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YCNet s.r.o.,
Edvarda Beneše 1946/5, 678 01 Blansko
IČO: 26224143, DIČ: CZ26224143
zapsaný: KS v Brně, oddíl C, vložka 38141
odpovědný zástupce: Bc. Jan Korotvička
kontakty: tel. 515 539 800, 737 506 227 e-mail:
(dále jen ,,poskytovatel")

ú®
Net

a

Jméno/název: Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Adresa/sídlo: Šikulova 1438 , 666 02 Předklášteří
Doručovací ajresa: Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří
Firma IČ: 65761774 DIČ: Zapsaný:
odpovědný zástupce: Mgr. Tomášem Francem bydliště odpovědného zástupce:
kontaktní mobil: e-mail:

uzavírají podle občanského zákoníku tuto smlouvu o poskytování služby trvalého připojeni k internetu:

Čl.1
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikaci poskytovatelem účastníkovi za podmínek
stanovených touto smlouvou. Služby budou poskytovány prostřednictvím veřejné pevné sitě elektronických komunikaci
poskytovatele. Účastník se zavazuje platit cenu za poskytováni služby. Součásti služby není poskytnutí nezbytných
technických prostředků pro připojení k síti poskytovatele ani programových prostředků (osobní počítače, software, apod.),
které jsou potřebné pro využiti služeb sitě internet.

ČI. 2
Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje u služby trvalého připojeni k internetu připojit zařjzenÍ účastníka do 10 dnů od podpisu smlouvy
za předpokladu technické kompatibility.
Obdrží-li poskytovatel stížnost, že účastník porušuje platné právo nebo etická pravidla užÍváni sítě internet, má právo
požadovat od účastníka zjednáni nápravy. Považuje-li poskytovatel stížnost za závažnou a naléhavou, má právo přerušit
účastníkovi poskytováni služby do doby zjednání nápravy. Poplatky uhrazené účastníkem za dobu pozastaveni služby z
tohoto důvodu se nevracejí.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout účastníkovi službu s definovanými parametry:

Účastník bere na vědomi, že služba je poskytována prostřednictvím RLAN zařízení provozovaného na základě
všeobecného oprávněni č. VO-R/12/08.2005-34 a VO-R/10/03.2007-4 vydaného ČTÚ. Využití tohoto pásma není
regulováno, a tudíž může dojít nezávisle na vůli poskytovatele k jeho zahlcení a tím ke sníženi kvality či přerušení
poskytované služby. O této skutečnosti a postupu jejího řešeni je poskytovatel povinen bezodkladně informovat účastníka.
Poskytovatel se v takovém případě zavazuje učinit veškeré potřebné kroky pro nápravu a obnoveni poskytování služby se
stanovenými parametry i jiným způsobem technického řešení. Za období snížené kvality či přerušení poskytováni služby z
důvodů uvedených v tomto odstavci nemá účastník nárok na uplatněni slevy, smluvní pokuty či náhrady škody.
Nebude-li moci poskytovatel poskytnout službu dle bodu Č.1 této smlouvy, vyjma ustanoveni v předchozím odstavci, po vÍce
než dvanáct hodin za kalendářní den, sníží se měsIčnI poplatek o jednu třicetinu za každý takový den. Nebude-li
poskytovatel moci poskytnout službu po vice než 20 dnů v kalendářním měsíci, vrací se měsíční poplatek v plné výši.
Uvedené výpadky služby se počítají od okamžiku, kdy je účastník ohlásil poskytovateli (telefonicky, zaslaný e-mail, SMS).
Požadavek na vrácení části nebo celého poplatku může účastník uplatnit u poskytovatele nejpozději během nás|edujÍcÍho
měsíce.

ČI. 3
Práva a povinnosti účastníka

účastník je povinen:
· řádně hradit ceny za službu poskytovanou dle smlouvy ve výši ceny platné v době podpisu smlouvy;
· nezneužívat připojení k síti poskytovatele zejména využÍvánim tohoto připojení k jiným než dohodnutým účelům;
· oznamovat poskytovateli závady a všechny jemu známé skutečnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkčnost
služby nebo sítě poskytovatele;
· neprodleně písemně informovat poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů účastníka uvedených ve
smlouvě, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala;
· neumožnit využíváni poskytnuté služby třetím osobám, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.



