
SMLOUVA  O POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB   
INTERNETOVÉ  SÍTĚ  ŠUMAVA NET 

Smlouva č. 
 

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 Horažďovice 
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 SMLOUVY 
 
1. Předmětem smlouvy je připojení Odběratele k síti Internet tak, aby za podmínek 
sjednaných v platných Všeobecných smluvních podmínkách Šumava Net s.r.o. (dále jen 
„Všeobecné podmínky“) a za podmínek níže sjednaných, mohl tuto síť využívat, a dále 
poskytování dalších služeb s využitím zdrojů a prostředků této sítě. 
 
2. Dodavatel je správcem uzlu Šumava Net (dále jen uzlu), jehož prostřednictvím lze získat 

přístup do sítě Internet. 
 
3. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout Odběrateli v rozsahu této smlouvy a 
rozsahu Všeobecných  podmínek, které tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

 
a) Připojení Odběratele  protokolem TCP/IP rychlostí o zvoleném tarifu: 

 
Rychlost připojení: stahování / vkládání  Mbit/s 

Maximální rychlost  / 
Běžně dostupná rychlost  / 

Minimální rychlost / 

 
k uzlu Šumava Net tak, aby mohl využívat služeb sítě Internet jak vnitrostátně, 
tak mezinárodně. Úroveň kvality poskytovaných služeb – SLA0. 



 
Parametry služby se pak řídí dokumentem PARAMETRY SLUŽBY 
INTERNET SPOLEČNOSTÍ ŠUMAVA NET s.r.o., který je uveřejněn na 
webu Dodavatele, pokud není uvedeno jinak, viz. níže: 
 
 

 

 
 

b) Přidělení 1 pevné IP adresy v rámci bloku adres Dodavatele. Adresa nesmí být 
bez svolení Dodavatele propagována v routovacích protokolech jiným 
providerem. 

c) Zřízení 1 e-mailové schránky s adresou       @horazdovice.cz  
- přihlašovací jméno  
- heslo  
 

d) Poskytnutí diskového prostoru o velikosti 50 MB pro vlastní WWW prezentaci. 
- přihlašovací jméno  
- heslo  
 
 

       e) Parametry TCP/IP 
IP adresa:   
Brána :   
Maska:  
DNS Severy:  88.146.192.1;    88.146.192.9 

 

f)    Místo připojení / pokud je odlišné od adresy Odběratele/: 

 
III) CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Za plnění shora ujednaného se Odběratel zavazuje hradit Dodavateli částku      ,- Kč 

měsíčně/čtvrtletně/ ročně vždy na základě vystaveného daňového dokladu. Cena je 
uvedená včetně  aktuální sazby DPH. Tato částka je účtována za poskytnutou 
službu. 
 

2. Jednorázový poplatek při zřízení připojení činí              Kč. Cena je uvedená včetně 
aktuální sazby  DPH. 

 

3. Odběratel je srozuměn, že hlavním komunikačním kanálem mezi Dodavatelem a 
Odběratelem je elektronická pošta – e-mail uvedený ve smlouvě. Jiná forma zasílání 
písemností (např. prostřednictvím České Pošty) je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku 
služeb). 
 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou s minimální 
dobou trvání 24 měsíců.  

 
5. V případě ukončení této Smlouvy je Odběratel  povinen vrátit Dodavateli veškerá 



zařízení, která mu byla na základě této Smlouvy zapůjčena k užívání, a to do patnácti 

(15) dnů ode dne ukončení této smluvního vztahu, vše na svůj náklad a nebezpečí. 

Odběratel  může požádat o součinnost Dodavatele při demontáži a odvozu 

zapůjčeného zařízení. Toto bude zpoplatněno dle platného Ceníku služeb. 

V případě, že Odběratel vrátí zařízení či jeho součást poškozené, nebo ho nevrátí 

vůbec, je povinen uhradit Dodavateli škodu v plně výši dle platného Ceníku zařízení. 

Právo na náhradu škody či další újmy není ujednáním o smluvní pokutě jakkoli 

dotčeno. 

 

6. Svým podpisem Odběratel souhlasí se Všeobecnými podmínkami (aktuálním 
zněním), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a v nichž jsou obsaženy 
ostatní nezbytné náležitosti smlouvy ve smyslu § 63 zák. č. 127/2005 Sb. o 
elektronických komunikacích.  

7. Další nedílnou součástí této smlouvy je Předávací protokol, změny, doplňky a 
dodatky, které jsou podepsány oběma smluvními stranami.  
 
 
 
 

8. Souhlasím s využitím telefonního čísla a elektronické adresy k šíření obchodních a 

marketingových sdělení Dodavatele.   ANO  /  NE 
 
 
 

V Horažďovicích  
 

         Datum        Datum   
 
 
                      Petr Bláha 

          Za Odběratele                                    za  Dodavatele 
 
  


