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SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY INET. 
ČÍSLO: SPI/XX/XX 

  
 
Smluvní strany : 
 
Firma:    MKInet, s.r.o. 
Zápis : Zapsáno v oddíle C., vložce č 19149 obchodního rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Hradci Králové 
Sídlo:    Třebihošť 83 
    544 01 Dvůr Králové n.L. 
Zastoupená: ………………………., jednatel společnosti 
Telefon:   605 160 263  
IČO:    259 98 862 
DIČ:    CZ259 98 862 
Bankovní spojení:  GE Money Bank, a.s., pobočka Dvůr Králové nad Labem 
Číslo účtu:   207344863/0600 
 
jako Poskytovatel na straně jedné  (dále jen poskytovatel) 
 

a 
 
Jméno :   …………………………. 
Adresa :   …………………………. 
    …………………………. 
Instalační :   …………………………. 
Telefon:   …………………………. 
Rodné číslo ( IČO )   …………………………. 
DIČ:    …………………………. 
Číslo O.P. nebo pasu   …………………………. 
Bankovní spojení:  …………………………. 
Číslo účtu:   ………………………….  
 
jako Uživatel na straně druhé (dále jen uživatel) 
 
Smluvní strany prohlašují, že je jejich pravým a svobodným úmyslem uzavřít tuto smlouvu a že tato 
smlouva není uzavírána za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich. 

1. DEFINICE 

1.1 Tato smlouva je smlouvou o zajištění přístupu Uživatele do bezdrátové datové sítě 
Poskytovatele za účelem poskytnutí služby Inet ( viz. čl. 2., Předmět smlouvy). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Poskytovatel zajistí Uživateli přístup do jeho neveřejné datové sítě za účelem poskytnutí 
služby Inet za níže dohodnutých podmínek. 

2.2 Poskytnutí neveřejné služby Inet zahrnuje tyto služby: 

2.2.1 Přidělení IP adresy 
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2.2.2 Zřízení a provoz bezdrátového datového okruhu nebo LAN ( Ethernet ) a to sjednanou 
přenosovou rychlostí. 

2.3 Služby spojené se zajištěním přístupu do datové sítě zahrnují : 

2.3.1 Instalaci antény a převodníků, případně zpřístupnění Ethernet rozhraní (RJ45) pro 
připojení do místní sítě LAN. 

2.3.2 Konfigurace počítače nebo počítačového serveru Uživatele tak, aby byl zajištěn vstup 
do datového okruhu Poskytovatele. 

2.4 Poskytovatel poskytne na vyžádání zdarma Uživateli jednu e-mailovou adresu na jeho web 
serveru s omezenou kapacitou této schránky. 

2.5 Služby nezahrnuté v odstavci 2.3, jako například školení, konzultace, opakované konfigurace 
počítače, atd. bude Poskytovatel poskytovat Uživateli mimo tuto smlouvu za úplatu na základě 
dalších objednávek, smluv apod. dle cenových tarifů uvedených v platném ceníku služeb pro 
dané období. 

3. CENA PLNĚNÍ 

3.1 Cena plnění zahrnuje částku, která odpovídá inzerované rychlosti a produktu NonStopXX/Y 
a nebo vyššímu uvedeného v příloze I této smlouvy v rámci uplynulého kalendářního měsíce. 
Na základě Uživatelem potvrzeného výkazu o pracovním výkonu Poskytovatele budou do 
ceny plnění případně zahrnuty i poskytnuté služby v rámci uplynulého měsíce. 

3.2 Uživatel se dohodl s Poskytovatelem na zařazení do produktu NonStop XX/Y o inzerované 
rychlosti a  nebo vyšší s datově řízenou linkou za …. Kč bez DPH měsíčně - s DPH …. Kč.  

3.3 V případě vyžádané změny tarifikačního programu ze strany Uživatele uskuteční Poskytovatel 
tuto změnu uživateli na začátku nejbližšího kalendářního měsíce v souladu se zněním této 
smlouvy. Uživatel tuto změnu musí nahlásit zhotoviteli nejpozději do 20 dne aktuálního 
měsíce pro měsíc následující a to písemně na adresu Poskytovatele a nebo ověřeným e-mailem 
na adresu info@mkinet.cz  Poskytovatel musí tuto změnu písemně odsouhlasit. 

4. PODMÍNKY FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ 

4.1 Vzájemně dohodnutá cena plnění podle čl. 3 smlouvy (Cena plnění) bude hrazena na základě 
platebního kalendáře nebo faktury vystavené Poskytovatelem. Fakturu Poskytovatel zašle 
písmeně nebo elektronicky na e-mailovou adresu uživatele a to vždy na počátku  následujícího 
kalendářního měsíce. Platební kalendář odešle klasickým dopisem nebo elektronickou poštou 
1 x za rok s ročním vyúčtováním ke konci kalendářního roku. Splatnost je v měsíčních 
intervalech v termínech uvedených v platebním kalendáři a nebo na faktuře. 

4.2 Při prodlení s placením faktur nebo dílčích platebních termínů uvedených v platebním 
kalendáři se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky denně. 

4.3 Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování plnění dle této smlouvy a dalších služeb, je-li 
Uživatel v prodlení s úhradou svých závazků vůči Poskytovateli delším než 1 měsíc. 
Poskytovatel i po omezeném přerušení dodávky internetu z důvodu neplacení uživatelem bude 
požadovat doplatek po uživateli. 

