
SMLOUVA O PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET  

Č. …………………_______(variabilní symbol)  
 

sepsaná v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi podle svého vlastního prohlášení k právním úkonům 

v plném rozsahu zcela způsobilými účastníky, kterými jsou: 
 

I. Účastníci: 

Poskytovatel a pronajímatel:   

VAŠADMIN.EU s.r.o. 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl C, vložka 57431 
zastoupena: Uvara Rostislav, jednatel 
IČ: 02205467  DIČ:CZ02205467 
sídlo: Poručíka Hoši 148/10 74711 Kozmice  
bankovní spojení:1) Česká spořitelna a.s.,č.ú. 3348039399/0800  
 
dále jen poskytovatelna straně jedné 

 

a 
 

Objednatel a nájemce: 
 

Novák Jan 
Nová 1 
Novákov 123 45 
rč. 987654/3210 
mail: jan.novak@xyz.cz 
tel: 123 456 789 
 
dále jen objednatel na straně druhé, jak následuje 

 
II. Předmět smlouvy 
1.   Závazek poskytovatele zřídit a poskytovat službu přístupu k síti internet pro  objednatele dle technické a cenové specifikace 

služeb (dále jen „služba“),  všeobecných podmínek a SLA – Service Level Argeement. 
2.   Závazek objednatele užívat poskytovanou službu v souladu s všeobecnými podmínkami. 

 
III. Závěrečná ustanovení 
1.   Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nabývá účinnosti dnem …............ a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2.   Smlouvu lze měnit pouze písemně, a to pouze písemnou formou číselně označeného dodatku k této smlouvě. 
3.   Účastníci této smlouvy prohlašují, že na obsahu této smlouvy se dohodli, byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
4.  Současně smluvní strany svými podpisy stvrzují, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a že jsou si vědomy 

právních důsledků nepravdivých údajů. 
5.   Nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné podmínky poskytování přístupu k síti internet společností VAŠADMIN.EU s.r.o., 

technická a cenová specifikace služeb a SLA – Service Level Argeement. Podpisem této smlouvy objednatel vyslovuje souhlas 
s tím, že byl seznámen s předmětnými všeobecnými podmínkami, r y c h l o s t , technickou a cenovou specifikací služeb 
včetně SLA – Service Level Argeement, s jejich zněním souhlasí a bere na vědomí, že se tento smluvní vztah bude jimi řídit. 

6.    Běžně dostupná rychlost tarifů je stanovena ve výši  rychlosti inzerované a minimální  rychlost tarifů je stanovena ve výši 30% 
rychlosti inzerované. 

       Konkrétní specifikace rychlostí jsou uvedeny v ceníku služeb dostupném na VAŠADMIN.EU s.r.o. 
7.   Odlišná ujednání této smlouvy mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek poskytování přístupu k síti internet 

společností VAŠADMIN.EU  s.r.o. 
8.   Odlišná ujednání SLA – Service Level Argeement mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek poskytování přístupu 

k síti internet společností VAŠADMIN.EU s.r.o. 
9.  Smluvní strany se dohodly na minimální době …..................měsíců trvání smlouvy o připojení k síti internet ode-dne podpisu 

smlouvy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 

 
V …..............................dne . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 

poskytovatel 
VAŠADMIN.EU  s.r.o. 

V …............................    dne . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 

objednatel 
 

 


