
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB „InterNet Pro“ č.21/086 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení 
s ust. § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění 

 
1. Jaroslav Stodola 

se sídlem: Milheimova 1284, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí 
IČ: 72940930 
DIČ: xxxxxxxxxxxxx 
bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný: v živnostenském rejstříku pod číslem 33762 
telefon: xxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Poskytovatel“) 
a 

2. Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 

se sídlem: náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice 

IČ: 48161161   
DIČ: ……………   
bank. spojení: Komerční banka Pardubice   
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx   
zapsaná: pod číslem Pr 1383, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Zitkem, ředitelem školy 

telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 
Poskytovatel a Objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“. 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby specifikované 
v čl. II této smlouvy a závazek Objednatele platit Poskytovateli za poskytované služby sjednanou 
cenu dle čl. III této smlouvy. 

1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že na právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniklé 
z této smlouvy při poskytování služeb Poskytovatelem spočívajících v připojení do sítě Internet 
prostřednictvím Poskytovatelem vlastněného provozovaného uzlu, a na další právní vztahy z těchto 
vztahů odvozených se vztahují Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen „VOP“).  

 

II. 
Technická specifikace služby a podmínky jejich poskytování 

2.1. Poskytovatel poskytuje Objednateli služby spočívající v připojení Objednatele do sítě Internet 
prostřednictvím Poskytovatelem vlastněného provozovaného uzlu, čímž se rozumí umožnění 
přístupu do sítě Internet pro jeden počítač Objednatele, popřípadě pro firemní síť v areálu 
Objednatele (dále jen „služby“). 

2.2. Místo poskytování služeb: náměstí Republiky 116, Pardubice 

2.3. Rozhraní služeb: RJ45/Fiber–rozhraní připojení počítačové sítě LAN 

proxy + DHCP server: -- 

počet IP adres: 1 

přidělená IP adresa: 213.192.12.176 

maska podsítě: 255.255.255.0 



brána: 213.192.12.1 

DNS 1: 213.192.12.1 

DNS 2: 208.67.222.222 

POP3 + SMTP: mail.megasphera.cz 

2.4. Zařízení objednatele: 

název připojeného PC: namre_116_01 

označení skupiny: nam_republiky 

uživatelské jméno: namre_116_01 

heslo: LW;7naHDg 

2.5. Parametry služeb: 

označení tarifu služeb: 150V 

min. rychlost připojení: 50Mbps 

max. rychlost připojení: 150Mbps 

2.6. Dostupnost služeb: 99,9 % (pro účely SLA)  
2.7. Datum připojení LAN: 8.4.2021 

2.8. Zahájení poskytování služeb: 1.5.2021 

 

III. 
Cena služeb a platební podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli měsíčně cenu služeb ve výši 3500,-Kč bez DPH (4235,-Kč 
včetně DPH). Cena služeb byla stanovena dohodou. 

3.2. Cena služeb je splatná nejpozději do 25. dne měsíce předem. Objednatel se zavazuje Poskytovateli 
řádně platit cenu služeb, a to bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele.  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

variabilní symbol: xxxxxxxxxx 

specifický symbol: 57 

konstantní symbol: 0308 

Za den platby se považuje den, kdy byla cena služeb připsána na účet Poskytovatele. 
3.3. Poskytovatel poskytuje Objednateli garanci do 2024/04. Po dobu garance zůstane cena služeb 

neměnná. Po uplynutí této doby má Poskytovatel právo na její zvýšení.  
3.4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny služeb je Poskytovatel oprávněn požadovat po 

Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

 

IV. 
Další ujednání 

4.1. Smlouva je uzaví ra na na dobu trva ní  garance dle c l. III odst. 3.3 smlouvy. Pokud ne ktera  smluvní  
strana nesde lí  druhe  smluvní  strane  nejpozde ji 2 kalenda r ní  me sí ce pr ed uplynutí m dohodnute  doby 
trva ní  Smlouvy, z e nema  za jem na její m dals í m trva ní , me ní  se poslední  den dohodnute  doby trva ní  
Smlouvy tato doba na dobu neurc itou. 

4.2. Smlouvu mu z e ktera koliv ze smluvní ch stran vypove de t i bez uda ní  du vodu. Vy pove dní  doba c iní  30 
dní  a poc í na  be z et první m dnem kalenda r ní ho me sí ce na sledují cí ho po me sí ci, v ne mz  dos lo 
k doruc ení  vy pove di druhe  smluvní  strane . Vypoví -li Objednatel smlouvu uzavr enou na dobu urc itou, 
vznika  Poskytovateli pra vo na zaplacení  odstupne ho ve vy s i odpoví dají cí  celkove  cene  sluz eb, kterou 
by Objednatel zaplatil Poskytovateli po dobu trva ní  platnosti smlouvy, pokud by nedos lo k její mu 



vypove zení  ze strany Objednatele. Bliz s í  podmí nky vy pove di a s tí m spojena  pra va a povinnosti jsou 
blí z e upraveny ve VOP. 

4.3. Poskytovatel je opra vne n omezit poskytova ní  sluz eb i bez pr edchozí ho upozorne ní  Objednatele, a 
to z du vodu du lez ite ho obecne ho za jmu, nebo jestliz e je jeho schopnost poskytovat sluz by 
omezena z du vodu  neodvratitelne  uda losti, kterou Poskytovatel nemohl pr edví dat, ani jí  zabra nit, 
nebo v pr í pade , kdy by dals í  poskytova ní  sluz eb mohlo zpu sobit za vaz nou u jmu Poskytovateli, 
Objednateli nebo tr etí  osobe . Poskytovatel je da le opra vne n omezit poskytova ní  sluz eb i bez 
pr edchozí ho upozorne ní  Objednatele, je-li Objednatel v prodlení  se zaplacení m ceny sluz eb dels í m 
nez  21 dní . 

4.4. Sluz by je Objednatel opra vne n reklamovat. Bliz s í  informace jsou uvedeny ve VOP. 
4.5. Dals í  pra va a povinnosti smluvní ch stran, vc etne  smluvní ch pokut, dals í ch moz ností  ukonc ení  te to 

smlouvy, ochrany osobní ch u daju , na hrady s kody apod. jsou uvedeny ve VOP. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
může být změněna pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku, 
který je číslován a podepsán oběma smluvními stranami. Změna tohoto pravidla taktéž vyžaduje 
písemnou formu. 

5.2. Ve všech výslovně neupravených případech se smlouva a všechny vztahy s ní související řídí českým 
právem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o elektronických komunikacích. 

5.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které takovéto předsmluvní 
ujednání učinily. 

5.4. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopise. 

5.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže na smlouvě své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky 

 

 

 
Za Poskytovatele: Za Objednatele: 
 
V …………………………… , dne …………… V …………………………… , dne …………… 
 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Jaroslav Stodola Mgr. Zdeněk Zitko, ředitel školy 
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