5. POVINNOSTI UŽIVATELE 

5.1 Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu v minimální částce …. Kč včetně 
DPH měsíčně. 

mailto:info@mkinet.cz


 3 

5.2 Uživatel je povinen dodržovat obsah této smlouvy. 

5.3 Uživatel pro komunikaci se zařízeními Poskytovatele smí používat pouze taková zařízení, 
která nenarušují provoz na této síti a jsou v souladu se všemi zákonnými předpisy a normami 
platnými pro příjem a vysílání v pásmu rádiových vln. Uživatel nesmí připojit do sítě jiné 
zařízení než tím, kterým byl připojen pracovníky Poskytovatele. V žádném případě uživatel 
nesmí do tohoto drátového- ethernet rozvodu Poskytovatele připojovat jakákoliv jiná zařízení. 
V případě, že by se tak stalo, má Poskytovatel právo Uživatele okamžitě odpojit od své sítě. 
V případě, že by došlo nesprávnou manipulací Uživatele s připojením jiného zařízení do sítě 
Poskytovatele k porušení síťového komponentu Poskytovatele, ponese veškeré náklady 
spojené s opravou tohoto zařízení Poskytovatele Uživatel. 

5.4 Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla 
ovlivnit plnění smlouvy. 

5.5 V zájmu zachování kvality připojení a dobrého jména Poskytovatele se Uživatel zavazuje, že 
nebude poskytovat služby, které jsou shodné a nebo podobné službám Poskytovatele bez 
oznámení každého jednotlivého případu Poskytovateli. V případě, že se tak stane, má 
Poskytovatel právo Uživatele okamžitě odpojit od své sítě. 

5.6 Uživatel je povinen používat na adaptéru zajišťujícímu vstup do sítě Poskytovatele pouze 
síťový protokol TCP/IP s přiděleným nastavením. Ostatní protokoly, nebo jiné nastavení, lze 
využít pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. Tato skutečnost bude Poskytovatelem 
prověřována a její neplnění může vést k okamžitému vypovězení této smlouvy.  

5.7 Uživatel se zavazuje, že nikomu neposkytne přístup ke konfiguraci síťového adaptéru anebo 
routeru umožňující mu vstup do sítě Poskytovatele.  

5.8 Uživatel souhlasí s tím, že ho Poskytovatel může elektronickou poštou informovat o 
novinkách jím poskytovaných službách a dalších nabízených produktech. 

6.POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

6.1 Poskytovatel je povinen zajistit Uživateli přístup do jeho datové sítě a to v souladu se zněním 
této smlouvy. Tuto povinnost Poskytovatele mohou omezit pouze obecně závazné právní 
předpisy ČR nebo působení okolností vylučující odpovědnost. 

6.2 Poskytovatel je povinen dodržovat obsah této smlouvy. 

6.3 Poskytovatel je povinen zajistit změnu tarifního programu dle písemné žádosti uživatele a to 
s platností od prvního dne následujícího měsíce ve kterém byl písemný požadavek 
odsouhlasen poskytovatelem. 

6.4 Poskytovatel zajistí řešení reklamace služeb od uživatele dle podmínek uvedených ve 
všeobecných obchodních podmínkách. 

6.5 V případě uzavření smlouvy mimo provozovnu poskytovatele má uživatel při splnění 
zákonných předpokladů právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14-ti dnů od jejího 
uzavření. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Tato smlouva zakládá kompletní smluvní vztah mezi smluvními stranami a nahrazuje všechny 
předcházející písemné a ústní dohody a ujednání mezi smluvními stranami.  

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. 

7.3 Smlouva může být zrušena: 

7.3.1 Písemnou dohodou smluvních stran. 
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7.3.2 Jednostrannou výpovědí Uživatele bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou 
spolu s vrácením funkčního zapůjčeného technického zařízení. 

7.3.3 Jednostrannou výpovědí Poskytovatele bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem odeslání výpovědi doporučeným dopisem na adresu 
Uživatele. 

7.4 Ustanovení této smlouvy lze změnit pouze na základě písemného číslovaného dodatku 
podepsaného oběma účastníky na téže listině 

7.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky poskytovatele a zásady 
zpracování osobních údajů pro zákazníky dle GDPR. Ty jsou k nahlédnutí na provozovně 
poskytovatele a na webových stránkách, stejně jako další dokumenty dané zákonem. Uživatel 
svým podpisem potvrzuje, že se s danými dokumenty seznámil a zavazuje se jimi řídit. 

7.6 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy mezi stranami příslušnými ustanoveními 
obchodního a občanského zákoníku. 

7.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, považovaných za originály, z nichž každá 
strana obdrží po jednom. 

8. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1  Ceník služeb a tarif datových přenosů. 
 

Ve Dvoře Králové n.L.    Ve Dvoře Králové n.L. 
Dne …………………    Dne ……………………. 
Za Uživatele:      Za Poskytovatele: 

 
 
 
 
 

………………………    …………………………….. 
Uživatel      jednatel společnosti 

 
PŘÍLOHA č. 1 

 
Platný ceník služeb a tarifů je uveden na web stránkách poskytovatele 

www.mkinet.cz 
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