· účastník se zavazuje využívat službu v rámci platných právních předpisů a ustanoveni. Nebude úmyslně nebo
z nedbalosti provozovat, podporovat nebo umožňovat jakékoliv ne|egá|nj činnosti.
· Nebude využívat službu k zasňání nevyžádané reklamy nebo šíření virů a jiných škodlivých programů.

V případě, že poskytovatel zjistí porušení těchto ustanovení, je oprávněn s okamžitou účinností ukončit poskytování služby
účastníkovi. účastník nese odpovědnost vůči poskytovateli a třetím stranám za využíváni svého připojení.

ČI. 4
Odpovědnost za škody

účastník a poskytovatel si navzájem odpovídají za škodu způsobenou v důsledku porušení právní povinnosti, poskytovatel
neodpovídá za škody vzniklé v důsledku jednání či opomenuti třetích subjektů, jakož i škody vzniklé v důsledku užíváni
softwarového či technického vybavení účastníka, které neod.povidá parametrům poskytovatelem požadovaným.

Cl. 5
Cena služby

Cena služby a zřizovacího poplatku je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.

Cena služby 8 Mbit vyhrazena činí l 000,00 KČ bez DPH měsíčně.
Zřizovací poplatek činí O,- KČ.

Poskytovatel vyúčtuje účastníkovi vícenáklady dle uskutečněných prací a použitého materiálu. účastník se zavazuje uhradit
cenu za vícenáklady.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, cena bude účtována s DPH dle platných daňových předpisů.

Fakturace proběhne vždy na začátku kalendářniho měsíce. účastník souhlasí s tím, že zpoplatňováni poskytované služby
bude zahájeno ode dne řádného poskytováni služby vyplývajici z předmětu této smlouvy. Ostatní změny periody plateb
jsou součástí ujednáni v dodatku ke smlouvě (odst. 7 smlouvy).
Splatnost faktury je 14 dni. Pokud nebude platba připsána na účet poskytovatele v den splatnosti faktury, má poskytovatel
právo požadovat na účastníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý kalendářní den prodlení, případně přerušit
poskytování služeb nebo od smlouvy odstoupit. V případě dodatečného uhrazeni faktury nevzniká účastníkovi nárok na
sníženi poplatků z důvodu nečinnosti služby.

čí. 6
Platnost smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu
určitou 24 měsíců. Obě strany ji mohou ukončit písemnou výpovědi nebo odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených
v zákoně. V případě předčasného vypovězeni smlouvy ze strany, účastn ika, zavazuje se účastník zaplatit odstupné ve výši
měsíčních plateb zbývajících do uplynuti doby trvání smlouvy. Učastník je povinen zaplatit odstupné i v případě hrubého
porušeni smlouvy ze strany účastníka.
V případě nevypovězeni této smlouvy nejméně jeden měsíc před ukončením její platnosti přechází tato smlouva po
vypršení platnosti na smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou.
výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce nás|edujjciho po měsíci, ve kterém byla výpověď'
doručena druhé straně. Poskytováni služeb konči posledním dnem výpovědní lhůty. Poskytovatel vrátí účastníkovi měsíční
poplatky zaplacené případně v předstihu na měsíce, kdy již služby nebudou v důsledku výpovědi poskytovány. Smlouvu lze
ukončit též dohodou obou smluvních stran.
Účastnici smlouvy se dohodli pro doručováni výpovědi a veškerých písemností na tom, že písemnost se považuje za
doručenou jeho adresátovi na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a to třetím dnem ode dne odeslání - právně
významným je pouze odesláni písemnosti jako doporučené zásilky, když dokladem o odesláni je řádně vyplněný poštovni
podací lístek poštovního úřadu, kde byla zásilka podána k poštovni přepravě.

ČI. 7
Ostatní ujednáni

Obě strany se zavazuji projednat na žádost smluvního partnera do jednoho měsíce změnu úhrady za poskytované služby
(vyplývající například ze změny tržních cen, změny dostupných služeb, zatíženi linek ap.) a předejít tak dohodou o změně
cen a služeb jednostranné výpovědi smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy, s výjimkami v této smlouvě uvedenými, lze činit pouze písemnými dodatky. Případné spory
budou řešeny vzájemným jednáním obou stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá strana obdrží po jednom z nich. Smluvní strany
prohlašuji, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.,
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YCNet s.r.o.
Koráb 131, 666 01 Tišnov
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DIČ: CZ26224143


