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Smlouva č. xxxxxxx o poskytnutí veřejné telekomunikační služby přístupu k Síti internet  
– sdíleného mikrovlnného spoje - 

uzavřená na základě § 269 odst. 2 z. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

PLDATA s.r.o. 
sídlem Alej Svobody č.56/881, 323 00 Plzeň, Česká republika 
IČ:  26382334 
DIČ:  CZ26382334 
Bankovní spojení:  2900509389/2010 - Fio banka 
Email:  info@pldata.cz 
URL:    www.pldata.cz 

      Tlf:  technická podpora: pracovní dny: po-pá - 8:00-18:00h - 377 310 440 ; 377 310 441 , 377 310 442   
        účtárna:  pracovní dny: po-pá - 8:00-18:00h  - 377 310 443 
 
Zastoupená ……………………., jednatelem společnosti 
 

      a                                
                                            

Firma/pan/paní         …………………………………………………………………………………………………………… 
 
zapsaná  Spisová značka  -  ……………………….. 

                   v jiném rejstříku vedeném pod číslem   …………………… 

      sídlo  ……………………………………………… 
 
      IČ:     ………….    DIČ:   ……………… 

      jednající   …………..     tlf.   …………….. 

   
      e-mail:    …………….@............     č. účtu:    ………………………….. 
 
    Kontaktní osoba v místě připojení:    ……………. 
 

Místo připojení -     ……………………………… 

; dále jen uživatel 

uzavřely ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující smlouvu o poskytnutí veřejné telekomunikační 
služby přístupu k síti Internet – sdíleného mikrovlnného pásma. 

Čl. I. 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí telekomunikační služby přístupu k síti Internet formou sdíleného 
mikrovlnného pásma: 

a) Přístupový bod (místo převzetí služby): 

   ………………………. 

 
Tarif Download/Upload [Kbps] Měsíční paušál (s DPH) Agregace  
     

 
                  ( *) V měsíčním paušálu je  zahrnuta:     
                         
                           technická podpora pro řešení problému v síti, vzdálená správa     

                           (konfigurace,upgrade) routeru u uživatele, pokud je instalován. 

                                                                

                                                                    II. Platební podmínky 

(1) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je k 15-tému dni kalendářního měsíce. 
(2) Poskytovatel vystavuje uživateli fakturu (daňový doklad) a doručí jej uživateli emailem, nemá-li email, poštou. 
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(3) Uživatel se zavazuje zaplatit částku za přístup do sítě Internet do 10-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění bezhotovostní platbou na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy s variabilním symbolem číslo 
smlouvy . 

(4) Pro případ prodlení uživatele s úhradou peněžitých závazků vyplývají z této smlouvy tyto sankce: 
a) Povinnost zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do 

zaplacení, nejméně ve výši 200,- Kč. 
b) Poskytovatel je oprávněn omezit, případně přerušit poskytování sjednaných služeb za podmínek: 

i) prodlení je delší než 14 dní,  
ii) poskytovatel o této skutečnosti informuje uživatele (e-mailem, telefonicky) a to nejméně 72 hodin 

předem. 
                                          III. Práva a povinnosti uživatele 
 

(1) Uživatel je povinen za poskytovanou službu zaplatit poskytovateli sjednaný měsíční poplatek řádně a včas. 
(2) Uživatel je povinen dodržovat tyto smluvní podmínky, obecně závazné právní předpisy ČR a jednat v souladu 

s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zájmy poskytovatele a třetích osob. 
(3) Uživatel zabezpečí povolení, resp. uzavře na svůj náklad písemnou dohodu s majitelem objektu k umístění 

koncového bezdrátového bodu nebo optického spoje včetně potřebných datových a anténních rozvodů, která se 
poté stane nedílnou součástí smlouvy. 

(4) Uživatel je povinen počínat si tak, aby v souvislosti s provozováním služby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 
majetku, přírodě a životním prostředí a tím přebírá zodpovědnost  za škody vzniklé i na pronajatém majetku, 
specifikovaném v předávacím protokolu. 

(5) Po odstěhování z výše uvedené adresy nahlásit odhlášení a zrušení služby poskytovateli. 

                                                  IV. Práva a povinnosti poskytovatele 

(1) Poskytovatel je povinen umožnit uživateli přístup ke službě v souladu s těmito smluvními podmínkami. Tuto 
povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy ČR nebo působení okolností vylučujících 
odpovědnost. 

(2) Výpovědní doba je  měsíční  a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího  po prokazatelném doručení 
písemné výpovědi uživateli. 

(3) Vypoví-li poskytovatel smlouvu do jednoho roku od zahájení poskytování služby a důvodem výpovědi není porušení 
povinností uživatele, je poskytovatel povinen uživateli uhradit sankční poplatek odpovídající poměrné části 
zřizovacího poplatku. Sankční poplatek se určí jako 1/12 zřizovacího poplatku násobeno počtem měsíců, o které je 
zkrácen první rok poskytování služby. Sankční poplatek je splatný do 14-ti dnů od ukončení poskytování služby. 

(4) Poskytovatel má právo zamezit šíření dat, která uživatel šíří v rozporu s těmito smluvními podmínkami. 
(5) Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služeb ze závažných 

technických nebo provozních důvodů. 
                                                          V. Ukončení platnosti smlouvy 

         Smlouvu lze ukončit: 
 (1) písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 (2) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran. 
      Výpovědní doba je  měsíční  a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení   
      písemné výpovědi.                   
                                                                     VI. Všeobecné podmínky 
(1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná dnem zahájení 

poskytování služeb. 
(2) Vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí ustanovením obchodního zákoníku v platném znění. 
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných  podmínek. 
(4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou stranu jeden. 
(5) v rámci GDPR (platné od 25.5.2018) vás dále  informujeme, že vaše údaje budou nadále využívány výhradně za 

účelem dodání objednané služby , zboží, k provádění servisních zásahů a za účelem usnadnění budoucí 
spolupráce.  Vaše  údaje nebudeme předávat pro reklamní účely třetím osobám. 
 
V Plzni dne:    xx.xx.xxxx             V …………..…………….. dne ………………….. 
 

       -------------------------      ------------------------- 
                        PLDATA s.r.o.        uživatel 
                 ………............. – jednatel 
 
Příloha č. 1 – Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb - podepsané účastníkem 
Příloha č. 2 – Ceník služeb (viz www.pldata.cz) 
Příloha č. 3 – Technická specifikace služby (viz www.pldata.cz) 


