními podmínkami, je rozhodující znění ustanovení této
Smlouvy. Zásilky se doručují na aktuální adresu sídla účastníků uvedenou v obchodním rejstříku, nebo na e-mailovou adresu smluvních
stran shora uvedenou.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž
Účastník a Operátor obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem podepsání předávacího protokolu.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky OVANET a.s. ze dne 1.12.2017, které jsou zveřejněny a k dispozici na
internetu na webových stránkách společnosti OVANET a.s. na webové adrese: www.ovanet.cz. Chybějící obsah této smlouvy se řídí dle
§ 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ustanoveními obsaženými v citovaných OP, pokud není dohodnuto jinak. Účastník
podpisem této smlouvy potvrzuje, že jsou mu shora uvedené Obchodní podmínky OVANET a.s. známé, neboť se s nimi na shora
uvedené webové adrese seznámil před podpisem této smlouvy a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.
Prohlášení účastníka:
Potvrzuji, že jsem se před podpisem této smlouvy seznámil s popisem zvolené Služby dle článku 4, této Smlouvy, Obchodními
podmínkami Operátora, které jsou zveřejněny na webových stránkách Operátora www.ovanet.cz, a že všechny uvedené údaje v této
Smlouvě jsou pravdivé a úplné.

Podpisy smluvních stran:
V Ostravě dne

V Ostravě dne

..................................................

..................................................

za účastníka
…………….
....................

za operátora
………………
……………………
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