
 

 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 

číslo smlouvy / variabilní symbol: …………………………………. 

(dále rovněž jako „Smlouva“), 
kterou podle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 
SPCom s.r.o.  
IČO: 019 03 284, DIČ: CZ01903284, sídlem Pod Zvonařkou 2240/8, Vinohrady, 120 00 Praha, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213254, 
zastoupena …………………………………………………………. 
dále také jako „Poskytovatel“ 

a 
□ Fyzická osoba (FO) jméno, příjmení, titul / □ Právnická osoba (PO) firma společnosti 

□ FO – číslo OP / □ PO a □ Podnikající FO – IČO  □ FO – RČ (datum nar.) / □ PO a □ Podnikající FO – IČO 

Adresa bydliště / sídla (město x obec): Ulice, číslo popisné: PSČ: 

Adresa přípojného místa (město x obec): Ulice, číslo popisné: PSČ: 

Fakturační adresa (město x obec): Ulice, číslo popisné: PSČ: 

Kontaktní telefon: Kontaktní email: 

□ Platba bankovním převodem   □ Platba v hotovosti   □ SIPO ………………………….    □ Platba složenkou (nevystavujeme) 

□ Nepožaduji zasílání vyúčtování   □ Fakturace emailem   □ Poštovní fakturace (poplatek 47 Kč) 

dále také jako „Účastník“ 

v tomto znění: 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy, včetně jejích příloh, je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi dohodnuté veřejně 

dostupné služby elektronických komunikací, případně i další služby, a závazek Účastníka za tyto služby zaplatit 

řádně a včas smluvenou cenu. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP (tj. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ), Reklamační řád, Technické parametry služeb, Podmínky přenositelnosti 

telefonních čísel, GDPR - zásady ochrany osobních údajů – ujednání obsažená v citovaných dokumentech tvoří 

společně Smluvní podmínky. Poskytovatel je oprávněn Smluvní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti 

pro případ změny Smluvních podmínek stanoví čl. VII. VOP.  

 

Článek 2 – Zařízení vypůjčená Účastníkovi 

Zařízení, která byla Účastníkovi v souvislosti s předmětem této Smlouvy poskytnuta a instalována Poskytovatelem, 

zůstávajíc ve vlastnictví Poskytovatele, pokud nebylo dohodnuto jinak. Účastník je při skončení vztahu založeného 

touto smlouvou povinen vrátit veškerá vypůjčená zařízení Poskytovateli, a to na své náklady a nebezpečí. 

Podrobnosti týkající se vypůjčeného zařízení a jeho vrácení, jsou upraveny zejména ve čl. IV. VOP. 

 

Článek 3 – Poskytovaná služba, místa tarify a parametry 

Připojená místa: 

Místo připojení: 
1 Město, PSČ:  Ulice, č.p.:  Připojen od: 



 

 

2 Město, PSČ:  Ulice, č.p.:  Připojen od: 

3 Město, PSČ:  Ulice, č.p.:  Připojen od: 

Aktivní služby: 

 Název tarifu: Maximální / garantovaná rychlost Cena tarifu za 
1 měsíc v Kč 

Sleva za 1 
měsíc v Kč 

IP adresa zařízení/IP adresa 
brány 

Mac adresa 
download upload 

1       

2       

3       

Nastavení TCP/IP uživatelského PC: 
Nastavení PC: Vaše PC je automaticky nastaveno protokolem DHCP 
Veřejná IP: 
Služby: Servery pro odchozí poštu:   DNS servery: 

 

Článek 4 – Bankovní spojení, cena služeb a její úhrada   

Číslo účtu Poskytovatele:   
U plateb uvádějte vždy stejný 

variabilní symbol, který je shodný s 
číslem smlouvy!!! 

Variabilní symbol:  

Cena s DPH:  

 
Datum splatnosti: Poslední den měsíce předcházející před měsícem, v němž bude služba uživatelem 
využívána. Po připsání shora uvedené platby na účet poskytovatele bude automaticky vygenerován 
účetní doklad a doručen uživateli prostřednictvím emailu (či jiným, zvoleným způsobem). Poskytovatel 
doporučuje uživateli zřízení trvalého příkazu pro hrazení služeb Poskytovatele. 
 
Trvání smlouvy: Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 30ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet 
následující den po doručení výpovědi. 
 
Přílohy smlouvy: (i) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Poskytovatele, 

(ii) Reklamační řád, (iii) Technické parametry služeb, (iv) GDPR - zásady ochrany osobních údajů a (v) Ceník služeb.  
 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. Tato smlouva byla 
uzavřena mezi Poskytovatelem a uživatelem osobně v místě sídla Poskytovatele. Tato smlouva byla 
uzavřena s vůlí skutečnou, svobodnou a vážnou, prostou omylu. Smlouva nebyla uzavřena v tísni. 
Smluvní strany prohlašují, že si přečetly smlouvu i její přílohy, včetně Všeobecných obchodních 
podmínek pro poskytování služeb společnosti SPCom s.r.o. a Ceníku služeb a že obsahu porozuměly. Na 
důkaz svých shora uvedených prohlášení a na důkaz zájmu vázat se touto smlouvou a jejími přílohami 
přikládají smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 
Uživatel souhlasí, aby poskytovatel při uzavření této smlouvy pořídil kopii občanského průkazu uživatele 
a tuto uchovával po celou dobu trvání této smlouvy (viz VOP čl. 9 odst. 2). 

Místo:  

Datum: 

Místo:  

Datum:  

 

 

 

____________________________ 

 
…………………………………… 

Účastník 

 

 

 

____________________________ 

za SPCom s.r.o. 
………………………………………… 

Poskytovatel 

 


