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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH JEDNOTLIVÝMI 
SPOLEČNOSTMI NÁLEŽEJÍCÍMI DO SKUPINY MAGNUM 

 
Firma:   
IČ:    
sídlo:  
zápis v OR:  
zastoupena:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  tel.: ..............................  mail: info@magnum.cz  
(dále jen „poskytovatel“) 
/pozn. Poskytovatelem je subjekt ze skupiny MAGNUM v závislosti na budově, které se poskytování služeb týká/ 
a 
Fyzická osoba: 

Jméno a příjmení: 
Adresa trvalého bydliště: 
Datum narození / RČ: 

Právnická osoba: 
Firma:   
IČ:    
sídlo:  
zápis v OR:  
zastoupena:  

bankovní spojení:  
kont. údaje: tel.: .............................. , mail: .................................... 
(dále jen „klient“) 
 
Uzavírají v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. smlouvu o poskytování služeb v oblasti přenosu dat 
(dále jen „smlouva“). 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Poskytovatel poskytne klientovi přístup k telekomunikační síti Internet pomocí ....................... 

přípojky datové sítě. 
1.2. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit klientovi následující služby: 

- datový přístup k síti Internet; 
- technickou podporu nutnou k provozu datové sítě; 
- provoz primárního a sekundárního DNS pro klienta; 
- provoz smtp serveru pro klienta; 

 
2. Místo plnění 

2.1 ............................. přípojka datové sítě bude zprovozněna na adrese: 
 
 

3. Cena plnění 
3.1 Cena služeb dle čl. 1 této smlouvy vč. DPH za jeden kalendářní měsíc je: 

služba měsíční sazba 
 
 

 

3.2 Minimální, inzerované a garantované rychlosti jsou uvedeny ve Specifikaci služby přístupu 
k internetu. 

3.3 Případné změny ceny služby vzhledem k aktuálním cenám na trhu se smluvní strany zavazují 
projednat minimálně 2 měsíce předem s tím, že toto období počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po dni jednání. Změna musí být řešena formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
4. Platební podmínky 

4.1 Úhrada ceny za poskytnuté služby bude prováděna měsíčně na základě faktury vystavené 
poskytovatelem poslední den v měsíci, za který je služba poskytována a zaslaná na začátku 
měsíce následujícím po měsíci, za který je faktura vystavená. Faktury budou zasílány e-mailem na 
adresu uvedenou u klienta v záhlaví smlouvy. Faktury – daňové doklady vystavené poskytovatelem 
musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. V 
případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat veškeré náležitosti, je klient oprávněn 
takovou fakturu poskytovateli vrátit k doplnění. Cena bude hrazena na bankovní účet poskytovatele 



uvedený u poskytovatele v záhlaví smlouvy nebo na číslo účtu uvedené na faktuře – daňovém 
dokladu, přičemž přednost bude mít číslo účtu uvedené na faktuře – daňovém dokladu. Jako 
variabilní symbol klient uvede číslo faktury nebo číslo smlouvy. V případě zadání trvalého příkazu 
může klient uvádět číslo smlouvy. 

4.2 Splatnost faktury je 10 kalendářních dní. Pokud bude klient v prodlení se zaplacením ceny plnění 
o více než 15 kalendářních dní, je poskytovatel oprávněn přenos dat přerušit. Doba, po kterou je 
klient odpojen od služby z důvodů nezaplacení faktury se mu započítává, jakoby klient službu 
využíval. Ukončení smlouvy je specifikováno v článku 8. 

4.3 Pokud má klient zájem nadále služby využívat, poskytovatel obnoví přenos dat po zaplacení dlužné 
částky a poplatku za znovupřipojení ve výši 600,- Kč vč. DPH. 

 
5. Povinnosti obou smluvních stran 

5.1. Obě smluvní strany jsou povinny aktivně a bez zbytečného prodlení informovat druhou stranu o 
vzniku skutečností, které by mohly ovlivnit platnost smlouvy nebo jednotlivých jejích ustanovení. 

5.2. Sjednává se, že obsah této smlouvy v platném znění je vázán vzájemnou ochranou obchodního 
tajemství. Smluvní strany se zejména zavazují, že použijí informace týkající se tohoto obchodního 
tajemství výlučně pro činnost související s realizací a využitím předmětu společného obchodního 
zájmu a nesmí je dále rozšiřovat nebo zpřístupňovat třetí straně. 

 
6. Povinnosti poskytovatele 

6.1. Poskytovatel garantuje, že telekomunikační infrastruktura jeho sítě je ve stavu a v takové kvalitě, 
aby poskytované služby odpovídaly příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, zejména mít platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro 
provoz v České Republice. Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení nezbytných 
dle platných právních předpisů k poskytování služeb dle této smlouvy, a tato povolení jsou platná. 

6.2. V případě výpadku služeb zaviněných klientem nebo poskytovatelem se poskytovatel zavazuje 
poskytnout součinnost s řešením problému do 2 pracovních dnů od nahlášení závady, která musí 
být klientem nahlášena v pracovní dny v době od 08:00 do 16:00 hodin. 

 
7. Povinnosti klienta 

7.1. Klient se zavazuje, že poučí třetí osoby o využívání počítačové sítě v rozsahu adekvátním 
poskytovaným službám. V případě chování třetí osoby, které by bylo v rozporu s Právním řádem 
ČR, klient zjedná nápravu se třetí osobou. 

7.2. Klient je povinen zajistit, aby telekomunikační zařízení, které připojuje k zařízení poskytovatele, 
mělo platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro provoz v České Republice a dále 
odpovídá za stav svého telekomunikačního zařízení včetně nastavení parametrů. 

7.3. Klient se zavazuje oznamovat závady neprodleně poskytovateli. 
7.4. Klient je povinen neprodleně oznámit poskytovateli změny údajů uvedených ve smlouvě. 
7.5. Klient se zavazuje neposkytovat předmět služeb třetím osobám bez písemného souhlasu 

poskytovatele. 
 

8. Účinnost smlouvy 
8.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dnů. 
8.2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

9. Závěrečná ustanovení 
9.1. Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí platnými právními předpisy České republiky. 
9.2. Veškeré další smluvní ustanovení jsou specifikována ve Všeobecných podmínkách, Provozním 

řádu, Ceníku a Specifikaci služby přístupu k internetu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
9.3. 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. 

9.4. Klient podpisem potvrzuje, že je seznámen s Všeobecnými podmínkami, Provozním řádem, 
Ceníkem a Specifikací služby přístupu k internetu, které má k dispozici na stránce 
http://www.magnum.cz/internet/. 

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

 
V Brně, dne  
 
 

....................................     .................................... 
poskytovatel      klient 


