
ARCOM - Radomil Šmíd, Littrowa 22, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 41628705, DIČ: CZ68042450454, 
tel.: 379423636, mobil: 777 123 636  www.arcom.cz  info@arcom.cz 

 

Návrh Smlouvy č.:  

o poskytování služeb v oblasti přenosu dat 

 
Radomil Šmíd , Littrowa 22, 346 01 Horšovský Týn 

IČO: 41628705, DIČ: CZ6804240454 
(dále jen prodávající) 

 
a 

………………………………………………………………… 
 IČO: , DIČ: 

(dále jen kupující) 
 

uzavírají podle obchodního zákoníku tuto smlouvu o poskytování služeb v oblasti přenosu dat: 

 
§ 1 - Předmět smlouvy 

1. Prodávající poskytne kupujícímu přístup do sítě 
INTERNET. 

2. Prodávající zajistí přenos dat kupujícímu o 
maximální rychlosti ……….. 

3. Kupující se zavazuje za uskutečněný přenos dat 
zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu dle §2 
bodu 1. 

 
§ 2 - Cena plnění 

1. Cena za každý kalendářní měsíc dle §1 této 
smlouvy činí  …..-Kč bez DPH Vaše celková 
platba bude tedy :……,-Kč   

2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
25. dne účtovaného měsíce, v částce ….,-Kč.  

3. Částka…..,-Kč je splatná vždy do 5. dne 
následujícího měsíce. 

4. Kupující se zavazuje zaplatit výše uvedenou 
částku na účet prodávajícího  
č.ú.  107-8249080217/0100. 

5. Variabilní číslo platby: …………(číslo smlouvy). 
6. Pro případ nezaplacení výše uvedené ceny ve 

sjednaném termínu může prodávající od 
kupujícího požadovat smluvní pokutu ve výši 2% 
nezaplacené částky za každý den prodlení. 

7. Pokud bude kupující se zaplacením sjednané 
částky v prodlení více jak 1 měsíc, je prodávající 
oprávněn přenos dat 72 hodin po upozornění 
přerušit a znovu ho zahájit po zaplacení dlužné 
částky a připojovacího poplatku 490,-Kč. 

8. V případě, že se účastníci této smlouvy 
dohodnou na rozšíření služeb v oblasti přenosu 
dat, respektive na jiném zkvalitnění 
poskytovaných služeb, bude v souladu s 
dohodou upravena i cena plnění. 

9. Výše uvedené ceny nezahrnují instalaci 
hardware a software na straně kupujícího.  

 
 
 
 

§ 3 - Práva a povinnosti 
1. Kupující je srozuměn s tím, že předmětné služby 

nebude zpřístupňovat třetí osobě. V případě 
chování, které by bylo v rozporu s platnými 
zákony kupující zjedná ihned nápravu. 

2. Kupující se zavazuje, že současně nebude 
využívat služeb jiného poskytovatele přístupu na 
INTERNET v České republice, které by 
poškozovaly prodávajícího. 

3. Kupující nesmí měnit nastavení síťových 
protokolů bez předchozí písemné smlouvy. 
V případě porušení si je prodávající oprávněn 
účtovat pokutu ve výši  2000,-Kč a to při každém 
porušení bodu 3/§3. 

4. Poskytování  služeb  stanovených v  bodě 1. 
této  smlouvy  bude  zahájeno při podpisu této 
smlouvy. 

 
§ 4 - Účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva se sjednává s účinností ode dne 
podpisu této smlouvy na dobu neurčitou.  

2. Každý z účastníků je oprávněn smlouvu 
písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 
měsíce a počíná běžet od prvního dne 
následujícího měsíce po doručení výpovědi 
druhému účastníkovi smlouvy.  

3. Pokud kupující poruší bod 1/§3, je prodávající 
oprávněn přerušit přenos dat po předchozím 
upozornění. 

 
§ 5 - Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí 
ustanoveními obchodního zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně 
nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z  
nichž  každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
V Horšovském Týně dne: ………………………… 
 
   
 
 
 
 
Prodávající:…………………….                           kupující:……………………. 
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