
Účastnická smlouva

„Poskytnutí pevných telekomunikačních služeb pro Střední školu logistiky a
chemie, Olomouc, U Hradiska 29 

2019-2021“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami:

1. smluvní strana
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený: 
Bankovní spojení:

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 
U Hradiska 29, 779 00, Olomouc - Klášterní Hradisko 
00845337
PaedDr. Daruší Mádrovou
Komerční Banka, pobočka Olomouc, č. ú. 40632811/0100

(dále jen „Objednatel")

a

2. smluvní strana
Obchodní firma/jméno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen(a/o): 
Bankovní spojení: 
Spisová značka: 
Kontaktní osoba: 
E-mail:
Telefon:

ha-vel internet s.r.o.
Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava Muglinov
25354973
CZ25354973
Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem 
UniCredit bank, a.s., č. ú. 1919191919/2700 
C 9719 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Mgr. Lenka Šebková, Lucie Thomasové 
statnisprava@ha-vel.cz 
552 305 351,552 305 388

(dále jen „Poskytovatel")
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PREAMBULE

Tato účastnická smlouva (dále též jen „smlouva") je mezi smluvními stranami 
uzavírána na podkladě Rámcové smlouvy „Poskytnutí pevných 
telekomunikačních služeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace 
2019-2021“ uzavřené dne 22. 07. 2019 mezi Poskytovatelem, Centrálním 
zadavatelem a Objednateli (dále též jen „Rámcová smlouva").

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby 
pevných telekomunikačních služeb (dále také „služba") dle specifikace 
Rámcové smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby 
zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

1.2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 3 smlouvy.

2. MÍSTO PLNĚNÍ

Plnění poskytované Poskytovatelem na základě této smlouvy, bude poskytováno 
v sídle a detašovaných pracovištích Objednatele.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neuvedená touto smlouvou se řídí 
Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména 
pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.2. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Rámcové smlouvy mají 
přednost příslušná ustanovení účastnické smlouvy.

4. UJEDNÁNÍ O CENĚ

4.1. Cena telekomunikačních služeb je stanovena ve výši uvedené v Příloze č. 3 
Rámcové smlouvy.

4.2. Cena sjednaná v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy je cenou konečnou a závaznou 
a Poskytovatel není oprávněn tuto částku překročit. Sjednaná cena služeb 
zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s plněním.

4.3. Splatnost ceny, způsob fakturace, náležitosti faktur a ostatní ustanovení týkající 
se ceny služeb a platebních podmínek jsou upraveny v čl. 6 Rámcové smlouvy.

5. SANKCE

5.1. V případě porušení povinností stanovených touto smlouvou, právními předpisy 
nebo povinností stanovených Rámcovou smlouvou, které jsou přímo 
aplikovatelné na plnění dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny hradit 
sankce ve smyslu čl. 7 Rámcové smlouvy.
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6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Právní 

vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy v této smlouvě 
výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů.

6.2. Smluvní strany sjednávají pro všechny spory vzniklé ze smlouvy, kjejichž 
řešení mají pravomoc soudy, tak tyto spory budou rozhodovány soudy České 
republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

6.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 
za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.4. V případě, že se některá z ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými či 
neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která 
zůstávají nadále platná a účinná; současně se strany zavazují nahradit taková 
neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která 
svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným 
ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním 
textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Dojde-li k uzavření této Smlouvy před 1. 9. 2019, nabývá 
smlouva účinnosti dne 1. 9. 2019. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 30 dnů. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran 
ukončit tuto smlouvu na základě příslušných ustanovení Rámcové smlouvy 
nebo právních předpisů.

6.6. Ukončením účinnosti Rámcové smlouvy nezaniká účinnost této smlouvy. 
Poskytovatel je za účelem zachování kontinuity funkčnosti služeb 
elektronických komunikací povinen poskytovat Objednateli nadále 
Telekomunikační služby, neurčí-li Objednatel jinak. Objednatel a Poskytovatel 
jsou povinni dohodnout cenové podmínky služeb elektronických komunikací 
poskytovaných Poskytovatelem po skončení účinnosti Rámcové smlouvy. 
Nedohodnou-li Objednatel a Poskytovatel cenové podmínky služeb 
elektronických komunikací poskytovaných po skončení účinnosti Rámcové 
smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne zániku účinnosti Rámcové smlouvy, 
poskytuje Poskytovatel Objednatelům na jejich žádost služby elektronických 
komunikací od ukončení účinnosti Rámcové smlouvy za ceny jím určené, které 
však nesmí být vyšší než ceny uvedené v Rámcové smlouvě.

