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Smlouva o poskytování služby přístupu k internetu č. xxxx 

 
 
 
Poskytovatel: 
 
LysaFree, z. s. 
Ke Kovoně 2114 
289 22 Lysá nad Labem 
IČ: 26669102 
DIČ: CZ26669102 
Zastoupen: Ing. Milanem Štěpánkem, předsedou 
 
a 
 
Uživatel: 
 
… název … 
… ulice … 
… obec … 
IČ: … 
DIČ: … 
Zastoupen: …, jednatelem společnosti 
 
 
 

I. – Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Uživatelì telekomunikační službu 
časově 
neomezeného připojení do sítě Internet, neomezeného objemu dat a možnost využívat veškerých 
služeb této sítě a závazek Uživatele řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb. 
 
 
 

II. – Specifikace služby 

 
1. Maximální rychlost: 20 Mbps DOWN / 20 Mbps UP 
2. Běžně dostupná rychlost: 15 Mbps DOWN / 15 Mbps UP 
3. Minimální rychlost: 10 Mbps DOWN / 10 Mbps UP 
4. Veřejná IP adresa: ANO – 1x IPv4 
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III. – Cena a platební podmínky 

 
1. Poskytovatel a Uživatel se dohodli na smluvní ceně za kalendářní měsíc a uvedená cena je bez 
DPH. Poskytovatel není plátcem DPH. 
2. Měsíční paušální platba za poskytnutí služby: … Kč 
3. Jednorázová platba za zřízení služby: … Kč 
4. Fakturace za služby je měsíční a zasílaná elektronicky na email: ………………………………………. 
 
 
 

IV. – Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 
2. Výpovědní lhůta je 30 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
4. Datum zahájení poskytování služby je …. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné platnosti 
6. V případě sporů týkajících se předmětu Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit tyto přednostně 
dohodou, k jejich konečnému řešení je založena pravomoc a příslušnost Českého 
telekomunikačního úřadu dle § 129 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, v 
platném znění. 
7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací, příloha č. 2 – Podmínky služby Internet, příloha č. 3 – 
Obecně platný ceník. 
8. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou včetně výše uvedených příloh se řídí 
zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění a zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nevýhodných podmínek, 
smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
Smlouva byla uzavřena v Lysé nad Labem dne ……………… 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………. 

 
 
 
 
 

…………………………………………. 
poskytovatel uživatel 

 
 
 
 
 


