
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. 19351455-D/l

uzavřena mezi
Zákazník: 
Adresa sídla:

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Adr. korespondenční: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Jednající:
Telefon:

IČ:00294136 DIČ: CZ00294136

Ing. Karel Pačiska
725102542, 737409817 (autentizační) 
ales.sitar@bystricenp.cz, libuse.matuskova@bystricenp.czEmail:

(dále jen Zákazník) MBNPP0013YBJ
IČ:25816179 DIČ: CZ25816179Poskytovatel:

Adresa sídla:
Obch. rejstřík 
Jednající:
(dále jen Poskytovatel)

PODÁ a.s.
28. října 102, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 4020 
Trčka Lukáš na základě plné moci ze dne 10.9.2019

Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby elektronických komunikací (dále jen „Služby") specifikované v této Smlouvě 
za podmínek stanovených touto Smlouvou a Zákazník se touto Smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb.

Služba / Poznámka Cena/měsíc Místo
NK Garant 10/10 Mbps 2205.00 Kč Zahradní 580, Bystřice nad

Pernštejnem
Vedení a správa DNS 50.00 Kč Zahradní 580, Bystřice nad

Pernštejnem
Celkem Cena: 2255 00 Kč DPH: 473 55 Kč Cena vč. DPH: 2728.55 Kč

Zřizovací poplatky Cena bez 
DPH

Celkem Cena: 0 00 KČ DPH: 0 00 Kč Cena vč. DPH: 0 00 Kč

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti PODÁ 
podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli v platném znění. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se s nimi seznámil a 
že s nimi souhlasí.
Zakazmk se v případe porušeni svých smluvních povinnosti zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši součtu 
měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání Služeb; pokud smlouva skončí před uplynutím 
sjednané minimální doby užívání služeb z jiných důvodů, Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání Služeb dle čl. 6.9. Podmínek.

Ostatní ujednání
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 30 denní výpovědní lhůtou.

a.s. pro

rapoDH *Zákazník: Poskytovatel:
PODÁ aA, 28. října 1168/102,702 00 Ostrava 

IČ: 258161 79, exč, 844 844033

Za společnost PODÁ a.s. podepsalfa) 
14.2.2020 Lukáš Trčka \ \ /

\\(J A
Datum Podpis

*MBNPP0013YBJ*
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Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností PODÁ

které nejsou spotřebiteli
pro podnikatele a jiné osoby,a,s.

iSsluzÍkonTTsmon T” hKrajSlfm Tdr V 05-raVě' °ddí! B' Vl0Žka 402°' (dáIe jen "Poskytovatel") P™ osoby,’ které nejsou považoiánv za spotřeb,tete'veimĚĚmmmĚĚĚmm
1. SMLOUVA, JEJÍ UZAVŘENÍ, ZMĚNY A TRVÁNÍ

1.1. Zájemce o

uvedl nesprávné nebo neúplné osobní nebo identifikační údaie něhoalTIfS /y Pr,° JeJ‘, uzavřeni, zejmena pokud zájemce o uzavření Smlouvy 
neplnil nebo neplní své W5SSK “TW ÚdaJŮ 3 práv° UŽÍVat míst0 *«alace,

podmínky přijal s výhradou či odchylkám, nebo bylo u něj zahájeno a probíhá insolvenční řízení, n^SovÍelÍoSnen SmteŮ™ ^ ^

' ' pr^ podnikání'poskytovatele 0]>T SmIu™mi st™a™k P-torv Uvyklé

webových stránek poskytovatele komumkac,e na dálku (zaJ™na prostřednictvím klientské zóny,
i pouze v elektronické podobě'Smlouva může b|Wrena msn fT*? ,P?Skyt<!vatele’ Smlou’-a maže b* zvřena a archivována

smluvních stran či jejich zástupců. Podpisy i Smlouva isou Dolehni iHxvření yíh°m°~‘ elektronicke,ho,zanzem (napr. tabletu) za přítomnosti obou 
a zákazníkem uzavírány další smluvní dokumenty. P J J -abezpeceny prot, změnám. Stejne mohou být mezi poskytovatelem

—«»,..... poaná«„„.,j  j sx ssz  ssft s: t is: s b s s s k b í* —*•*-»—-

^SSmSSma^m^SSSaSSSĚĚS^^1.4.