6.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich 
pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy.

6.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Poskytovatel jedno.

6.9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu 
této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6.10. Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.
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Příloha č. 1 smlouvy-Oprávnění zaměstnanci Objednatele 
Příloha č. 2 smlouvy - Kontaktní osoby Poskytovatele 
Příloha č. 3 smlouvy-Specifikace poskytovaných služeb

V Olomouci dne 19. 8. 2019
Střední škola logistiky

a chemie, -3- 
Qlomotic, U Hradiska 29 
IČ 00845337, tel, 585 55P 111

Střední škola logistiky a chemie, 
Olomouc, U Hradiska 29

PaedDr. Daruše Mádrová
Ředitelka školy

V Ostravě dne ... .2019
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Příloha č. 1
Oprávnění zaměstnanci Objednatele

Příjmení a jméno Adresa místa plnění Email Telefon
PaedDr. Mádrová 

Daruše
U Hradiska 29, 779 00 

Olomouc
madrova@sslch.cz 724519480

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Příjmení a jméno Adresa místa plnění Email Telefon

Bc. Adámková 
Zdenka

U Hradiska 29, 779 00 
Olomouc

adamkova@sslch.cz 724377571

Kontakty se mohou v průběhu roku měnit.

Stránka 5 z 7

mailto:madrova@sslch.cz
mailto:adamkova@sslch.cz


Příloha č. 2
Kontaktní osoby Poskytovatele

Centrum pro významné zákazníky
v době od 9:00 do 19:00 hod. po všechny dny v roce

telefonický kontakt: 
emailový kontakt:

552 305 321 
servis@ha-vel.cz

o podávání základních informací o Telekomunikačních službách
• příjem požadavků Objednatele týkajících se Telekomunikačních služeb
• příjem reklamací
• řešení technických dotazů na Telekomunikační služby

Obchodní zástupce
v pracovní dny v době od 10:00 do 17:00 hod

jméno, příjmení: 
telefonický kontakt: 
emailový kontakt:

Mgr. Lenka Šebková
552 305 351
statn isp ra va @ ha-vel. cz

jméno, příjmení: 
telefonický kontakt: 
emailový kontakt:

Lucie Thomasové 
552 305 388 
statnisprava@ha-vel.cz

• asistence při uzavírání nové účastnické smlouvy
• řešení individuálních, příp. nadstandardních požadavků Objednatele
• doporučení pro optimalizaci využívání Telekomunikačních služeb 
® řešení individuálních problémů

Účastnickou smlouvu zaslat na adresu:

ha-vel internet s.r.o.
Olešní 587/11a
712 00 Ostrava Muglinov
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PŘÍLOHA Č. 3
SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Specifikace Telekomunikačních služeb je stanovena v příloze č. 2 Rámcové 
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na zprovoznění a předání služeb, jenž jsou předmětem 
této přílohy, nejpozději k 1.10.2019.

Adresa poskytovaných služeb a typ přípojky - hlasové služby

Adresa poskytovaných služeb Telefonní číslo
Specifikace -

Požadovaná služba na daném telefonním čísle 
(1 PSTN; 1 ISDN 2A; 1 ISDN 2D 1 ISDN 30)

U Hradiska 29, 779 00 Olomouc 58522896 1 x ISDN 2A

U Hradiska 29, 779 00 Olomouc 585225111 1 x ISDN 2A

U Hradiska 29, 779 00 Olomouc 585225112 1 x ISDN 2A

U Hradiska 29, 779 00 Olomouc 585228428 lx ISDN 2A

U Hradiska 29, 779 00 Olomouc 5855561xx 1 x ISDN 2D -100 čísel provolbový blok
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ha-vel internet S.r.o. 
Olešni 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov 

1Č: 2535*1973, DIČ: C7253y,973, www.ha-veí.c:


