
Smlouva o poskytování bezdrátového připojení k síti 

Internet 
 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „Smlouva“), 

 

 

mezi 

 

 

1. Pavel Žižka – ORELSOFT.cz 

se sídlem:   Na Veselce  1013, 542 32 Úpice 

IČ:  72085584 

DIČ: CZ9112103869 

zastoupený:  ......................., zaměstnancem 

(dále také jen „Dodavatel“) 

 

a 

 

2. Jméno a Příjmení 

se sídlem: ................................. 

IČ / RČ:  ................................ 

zastoupený: ...................................... 

(dále také jen „Objednatel“) 

 

společně také „Smluvní strany“ 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Místo instalace : ......................................... 

2. Varianta připojení / tarif : ........................................ 

Rychlost na L4 ISO/OSI ( b/s ): 

Maximální (inzerovaná) = ................ Mbit download / ................ Mbit upload 

Běžně dostupná = ................ Mbit download / ................ Mbit upload 

Minimální = ................ Mbit download / ................ Mbit upload 

Z objednané rychlosti garantujeme minimální rychlost připojení 33.33%, běžná 

rychlost dosahuje 75% a maximální rychlost je rychlost inzerovaná 

3. Pevná IP adresa : ........................................... 

4. Model pronajatého zařízení : ........................................... 

5. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat požadovanou službu – poskytování 

bezdrátového připojení k síti internet.  



II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat objednateli neomezený přístup 

k počítačové síti Internet na základě bezdrátové technologie (WI-FI) a to v rozsahu a 

způsobem, který je uveden v části I. – Úvodní ustanovení. Objednateli bude umožněno 

komunikovat s jinými uživateli sítě Internet, a to prostřednictvím služeb, které 

umožňuje protokol TCP/IP. 

 

2. Všeobecné obchodní podmínky pro službu Internet (dostupné na URL 

https://www.orelsoft.cz/vop) tvoří nedílnou součást této smlouvy a Objednatel 

uzavřením této smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami 

seznámil, bez výhrad s nimi souhlasí a akceptuje je jako součást smluvního ujednání 

mezi ním a Dodavatelem. 

 

 

III. 

Povinnosti Objednatele 

 
1. Podpisem smlouvy se Objednatel zavazuje plnit Všeobecné obchodní podmínky pro 

službu Internet, zveřejněné na internetových stránkách Dodavatele 

(https://www.orelsoft.cz/vop). 

 

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že poskytne správci sítě potřebnou součinnost 

při řešení problémů s jeho připojením do sítě. 

 

3. Objednatel je povinen hlásit Dodavateli veškeré změny svého právního postavení 

včetně změn adres, telefonů, emailů apod. 

 

 

IV. 

Povinnosti Dodavatele 

 

1. Dodavatel se zavazuje nepřetržitě zabezpečovat Objednateli neomezené bezdrátové 

připojení k síti INTERNET dle výše uvedených podmínek. V případě plánovaných 

oprav a údržby, kdy dojde k přerušení připojení, předem toto oznámit Objednateli. 

 

2. V případě poruchy či neplánovaného přerušení připojení musí Dodavatel ihned toto 

oznámit Objednavateli s předpokládanou dobou tohoto přerušení. 

 

 

V. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Objednatel je povinen platit Dodavateli za tuto službu částku .................. / měsíčně - 

ročně (nehodíci škrtněte). 

https://www.orelsoft.cz/vop
https://www.orelsoft.cz/vop


2. Částku za neomezené připojení k síti INTERNET Objednatel zaplatí převodem na účet 

Dodavatele na základě vystavené faktury, kterou vystaví Dodavatel vždy nejpozději 

do ...... každého měsíce za daný měsíc. Zúčtovací období je jeden kalendářní rok / 

měsíc (nehodící škrtněte). Úhrada fakturované částky Objednatelem se považuje za 

provedenou připsáním částky na účet Dodavatele, a to nejpozději do konce 

účtovaného období. 

 

VI. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou s platností od .................. do ....................... 

 

2. Výpovědní lhůta je 30 dni a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního 

měsíce po obdržení výpovědi. V případě předčasného ukončení služby ze strany 

odběratele, je povinen uhradit poskytovateli služby instalační poplatek od kterého byl 

osvobozen úvazkem ve výši: .............,- Kč, který by jinak měl zaplatit. 

 

3.  Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, že 

jedna ze stran zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky této Smlouvy. 

 

VII. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu, nebo vzájemného ústního 

odsouhlasení Smluvními stranami. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 

na základě dohody Smluvních stran formou písemného dodatku. 

 

2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 

Oba stejnopisy Smlouvy mají právní sílu originálu. 

 

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se dohodly na 

jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné 

vůle. 

 

Konfigurace PC: DHCP server 

 

SMTP (server odchozí pošty): smtp.orelsoft.cz 

 

 

 

 

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

 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

 
za Dodavatele      za Objednatele 

 

 