1.5. Smlouvu uzavřenou na

rassSSKSaggSggg &sm&assigas&

vyúčtovaných z^poskytnutědužby™!^^ rnáhrady^oT^^T'616 uhrazení “Stek

a povinnost zakazníka dlužné částky řádné uhradit. P em 9 naroku 2 nahrady skody způsobené poskytovateli zákazníkem

zahájení poskytování služeb^osty^^ sPorné- má se za ‘o. že Smlouva byla uzavřena ke dni

“v^Sát zvnůsřéna f:Ti™érř*a cenix a to * —**
poskytovatele a zákazníka, době trvání Smlouvy a způsobí aTodmínkÍch iPiL^Znč 3.podlamkack *í služeb, rozsahu práv a povinností 

technologií či změna právních předpisů. Provozních, obchodmch nebo organ,zacmch podmmek poskytovatele, zkvalitnění sítě, vývoj nových

SS51S * < ““r T,“ * •“»«" mm
e-mailem. Pokud s takovou změnou zákon spojuje právo zákazníka^a „končení s P, skytovateIa www.poda.cz (dále jen „webove stránky poskytovatele") či 
dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce^ esthL n“m“budé ztenláSSttma 1“° **° Prá™ “ Smlou™ ka 
kten, si zákazník zvolil pro zasílání vyúčtování. Aktuální znění všeobecných

1.8.

1.9.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1.
wh?wlífCn! S‘ť 1® **, pou,žlVaná P°skytovatelem pro poskytování komunikačních služeb v České republice 
vy nym provozovatelem, který poskytuje přímo či nepřímo služby až k propojovacím uzlům na jiné operát

2.2. Přístupová sít je síť provozovaná poskytovatelem pro přenos dat mezi koncovými uzly této sítě navzájem

** > *«—■.—•*>—d, *«*.

2.4. Místo instalace je sídlo či bydliště zákazníka, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

' ~ —«• • <**■> • mmm mm. *Ím%

světě, provozovaná poskytovatelem čia ve
ory.

2.3.

2.7. Zařízeními poskytovatele jsou přenosná zařízení a 
účelem příjmu služeb poskytovatele. pevne namontovaná zařízení, případně jiná zařízení ve vlastnictví poskytovatele 

2.8. Den zahájení poskytování služby znamená první provozní den, kdy zákazník začne využívat službu nebo její část

republiky y místech, kde má poskytovatel svou vlastní přístupovou síť (viz bod 2 2?Služba se může sTh ^111 a ■' SIazba Je Poskytována na území České 
samostatné nebo ve vzájemné kombinaci. Smlouva o poskytování hlasové služby v

poskytnutá zákazníkovi za

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností PODÁ a.s.
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služeb může pofkytov^^SbWhteí»íT’-bfba7nth ■ SIM kaIt°U- Pr° Pr°V°Z mobÍlních 
“ Slte' SmIouva 0 P°skytování mobilní služby je obvykle označena v číselné specifikaci písmenem^ U2by JB techmcky Podmíněna dostupností signálu

Služba je obvykleP peskována na ta'ě "T™' prostřednictv!m Protokolu IPv4 nebo IPv6.

Z jedne nebo více dílčích služeb poskytovaných samostatně nebo ve vzá emne?kombiňac pnStupovo.u bod 2.2.). Služba se může skládat:isrtjxss=Dp“k’”'»i—-«•
4-awS 3”'’7iSm ,í°'“srp£i“m i)1”1" *I"““ pr0’tf*a““'“ =« •Utalclýcb komunikaci

zájemci, kten nemají s poskytovatelem uzavřenou Smlouvu o poskytování jiné služby OsobvaMem^tí^čS’^^2 odeblr,ání mobilni služby jsou všichni 
Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba která má s noskvioddt»m - P 7P ‘ ' nemají na uzavřeni Smlouvy právní nárok,
zákazníka jsou rovněž považováni zákazníci - právnické osoby ^dckéosoby podrikátětójiné,slažby než sIužby UI'čené pro domácnosti. Za 
ma se za to, ze tato osoba využívá služeb pro podnikatelské účely a zákazník se tak stáváno

, a dále

2.14.

spotřebitelem.
2.15.

Servisní rozhraní je bod přístupové sítě, kde dochází k předání služby zákazníkovi. Servisní rozhraní je umístěno
v prostoru určeném zákazníkem.

3. SERVIS

3.1.
FTP^TELNET^apo^lTveřejnou^pTdreslmze s^sního°rozhran7 SmVoV—^™ ^ICMP) 3 ověření funkbnosti služeb (HTTP POP3 SMTP 
alespoň 20 minut a následné ověření dosažené přenosové rychlostí vvniSn*^rzem Paraatovane rychlosti je přenos dat ze serveru poskytovatele’trvající 
služby uskutečnění hovoru ze zařízení zákazníka na jiné telefonní čísTo mimo shpSovat^rtoté1 o hIaS0Vych ? mobiInícb služeb je testem funkčnosti 
funkčnost obrazu i zvuku vždy jedne TV stanice z alespoň dvou různých českých multipíexů 1 1 opacnym smerem. Testem na funkčnost TV služby je

3'2' míSt6m P°Skyt0Vatele Pr° PříP3d —' - strany poskytovatele, zhoršení kvality služby nebo

•'S 2 “o°ryhí SlUŽeb <SLť’ kde parant°vanymi úrovněmi jsou:

pnstupové síti.nejvýše 0.3 %. odezva přístupové sítě nejvýše 20 V ř h0d” °d ““áěeni por3chy’ ztrátov°a‘ Paketů
SLA 2: započetí prací na odstranění závad do 16 hod n od nahlášení mmchv ndSrS í. í'Jasna srozumitelnost hlasové komunikace;

3 s ssSSSHSSS2

na

■ SLA 0: započetí prací

ne

3.6.

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A JEJÍ VYUŽITÍ

,L

4 2 7 k y r paskyt0ratele; v případě toboto prodI™í má Poskytovatel právo zahájilposkytováníS PoSh,° ' **“* zprostředko™va telekomunikační

SSg f”'"P k' Všechno

431 S^JSSRSS^Siíř*—«««• i—.c, a *
nejsou-li splněny podmínky pro poskytování služeb, zejména z důvodu nesložení zálohy 
nastanou-h závazné technické nebo provozní důvody,

■ 2aWadá ““ °r9ánŮ Či V 0bd0bí krizovycb stavů neb0 z důvodu jiného obecného zájmu

služby nedovoleným^půsotienu akaZmk neb° tret‘ °S°ba prostrednictvím koncového zařízení zákazníka zneužíval nebo zneužívá služby nebo užívá

4.3.6. z důvodu překročení limitu dle ČI. 4.8. a 4.9. těchto podmínek,

4.3.7. z jiných důvodů stanovených v těchto podmínkách či zákonem.

poskytování dufcTz SK  ̂I!0sl?,ování služeb Přerušeno. V případě přerušení 
služby muže poskytovatel pozado-. at úhradu poplatku dle ceníku P b Prerusem poplatek stanovený v ceníku. Za opětovné zprovoznění

" *** P^“' odpovědný

umožnit třetí osobé,J a to ani z nedbalostí a užitírfužby kúčltům které jtou v tozwmílata' pravními Popisy. Zákazník nesmí užít ani nesmí

a nesled0van° 23 ZMftí Služeb' J6'11 podezření- že zákazník zneužívá služeb neb™ neĎ overi/nT™' ^ Užití služeb v ™zporu s tímto odstavcem

•s ís s - »-*—«—»í.i«
4.6. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost sítě Internet a s

v tomto případě
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4. na

4.3.5.

za následky

e dne

tím související nefunkčnost služeb poskytovaných zákazníkovi. 
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4.7.
tohoto zákaznlk^službu s § 67 ZE* na žádost zákazníka a na náklady

účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do 3 ‘° ZPĚtně U konkrétníck ™!a">' kte-

48- pokS^xít b?dwa vztahovaíke obdob,-.
závazků zákazníka vzniklých v souvislosti s poskytování služeb. ^ Va ^re P°s^ytnutim dalších služeb složení zálohy na úhradu

•*»& • «. ..«>■—-u

poskytovatel upravit. O dosažení volacího limitu bude poskytovatel zákazníka informovat; Smace je pofe“ěni ^ V°laCÍh° UmitU má Prá''°Jej
4.10.

—. **
5. ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

odX^arpSt"2^32^5 ZaříZSnl P°kUd Sml°UVě neni" uvedeno jinak, zůstává 

5’3' nlakMzenTa ^ UŽÍtí Z“ dle pok^ Poskytovatele

nepovolanými osobami. Zákazník je povinen zařízení chránit před poškozeS bdcXnímXtráXTznT, neVZaÍkla Šk°da ^“P^vněnou manipulací

(živelné události, války, katastrofy). Y 3“ Pn Vynal°Zem nezbytne míry opatrnosti, a také v případě škod způsobených vyšší mocí

na zařízení v v^aS^oXníXk^toXs^Sf^^tetóŠSo ť Zavazuje neprodleně nahlásit ™škeré závady, vzniklé

523k x&z í&z !3&'»>‘ «'-*»•“ ™ >-^222:s&^a222i22&2
smlouvy.

5.2.
ve vlastnictví poskytovatele. Zařízení bude pro daňové účely

JgJMffiasg 222
5.7.

6. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SANKCE

6.1.
X;rt£SŽ?;S“' S“'~ P"<"V k« stanoveny Setinu™,, s, «, Akbu.ln, c„lk „

“ ■*— “““ ““»« *M 1— poplalky ,„,.„n4 ceefkeie.

^iíto.án,«,k“»lZofm2S2!2S2lt^S2Smt322SSS2SK" ip.?pl"n4 *■ “ <*• «■

zahájeni služby. Poskytovateli náleží po dobu platnosti Smlouw nrávn na ,2 Ti ; Poplatky za poskytované služby se začínají účtovat ode dne 
užíval objednanou službu. P m‘°UVy prav° na uhradu Podélných Poplatků bez ohledu na skutečnost, zda zákazník skutečně

^2222222222KK5SZSZSSaBSttSz&i :tr “«-»- - p«-«. p;S'ri”;rr^rr^r ^r^si
výše slevy je uvedena v ceníku poskytovatele nebo ve s7louvěP Nárok na j“Wh° jednopazovéh<> Poplatku. Konkrétní
veskere své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy či vznikající v souvjffiT^ffi^K^ “ Pu°U2e V Přl’Padě' * ZákaZm’k bude pInit 
minimální dobu uzivam služeb, bude řádně a včas platit poolatkv vrátí no nVon^r/ c 1 ^ nnosti souvisejících se zánikem Smlouvy, zejména dodrží
Při demontáži pevně namontovaných zařízení ^ ” * Poskytne poskytovateli nuJou součt 0^

a poskytovatel je oprávněn zákazníkovi vyúčtovat poplatek v plné výši aSfitM8** nes,PIní- nárok na slevu mu nevznikne 
6.6. Zákazník souhlasí se zaplacením aktivačních deaktivační X ° částku odpovídající poskytnuté slevě z poplatku.

