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Smlouva o poskytování služeb IP a CBCNET.TV 
TATO SMLOUVA se uzavírá dle zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění mezi:  

  
CB Computers v.o.s. 1. základní škola,Rakovník,Martinovského 153 
Ottova 222, 269 01 Rakovník Martinovského 153,  269 01  Rakovník  
jejímž jménem jedná: Martin Cink, jednatel jejímž jménem jedná : Mgr. Karel Folber 
IČ: 25134361; DIČ : CZ25134361 IČ/r.č. : 47016973; DIČ : CZ47016973 
vedená u Městského soudu v Praze, A 21168 Tel. :      ; e-mail : 1zsrako@1zsrako.cz 
(dále jen „Poskytovatel“)  (dále jen „Účastník“) 
 

na dobu určitou - 12 měsíců 

I. Předmět smlouvy 

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Účastníkovi v rozsahu a za podmínek uvedených v této 
smlouvě následující telekomunikační služby :  

Připojení k internetu CBCNET.IP Cena a forma úhrady (ceny vč. DPH ) : 
Tarif BUSINESS Měsíční cena za službu IP 4990 Kč (vč. DPH 6038,- Kč) 
Rychlost linky 100/100Mbit/s, agregace 1:1 Celková měsíční cena 1)       6038.00 Kč 
Veřejná IP adresa ANO - v ceně paušálu Cena instalace služby IP 0.00 Kč 
Služba digitální kabelové televize CBCNET.TV   
Označení nabídky žádná Měsíční cena za nabídku 0,- Kč 
Tématické balíčky žádná Měsíční cena za témat. balíčky 0,- Kč 
Doplňkové služby žádné/žádné Měsíční cena za dopl. služby 0.00 Kč 
Počet přípojek pro stb 0 Měsíční cena za pronájem STB v ceně balíčku 
  Cena instalace CBCNET.TV 0.00 Kč 
Poznámky k technické realizaci služby : Celková měsíční cena za 

všechny služby 4) 
6038.00 Kč 

      

Místo připojení:  Zasílání faktur tištěných: ne,  na email: ano 
Adresa Martinovského 153, Rakovník Zúčtovací období 1 měsíc 
Patro :       Úhrada trvalým příkazem 2) ne 
Datum spuštění : 1.9.2021 Zákaznické číslo : 1600972 
(jedná se o přesné datum zřízení služeb) Variabilní symbol platby : dle faktury 
  Datum splatnosti 3) k 15. dni měsíce 
Bankovní spojení :  
Komerční banka Rakovník; č.ú.  43-3726710267/0100 

Dodatečná obchodní ujednání : Změna znění Všeobecných podmínek 
pro poskytování veřejných Telekomunikačních služeb ,,IP 5) 

 
1) Měsíční paušál je zákazníkovi účtován dopředně na následující počet měsíců v počtu dle zúčtovacího období 
2) První vyúčtování obsahující instalační poplatek a poměrnou část měsíčního paušálu v období, ve kterém byla zákazníkovi služba zřízena, bude zasláno bez ohledu 

na nastavení. Následující platby jsou splatné dle nastavení 
3) Datem splatnosti se rozumí připsání částky na účet Poskytovatele 
4) Konečná měsíční cena za všechny objednané služby po započtení všech slev a zvýhodnění 
5) Smluvní strany se dohodly, že v případě uplatnění bodu 4.4 Všeobecných podmínek pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb “IP” bude postupováno v 

souladu s platnou legislativou namísto původního znění 
II. Závěrečná ustanovení 

 Pokud účastník nepotvrdí písemně termín ukončení smlouvy alespoň 2 měsíce před uplynutím řádného smluvního období, Smlouva se automaticky 
prodlužuje na dobu neurčitou. Účastník prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb 
IP, CBCNET.TV a aktuálním Ceníkem služeb. Aktuální znění Všeobecných podmínek je k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele na adrese 
www.cbcnet.cz. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb IP a 
CBCNET.TV, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných 
telekomunikačních služeb IP  a CBCNET.TV má  přednost úprava obsažená ve Smlouvě. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Po 
jejím podpisu každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí Občanským zákoníkem a 
příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích v platném znění. 

III. Ostatní smluvní ujednání 
 
 Účastník se zavazuje na své internetové stránky umístit banner s odkazem na internetové stránky naší společnosti spolu s 
informací, že používá připojení CBCNET.CZ, za což bude ZDARMA navýšena rychlost objednaného okruhu o 50% v obou směrech 
a to na celou dobu trvání smluvního vztahu. 
 
V Rakovníku dne : 26.8.2021  
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 podpis oprávněného zástupce Poskytovatele podpis oprávněného zástupce Účastníka 
 Brabcová Adéla Mgr. Karel Folber 
  


