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Číslo smlouvy: 21-_____ 
 

Smlouva o poskytování služeb elektronických  

komunikací, Přístup k síti Internet 

Níže uvedeného dne uzavírají 

 
Poskytovatel: 

PilsFree servis, s.r.o., 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu C, vložce č. 25624 

se sídlem Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň 

IČ: 29112478 
DIČ: CZ29112478 

Datová schránka: qpnxpjc 
 

jednající _______________, jednatelem, 

a _____________________, jednatelem, 
e-mail: info@pilsfree-servis.cz 

 
 

Účastník:  
<Jméno Příjmení> 

<Trvalé bydliště> 

<Datum narození> 
 

tel.:  
e-mail:  

 

faktury zasílat na e-mail: 
 

 
tuto smlouvu o poskytování přístupu k síti Internet ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích. 
 

 

Adresa připojení účastníka: 
<Adresa> 

 
Účastník je vlastníkem / spoluvlasníkem objektu  
Účastník není vlastníkem objektu  
Souhlas vlastníka s umístěním zařízení  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Datum zřízení služby: _. _. 202_ 
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Čl. I 
Specifikace objednaných služeb 

 
Služba připojení k síti Internet 

 

Minimální délka trvání smlouvy Na dobu neurčitou / 12 měsíců / 24 měsíců 

  

Tarif / Inzerovaná rychlost X/Y Mbps  

Stahování (download) / vkládání (upload)  

Maximální rychlost X/Y Mbps 

Běžně dostupná rychlost X/Y Mbps 

Minimální rychlost X/Y Mbps 

  

Veřejná IPv4 adresa       

Zapůjčení zařízení Poskytovatelem    specifikováno Předávacím protokolem 

Specifikace služby    specifikováno Popisem služby 

 
Čl. II 

Cena za služby a platební podmínky 
 

 
Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH. 

 
 

Splatnost vyúčtování za telekomunikační služby (faktury) je 10 kalendářních dní od data jejího 
vystavení. Účtované částky musí být připsány na účet Poskytovatele uvedený na faktuře nejpozději  

v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. 
 

 

Čl. III 
Ostatní ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

 

2. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu kdykoliv ukončit výpovědí bez udání důvodu. 
Výpovědní doba je 30 dní a začíná dnem doručení výpovědi. V případě ukončení smlouvy výpovědí 

před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena, a pokud smlouva skončí do tří měsíců od 

jejího uzavření, zavazuje se Účastník zaplatit poskytovateli částku rovnající se pěti procentům 

Připojení k síti Internet ___ Kč / měsíc  

Veřejná IP adresa ___ Kč / měsíc 

Zřizovací poplatek 

(zvýhodněná cena vzhledem 
k minimální délce trvání smlouvy) 

___ Kč 

 
Zřizovací poplatek 

(plná cena) 

___ Kč 

 
Zúčtovací období 

 

 
kalendářní měsíc 
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(5 %) součtu měsíčních plnění (viz čl. II smlouvy) zbývajících do konce sjednané doby trvání 

smlouvy a částku rovnající se výši úhrady nákladů spojených se zařízením, které bylo Účastníkovi 
poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Výše úhrady je počítána z ceny, která měla být placena po 

dobu trvání Smlouvy, včetně zohlednění případné slevy.  
 

3. Účastník má právo písemně odstoupit od smlouvy bez sankce a bez udání důvodů do 14 dnů, 

pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé 
k podnikání. Odstoupí-li Účastník od smlouvy a Poskytovatel již započal s poskytováním Služeb na 

výslovnou žádost Účastníka, je Účastník povinen Poskytovateli uhradit cenu nebo její poměrnou 
část za poskytnuté plnění. 

 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 

elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o., které detailněji upravují práva 

a povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
Tyto VOP jsou též dostupné na webových stránkách Poskytovatele www.pilsfree-servis.cz 

 
5. V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky od běžně dostupné rychlosti stahování 

(download) nebo vkládání (upload) dat je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci a postupovat 

způsobem uvedeným v čl. 10.1. až 10.9. VOP. 

• velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání 

(upload) dat v případě služby přístupu k internetu v pevném místě považuje taková odchylka, 

která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně 

dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou 

hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut;  

• velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání 

(upload) dat v případě služby přístupu k internetu v pevném místě považuje taková odchylka, 

při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající 

měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v 

intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.; 

6. Smluvní vztah mezi stranami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 
7. Smluvní strany si ujednaly, že nezveřejní ani nesdělí jinému podmínky této smlouvy, zejména cenu, 

množství poskytnutých slev, podmínky nebo jiné podmínky, individuálně sjednané oproti 
Všeobecným obchodním podmínkám. 

 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že této smlouvě porozuměly, a že ji uzavírají na základě své svobodné 
vůle, bez nátlaku či nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 

V _________ dne __. __. 202_ 

Za Účastníka: 

 

 

......................................... 

<Jméno Příjmení> 

 

V _________ dne __. __. 202_ 

Za Poskytovatele: 

 

 
 

 

........................................................... 
____________a___________, jednatelé 

 