da- nového dokladu-faktury. Vyúčtování (faktura) je předáváno Ilektronfckou'cestou111Tlštěnévvůčtóv^U'3 “® f-VŠemi danami P° obdržení vyúčtování či 
Pokud zákazníkovi nebylo vyúčtování doručeno do 5. dne v měsíci je zákazník nevinen nn*'JXctovam muže byt zpoplatněno dle ceníku poskytovatele

“ ”k"ik—*—-“• - »«~m . 22s2sss2iast «aiías«*;svystavení.
6.7.
to^wí*Si'«ÍS,ílf.'tobÍT '"i?41” ” •>‘ui“vl"i "* ‘•"‘•••i Bít

za kazdj i započaty den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 10 dní od data^účtován? P “ prodleni uctovat smluvnI P°kutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
mMí.á.1 ,,f7jjivlV4V7ý.):)jV1.tVj;jB;|;V),lVjíyBý,'yí'í^íVÍ.'.í,J !Ík.,nilo,i. nebo od Smi ode loupit, pol.d ,01:.,,.

o... ceny „o Mtí .„o,,.,,!. Sou,,,,,* „*oL» „ »2Ei22SZ22S25?2ZSZ!r* ““ *

6.8.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností PODÁ a.s.
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6'9' IPTde; ZS -byl® .sfdnana ™nbnální doba užívání služeb a zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, např pokud nezaplatí řádně a včas dvě 
ve 2ST,feb-°,bUtf V Pr0nda "í 5 Úhrad°U neJméně 3 nezaplacenýcb vyúčto ván^je zákazník povTnen
ve vysi součtu mesicmch pausa u zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání služeb od začátku suspendace, tj. od začátku přerušení či omezeni 
za°kezn°iJani slazel?',Pokud Smlouva skonči před uplynutím sjednané minimální doby užívání služeb z jiných důvodů než z důvoduporušení povinností 
zakazmka vyplývajících mu ze_Smlouvy, zejmena pokud zákazník Smlouvu vypoví či zruší odběr služby, je zákazník povinen poskytovateli zaplatit úhradu ve
poskytování služebl'^ P “ ZbyVajlC1Ch d° konce sjednané minimální doby užívání služeb od začátku suspendace, tj. od zafótku přerušení či omezení

6.10. Nemůže-liPoskytovatel^srúžfcenu při^nedo^dr^erinírmniě^^lity^definovaných v bmlě*S^miásiedovně!^ “ ^ ^

• u internetových služeb o 10 pa za nedodržení doby k započetí servisních prací
• u internetových služeb o 20 % za nedodržení doby k odstranění poruchy
• u internetových služeb o 10 % za nedodržení technických parametrů přístupové sítě
• u hlasových služeb o 10 % za nedodržení srozumitelnosti hlasových spojení

6.1L Kromě slev vyjmenovaných v bode 6.10. ma zákazník právo na snížení zaplacené ceny za závadnou službu o poměrnou část měsíčního poplatku za dobu 
" bP iU-Chr-P-IP^',Zemd0ba P°™chysluzby Clm nepřetržitě více než 48 hodin. Právo na vrácení zaplacené ceny zákazník nemá v případě že k závadě 
Stetovriefn n? í dasledku zavln™‘zakazrnka- Celková doba trvání poruchy se počítá od okamžiku, kdy zákazník oznámil poruchu poskytovateli nebo se 
pra^delrtóvýúčtovánh d°ZVedel Jinak- Madl zakaznik Pravo na vrácení eásti P0Platkd. učiní tak poskytovatel přednostně formou započtení na následující

6'12' PPSokrynitVtřeet!je bpravnětt za?očítat Jvé pohledávky vůči zákazníkovi oproti jakýmkoli pohledávkám zákazníka za poskytovatelem Poskytovatel je oprávněn 
SSrtS 1 vy™hanWdl pohledávek za zákazníkem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté služby. Zákazník J P
osobou jako s poskytovatelem. Poskytovatel ma nárok na uhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek třetí osobou.

7. REKLAMACE A NÁHRADA ŠKODY

se zavazuje jednat s touto

RtktómÍcTieP[&Sí?h,aí11Í ”a VyÚČt0vaní cenp aeb0 na P^kytovanou službu elektronických komunikací v souladu s platnými právními předpisy
7.1.

7.2.
® MkaZMk °prá™ěn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování cenv za poskytnutou 

nn . Jlaak P.ravo zanikne. Nem-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 7 měsíců ode dne 
poskj tnuti Služby. Podám reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté služby a účastník ie^Dovinen zanlatií

a adrninistrativní náročnosti.ákaZnlka bUd°U P°skyt°Vatelem bez zbytečného odkladu po jejich doručení s přihlédnutím k jejich složitosti, technické

7.3.

7.4.

7.5. neiDozdSf rinb1UměsekIan!fCe ahledána‘Oprávněnou, bude účastníkovi vrácen přeplatek nebo již zaplacená cena účtovaná za vadně poskytnutou službu a to.f*.
o o i, uhradí poskytovatel tuto částku zákazníkovi v hotovosti v provozovně poskytovatele nebo převodním příkazem na zákazníkem stanovený účet

mm=mm=msss~s~~
Wst^mĚĚmĚĚmĚmÉĚmodpovědnost poskytovatele vůči zákazníkovi omezena na povinnost odstranit urychleně závadS a vrátit
^yšfštdy7' °U ^ P°Skyt0Vatel P°VÍnen ubradit' činí částku 30-000'-Kd. přičemž poskytovatel uhradí škodu přednostně bezplatným posSm sSve

7.6.

7.7.

78

odchylky je současné považováno za uplatnění reklamace kvality služeb. Pro tyto účely tohoto článku se za- ' ' Podmínek. Nahiasem uvedene

vkládám pod 25 % hodoof tychldjtjuveddných jákdjníier^ovand^cUosístahovánl a Skládám dít ^ ” skute“ě daaaIlavaTiých rychlostí stahováni ái

která „tvář, souvislou

a-rnJUSSmSíí»SmSSl?i!SmSm!Sí!BKS3T“ odchy'kíl'pň které dojde alaapofl ka třem

8. BEZPEČNOST, OCHRANA SOUKROMÍ A DAT ZÁKAZNÍKA

poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními předpisy. y J VC' udaju Provoznich a lokalizačních je
8.3. Pokud zákazník neuvede ve Smlouvě jinak, nesouhlasí s uvedením svých osobních a identifikačních údajů v účastnických seznamech

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností PODÁ
a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli. Strana 4



9. KLIENTSKÁ ZÓNA

9.1. Klientská zóna je zákaznický portál přístupný na webových stránkách poskytovatele, pomocí kterého může zákazník získat informace o poskytovaných 
Smlouvy naStaVIt nektere Parametry poskytovaných služeb, získat vyúčtování, komunikovat s příslušnými odděleními poskytovatele a měnit parametry

9.2. Do klientské zóny má zákazník přístup po zadání a) svého klientského čísla, které, , , , , , je přiřazeno při uzavření Smlouvy, a dočasného hesla s omezenou
platnosti ktere obdrží od poskytovatele formou SMS zprávy zaslané na kontaktní telefonní číslo zákazníka, nebo b) jména a hesla, které si zákazník sám určí 
v klientské zone Zakazmk je povinen ochraňovat své přístupové údaje před zneužitím, zejména je zákazník nesmí sdělovat třetím osobám Poskytovatel 
neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou zákazníkovi z důvodu zneužití jeho přístupových údajů či mobilních telefonů a kontaktních telefonních čísel 
která zakazmk poskytovateli nahlásil.

mu

9.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být doručováno i prostřednictvím klientské zóny.mu

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Bude-li některé ustanovení všeobecných podmínek či Smlouvy- shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost 
mají přednostustanoverifs05!31111011 UStanoveni všeobecných podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami

