
Dodatek č.     ke smlouvě  
 

"SMLOUVA  O POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB  INTERNETOVÉ  SÍTĚ  ŠUMAVA NET  
č.                       "  

 
uzavřené mezi účastníky dne    

 
I) SMLUVNÍ STRANY  
Odběratel: Jméno:                            Příjmení:   
     
  Bydliště:     Datum narození:  
       OP:  
 
 
 Tel. :    

E-mail:  
IČO: 
DIČ: 

 
      
 
Dodavatel: Šumava Net s.r.o. 

Jiřího z Poděbrad 234 
341 0l Horažďovic 
IČO: 25228978 DIČ: CZ25228978 
Bankovní spojení: 27-2159910267 / 0100  

                                                        3627658379/0800 
Zastoupený jednatelem Petrem Bláhou  

  Web:  www.sumava-net.cz, E-mail: fakturace@sumava-net.cz 
 
II) PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 
 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek dodavatele poskytnout odběrateli níže definovanou 
(nově vymezenou) službu a závazek odběratele řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb. 
 
 a) Internet včetně IP TV - START balíček   
 b) Internet a služba IP TV      
 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou i nadále Všeobecné obchodní podmínky a Smluvní 
podmínky o poskytování doplňkové služby IPTV, Seznam televizních programů, a Specifikace 
poskytovaných služeb.  
3. Smlouva doplněná tímto dodatkem může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran bez udání 
důvodu výpovědi po uplynutí sjednané minimální doby užívání služby. Výpověď musí být zaslána 
písemně. Výpovědní lhůta jsou dva měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. 
4. Je-li služba IPTV zřizována pro právnické osoby nebo OSVČ, je takovýto uživatel povinen podat 
hlášení autorským svazům, pokud má ze zákona tuto povinnost. 
5. Pro případ poškození či zničení pronajatého settoboxu se odběratel zavazuje uhradit dodavateli jeho 
pořizovací cenu v částce 2.000,-Kč vč. DPH. 
6. Potvrzuji, že jsem se seznámil se všemi údaji uvedenými ve smlouvě a jejích přílohách a prohlašuji, že 
jsou správné. 
7. Prohlašuji, že nejsem osobou s omezenou svéprávností. 

 

 



 

 

III) CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Za plnění shora ujednaného se odběratel zavazuje hradit dodavateli částku: 
           ,- Kč měsíčně/čtvrtletně/ ročně za internet a IP TV START balíček -  vždy na základě 
vystaveného daňového dokladu.  
           ,- Kč měsíčně/čtvrtletně/ročně za pronájem settopboxu vždy na základě vystaveného daňového 
dokladu 
            ,- Kč měsíčně/čtvrtletně/ročně za službu SMART TV vždy na základě vystaveného daňového 
dokladu. 
 
Cena je uvedená včetně  aktuální sazby DPH.  
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu 

neurčitou minimální dobou trvání 24 měsíců. 
 

2. Svým podpisem zákazník souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami Šumava Net s.r.o. a 
Smluvními podmínkami o poskytování doplňkové služby IPTV. 
 
V Horažďovicích 

 
      
     Datum        Datum   

 
 
 
 
                      Petr Bláha 
 Za Odběratele                                    za  Dodavatele  
    


