
 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě Internet číslo: ___________________ 

uzavřená mezi        a                                                                 (yymmddhhmm) 

 

 

 

 

 

 

1. Předmět smlouvy 
1.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Uživateli elektronických komunikací prostřednictvím sítě Internet uvedené ve Specifikaci služeb a Uživatel se touto Smlouvou zavazuje platit cenu 

za poskytování služeb. 
1.2 Podmínky pro poskytování služeb, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou kromě této Smlouvy stanoveny v níže uvedených dokumentech a) b) c) („Dokumenty“). V případě rozporu mezi 

Smlouvou a Dokumenty mají přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejích dodatků. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost Dokumenty v následujícím pořadí: 
a) Specifikace služeb („Specifikace“). Novější specifikace má přednost před starší specifikací, přičemž nezáleží, zda je specifikace součástí smlouvy či předávacího protokolu. 
b) Aktuální ceník hlasových služeb („Ceník“) 
c) Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací sítě MM-COMP.CZ  (https://www.mm-comp.cz/wp-content/uploads/2019/11/vseobpod_2019_mm.pdf) 
d) Popisy služeb na www stránkách Poskytovatele ( http://www.mm-comp.cz ) 

1.3 Touto smlouvou Poskytovatel jako prodávající prodává či zapůjčuje Uživateli jako kupujícímu koncové zařízení blíže specifikované ve Specifikaci, kdy Uživatel toto koncové zařízení kupuje a přijímá do 
svého vlastnictví. Kupní cena je v případě nákupu vyčíslena dle použitého zařízení a specifikována v předávacím protokolu. 

1.4 Poskytovatel a Uživatel tímto výslovně sjednávají právo zpětné koupě Poskytovatele, a to tak, že Poskytovatel má právo žádat vrácení předmětu koupě – koncového zařízení, pokud se Uživatel dostane 
do prodlení s úhradou měsíčního poplatku za přístup k síti Internet.  

1.5 Toto své právo zpětné koupě má Poskytovatel nárok uplatnit po celou dobu trvání Smlouvy o zprostředkování přístupu k síti Internet a pronájmu datového okruhu uzavřené mezi Poskytovatelem a 
Uživatelem. 

1.6 V případě zpětné koupě předmětu koupě Poskytovatele od Uživatele, si tito sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn započíst svoje splatné pohledávky za Uživatelem vyplývající ze Smlouvy o 
zprostředkování přístupu k síti Internet a pronájmu datového okruhu uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem na úhradu kupní ceny za předmět koupě, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. 
 

2. Podklady pro platby 
2.1 Způsob plateb za službu:                      

Platby za službu budou prováděny trvalým příkazem na účet 2200212496 / 2010 vždy k 16-tému dni poplatného měsíce. 

Variabilní symbol je číslo smlouvy uvedené v záhlaví 
 Platby budou prováděny na základě vystavené faktury a to jedenkrát za kvartál zpětně. Budou zasílány na mail uvedený odst. A. 
 

3. Specifikace poskytovaných služeb 

  

 

 

 * služba je dostupná pouze v domech, kde jsou kabelové rozvody napojeny na naši páteřní síť    ** Agregace je počet přípojek na 1 danou linku  

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Číslované dodatky ke Smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze písemně. Další služby nebo změny stávajících služeb mohou být 
Uživatelem požadovány formou vyplnění nové Specifikace. Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí této Smlouvy. 

4.2 Uživatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem všeobecných obchodních podmínek uvedených na WWW stránkách, viz výše, a rozumí v nich uvedeným pojmům. 
4.3 Uživatel se zavazuje používat službu výhradně na adrese umístění uvedené ve Smlouvě. 
4.4 Smlouvu lze ukončit v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud je poskytování služeb sjednáno na dobu určitou, je ukončení smlouvy účinné až po uplynutí sjednané doby poskytování 

služeb, pokud se strany nedohodnou jinak. 
4.5 V případě poskytování služeb na dobu určitou, pokud některá smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně doporučeným dopisem doručeným druhé smluvní straně nejpozději měsíc před ukončením 

dohodnuté doby trvání Smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším trvání, mění se poslední den dohodnuté doby trvání tato doba na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 kalendářní měsíc. 
4.6 Službu poskytovanou na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být druhé smluvní straně doručena doporučeným dopisem. 

Výpovědní doba činí jeden měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. 
4.7 V záležitostech zde neupravených se tato smlouva řídí Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele, které jsou v elektronické podobě na stránkách Poskytovatele, s jejichž obsahem se Uživatel 

před podpisem této smlouvy seznámil, zejména byl poskytovatelem seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu, se 
způsobem užívání objednaných služeb, způsobem použití zařízení, úhradou poplatků, odstraňováním závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a též byl upozorněn na nebezpečí plynoucí z 
nesprávného použití zařízení, kdy s tímto uživatel souhlasí, což stvrzuje svým podpisem. 

4.8 Číslo smlouvy uvedené výše je i jedinečným identifikačním číslem pro komunikaci čí přechod k jinému operátorovi. 
4.9 Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, přičemž Uživatel i Poskytovatel obdrží po jednom. 
4.10 Smlouva je platná podpisem obou smluvních stran. 

 V ……………………………………………………………….     dne …………………………  20……. 