10.2. Zakazmk prohlašuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí, a stejně tak, že se seznámil a souhlasí s příslušným ceníkem či 
aTšTObecné^podmíriky poslat'''3'*"6'111! PřístuPem ke kter®koli ze služeb zákazníkem nebo jím zmocněnou osobou akceptuje zákazník příslušné lhůty

Poskytovatel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou která 
podstatné nemem podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění údajů požadovaných poskytovatelem. S ohledem na skutečnost, že zákazník se měl a mohl před 
podpisem Smlouvy seznámit se všeobecnými podmínkami a jejich znění porozuměl, dohodly se smluvní strany na vyloučení ust § 1799 a ust 5 1800 
občanského zákoníku.

Zákazník vyslovuje souhlas s převodem práv a povinností poskytovatele plynoucích ze Smlouvy na třetí osobu za předpokladu, že tato převezme všechna 
ustanoveni Smlouvy a všeobecných podmínek beze změny. Zákazník je povinen při takovém převodu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zákazník je povinen nahlásit poskytovateli své kontaktní telefonní číslo a dále svou kontaktní e-maiiovou adresu. Poskytovatel má právo přednostně 
používat pro komunikaci se zákazníkem nahlášenou e-mailovou adresu zákazníka, a to i pro doručování písemností. Pokud zákazník neoznámí poskytovateli 
změnu e- mailove adresy, ma se za to, ze bylo doručeno řádně, bylo-li doručeno na naposledy evidovanou e-mailovou adresu zákazníka.

Písemnosti poskytovatele, které jsou doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jsou zasílány na adresu bydliště/ místa podnikání/sídla 
zakaznika, která je uvedena ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou si zákazník k tomuto účelu zvolí. Pokud se písemnost nepodaří doručit, považuje 
doručenou jejím dodáním na adresu odeslaní stanovenou dle tohoto ustanovení nebo marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky a to 
nastane dříve6 ^ ZakaZmk °J6jlm uIozenl nedozvěděl, popř. dnem, kdy se písemnost vrátila poskytovateli, podle toho, která z uvedených skutečností

10.1.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

se za

10.7. Zakazmk se zavazuje informovat poskytovatele o změně svých identifikačních údajů, zejména o změně názvu, jména, sídla, bydliště či korespondenčních 
údajů, e-mailove adresy či telefonního čísla, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy změny nastaly.

Smlouva se řídí právními předpisy ČR a je uzavírána v českém jazyce.10.8.

10.9.

WSBS^SBSSSSSSSSSSSSa^SBĚ
je příslušný soud České republiky, místně příslušný podle sídla poskytovatele^"vdobě ^dán?S^ SP°rU

v případe sporu, ke kterým je pnslusny okresní soud, a Krajský soud v Ostravě v případě sporů, ke kterým je příslušný krajský soud) 
zahraničních osob. Předchozí věta platí obdobně i ohledně pravomoci a příslušnosti ČTÚ.

Tyto vseobecne podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2018, přičemž na nové smluvní vztahy a změny stávajících smluvních vztahů uzavřené od 1. 6. 2018 
se uplatni tyto vseobecne podmínky a na ostatní smluvní vztahy se tyto všeobecné podmínky uplatní od 1. 7. 2018. Tyto všeobecné podmínky nahrazují v 
plném rozsahu vseobecne podmínky dřívější, s výjimkou změny výše smluvní pokuty dle ČI. 6.7. těchto podmínek, která se aplikuje výlučně na nové smluvní 
vztahy a změny stávajících smluvních vztahu uzavrene od 1,6.2018. V pnpade, že byla ve Smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem dohodnuta 
minimální dobu trvaní Smlouvy, povazuje se tato doba za minimální dobu užívání služeb dle těchto všeobecných podmínek.

v Ostravě 
a to i v případě

10.10.

Předáno k podpisu: 14.2.2020 
Klient: Město Bystřice nad Pernštejnem \|vĚS /•

O

§VĚ&ŠSl kj

£&Podpis klienta
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