
Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací   

(dále jen „Smlouva“) 

č. xxxx 
 

 
Poskytovatel (Provider) Zákazník 

Mgr. Jiří Sýkora 

Sněhurčina 685/23 

460 15 Liberec 15 

IČO: 66101948 

bankovní spojení: ČS - 2320612013/0800 

tel: 608 516 342, 777 031 166 

info@wifiliberec.cz  

www.wifiliberec.cz 

Jméno a příjmení: 

Trvalé bydliště:  

Adresa místa připojení (je-li odlišná od adresy bydliště): 

Rodné číslo:  

Mobil, telefon: +420  

E-mail: 

 

2. Předmět smlouvy 

 

Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje dodat účastníkovi služby za podmínek stanovených touto smlouvou. 

Nedílnou součástí smlouvy je Specifikace služeb poskytovatele, všeobecné obchodní podmínky a ceník služeb. Poskytovatel 

se zavazuje dodat účastníkovi níže uvedené služby a účastník se zavazuje za uvedené služby poskytovateli řádně a včas platit 

níže uvedenou sjednanou cenu. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na www.wifiliberec.cz/dokumenty/. 

 

Služba:    Připojení k Internetu o rychlosti (název tarifu) xxxxxxxxxxxxxxxx 

   Televize: název služby 

Cena:    Pravidelná měsíční platba:  xxx,- Kč  

Zúčtovací období: Měsíční 

Způsob platby: Převodem z účtu  

 

 

3. Konfigurace přípojky:  

 

IP adresa:  , maska podsítě:  , výchozí brána:  

DNS1:    DNS2:  

 

Rychlosti připojení k internetu jsou uváděny jako rychlosti maximální. Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením 

sítě. Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat a odpovídá alespoň 

30% hodnoty rychlosti maximální. Běžná rychlost odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti maximální a je dostupná v 95% 

času během jednoho kalendářního dne.  

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková 

odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti 

odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 

70 minut.  

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, při které 

dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 

definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.  

Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti 

internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.          

                  

4. Platební podmínky  

 

4.1 Účastník se zavazuje platit cenu za služby ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v úvodu smlouvy, neurčí-li 

poskytovatel písemně jinak. Částka musí být uhrazena ve prospěch účtu 2320612013/0800 vedeného u České spořitelny, a.s. 

Variabilním symbolem platby je účastnické číslo smlouvy případně číslo faktury.  

 

4.2 Cena je splatná, do 15-ti dní od dne v měsíci, ve kterém byla uzavřena tato smlouva. Za termín úhrady se považuje 

datum připsání celé částky na účet Poskytovatele, případně prokázání platby s chybným nebo scházejícím identifikátorem 

platby. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn neprodleně omezit či pozastavit poskytování služeb Zákazníkovi, 

kterému tím ovšem nevzniká žádný nárok na slevu a je povinen platit za služby v plném rozsahu tak, jako by byly 

poskytovány. K obnovení služeb dojde až po úplném uhrazení všech dlužných částek. Poskytovatel má nárok požadovat 

smluvní poplatek ve výši 500Kč za novou aktivaci služby. 

http://www.wifiliberec.cz/


4.3 Pokud Zákazník včas neuhradí úplatu za Služby, bude Uživatel od tohoto okamžiku platit Zákazníkovi úroky z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně a Poskytovatel bude po předchozím upozornění oprávněn odstoupit od 

Smlouvy se Zákazníkem s okamžitým účinkem. Odstoupením nebudou dotčeny povinnosti Zákazníka uhradit dlužné částky 

spolu s úroky. 

4.5 Poskytovatel je oprávněn platby Zákazníka nejdříve použít na úhradu úroků z prodlení a dlužných částek a teprve 

poté na úhradu vždy nejstarších splatných úplat za poskytnuté Služby. 

5. Zásady zpracování osobních údajů GRPD: 

 

5.1 Poskytovatel v okamžiku sjednání smlouvy získává souhlas ke zpracování osobních údajů Uživatele: jméno a 

příjmení, datum narození, nebo rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresa bydliště vč. PSČ, doručovací adresa vč. PSČ, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ a informace o datových spojeních Uživatele. 

5.2 Poskytovatel se stává Správcem výše uvedených osobních údajů. 

5.3 Jakékoli nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Zákonem o ochraně osobních údajů a 

nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. 

5.4 Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou umístěné v elektronické podobě na webových 

stránkách Poskytovatele www.wifiliberec.cz/dokumenty/. 

 

 

6. Závěrečná ustanovení: 

 

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, zaniká vypovězením jedné ze stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc a začíná běžet od 

následujícího měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. 

 

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. V případě neuhrazení měsíčního poplatku nebude služba 

poskytována.  

 

Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací sítě umístěných na 

adrese http://www.wifiliberec.cz a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí této smlouvy a jako takové je bude dodržovat 

po celou dobu platnosti smlouvy. Zároveň bere na vědomí, že tyto podmínky se mohou během platnosti této smlouvy měnit v 

souvislosti se změnou platné legislativy.  

 

V případě ukončení smluvního vztahu je povinen Uživatel vrátit zapůjčené HW zařízení uvedené ve smlouvě nebo 

předávacím protokolu do 10 dnů od ukončení poskytované služby. V případě že jej nevrátí ve lhůtě 10 dní, nebo jej vrátí ve 

stavu nefunkčním, nebo poškozeném  je Poskytovatel oprávněn Uživateli vyúčtovat smluvní pokutu 3 000,- Kč. 

Zákazník podpisem Smlouvy stvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s jejich zněním se seznámil. 

 

 

V Liberci dne  xx.xx. xxxx 

 

 

Za poskytovatele:                Za zákazníka: 

 

 