         Martin Mazanec 

 Oprávněný zástupce poskytovatele      Oprávněný zástupce uživatele 

 

A. UŽIVATEL: 
Jméno a příjmení / firma 
  
  
Sídlo/adresa 
  
  
IČ  
 

E-mail     
Telefon   
Zastoupená 

B. POSKYTOVATEL: 
Jméno a příjmení / firma 
Martin Mazanec, MM-COMP.CZ      IČ 482 47 839 
zastoupená Martinem Mazancem 

Sídlo/adresa 
Nová Ves u Chýnova 95, 391 55 Chýnov 
provozovna  Husovo nám. 628, 390 02 Tábor 

Rejstřík 
Registrován u Městského úřadu Tábor 

E-mail internet@mm-comp.cz 
Telefon  734 46 19 46 nebo 603 24 98 11 nebo 380 420 800 
Bankovní spojení 2200212496 / 2010  FiO Bank 

Název služby Max-inzerovaná/Běžná/Min. rychlost (Mb/s) Agregace** Cena s DPH Označení sjednané služby  

RadioNET Basic 50/30/15 1:10    /                         měs.   
RadioNET Profi 50/30/15 1:5    /                         měs. 
KabelNET Basic* 50/30/15 1:5    /                         měs. 
KabelNET Profi* 500/300/150 1:2    /                         měs. 

 

 

 

 

 

http://www.mm-comp.cz/
mailto:internet@mm-comp.cz


 

 

Smlouva o zřízení uživatelské přípojky (je nedílnou součástí „Smlouvy o poskytování služeb elektronických 

komunikací prostřednictvím sítě Internet) se stejným číslem / identifikátorem 

5 Předmět smlouvy 
5.1 Touto smlouvou se Poskytovatel zavazuje zřídit Uživateli uživatelskou přípojku na níže uvedené adrese. 
5.2 Poskytovatel jako prodávající prodává Uživateli jako kupujícímu koncové zařízení blíže specifikované v předávacím protokolu, kdy Uživatel toto koncové zařízení kupuje a přijímá do 

svého vlastnictví. Kupní cena koncového zařízení, doplňkového materiálu a práce je fakturována na základě skutečné spotřeby materiálu a práce v místě instalace viz bod C – adresa 
přípojky. 

5.3 Poskytovatel a Uživatel tímto výslovně sjednávají právo zpětné koupě Poskytovatele, a to tak, že Poskytovatel má právo žádat vrácení předmětu koupě – koncového zařízení, pokud 
se Uživatel dostane do prodlení s úhradou měsíčního poplatku za přístup k síti Internet včetně pronájmu datového okruhu dle Smlouvy o zprostředkování přístupu k síti Internet a 
pronájmu datového okruhu uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. 

5.4 Toto své právo zpětné koupě má Poskytovatel nárok uplatnit po celou dobu trvání Smlouvy o zprostředkování přístupu k síti Internet a pronájmu datového okruhu uzavřené mezi 
Poskytovatelem a Uživatelem. 

5.5 V případě zpětné koupě předmětu koupě Poskytovatele od Uživatele, si tito sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn započíst svoje splatné pohledávky za Uživatelem vyplývající ze 
Smlouvy o zprostředkování přístupu k síti Internet a pronájmu datového okruhu uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem na úhradu kupní ceny za předmět koupě, s čímž Uživatel 
výslovně souhlasí. 

5.6 Místem zřízení přípojného bodu je: C. Adresa uživatelské přípojky termín zřízení přípojných bodů se stanovuje do 30 pracovních dní ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami a kladného prověření možnosti zřízení. 

5.7 Předávací protokol Služby je oznámením o zřízení funkční služby a vzniká povinnost Uživatele řádně platit. 
 

6 Adresa – místo přípojky, pokud se liší od adresy Uživatele uvedené v odstavci A. smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
 

C. Adresa uživatelské přípojky  
Jméno:  
  
Adresa:   
   
Jméno a příjmení kontaktní osoby:  

7 Závěrečná ustanovení 
7.1 V záležitostech zde neupravených se tato smlouva řídí Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, s jejichž obsahem se Uživatel 

před podpisem této smlouvy seznámil, zejména byl poskytovatelem seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke 
koncovému místu, se způsobem užívání objednaných služeb, způsobem použití zařízení, úhradou poplatků, odstraňováním závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a též byl 
upozorněn na nebezpečí plynoucí z nesprávného použití zařízení, kdy s tímto uživatel souhlasí, což stvrzuje svým podpisem. 

7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel jeden. 

V ……………………………………………………………….     dne …………………………  20……. 

         Martin Mazanec 

 Oprávněný zástupce poskytovatele      Oprávněný zástupce uživatele 

Předávací protokol ke smlouvě 

8 Předmět předání a převzetí 
8.1 Zřízení přípojky 
8.2 Pronájem datového okruhu 
8.3 Zprostředkování přístupu k internetu a hlasovým službám 

9 Specifikace instalovaného koncového zařízení 

 

 

 

 

 

10 Karta zákazníka 

 

 

V ……………………………………………………………….     dne …………………………  20……. 

        Oprávněný zástupce poskytovatele      Oprávněný zástupce uživatele 

Typ koncového zařízení  Cena s DPH 

   Cena s DPH 

   Cena s DPH 

   Cena s DPH 

Instalační práce 500kč/h  Cena s DPH 

Celkem k úhradě Tato částka bude vyplacena při podpisu tohoto 
dokumentu 

Cena s DPH 

 
D. Karta uživatele - HOTSPOT 

Login :  

Heslo:  
Pouze malá písmena a bez diakritiky 

 

D. Karta uživatele - VoIP 

Login :  

Heslo:  
Je nutné dodržet malá a velká písmena 

 


