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Smlouva o poskytování služeb IP a CBCNET.TV 
TATO SMLOUVA se uzavírá dle zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění mezi:  

  
CB Computers v.o.s.       
Ottova 222, 269 01 Rakovník        
jejímž jménem jedná: Martin Cink, jednatel jejímž jménem jedná :       
IČ: 25134361; DIČ : CZ25134361 IČ/r.č. :      ; DIČ :       
vedená u Městského soudu v Praze, A 21168 Tel. :      ; e-mail :       
(dále jen „Poskytovatel“)  (dále jen „Účastník“) 
 

na dobu neurčitou 

I. Specifikace služby 
 

Připojení k internetu CBCNET.IP Cena a forma úhrady (ceny vč. DPH ) : 
Tarif žádný Měsíční cena za službu IP  
Maximální 
inzerovaná rychlost 

 Celková měsíční cena 1)       0.00 Kč 

Veřejná IP adresa NE Zvýhodněná cena instalace 
služby IP 

0.00 Kč 

Pronájem zařízení5) NE Měsíční cena za pronájem   
Cena pron. zařízení není zařízení není 
Digitální kabelová televize CBCNET.TV   
Označení nabídky žádná Měsíční cena za nabídku 0,- Kč 
Tématické balíčky žádné Měsíční cena za témat. balíčky       
Doplňkové služby žádné   / Měsíční cena za dopl. služby 0.00 Kč 
                                            žádné Měsíční cena za pronájem STB bez pronájmu set-top-boxu 
Počet přípojek pro TV 0 Zvýhodněná cena instalace 

CBCNET.TV 
0.00 Kč 

Cena pron. zařízení 5) není 
Poznámky k technické realizaci služby : Celková měsíční cena za 

všechny služby 4) 
0.00 Kč 

      

Místo připojení:  Zasílání faktur tištěných: ne,  na email: ano 
Adresa       Zúčtovací období 1 měsíc 
Patro :       Úhrada trvalým příkazem 2) ano 
Datum spuštění :       Zákaznické číslo : 160     
(jedná se o přesné datum zřízení služeb) Variabilní symbol platby : dle zákaznického čísla 
  Datum splatnosti 3) k 15. dni měsíce 
Bankovní spojení: Komerční banka Rakovník; č.ú.  43-3726710267/0100 

 

Celkové náklady spojené s instalací služby IP  Pozn.  
Celkové náklady spojené s instalací služby CBCNET.TV  Pozn. 
1) Měsíční paušál je zákazníkovi účtován dopředně na následující počet měsíců v počtu dle zúčtovacího období  
2) První vyúčtování obsahující zvýhodněnou cenu instalace a poměrnou část měsíčního paušálu v období, ve kterém byla zákazníkovi služba zřízena, bude zasláno bez 

ohledu na nastavení. Následující platby jsou splatné dle nastavení 
3) Datem splatnosti se rozumí připsání částky na účet Poskytovatele 
4) Konečná měsíční cena za všechny objednané služby po započtení všech slev a zvýhodnění     
5) Výrobní číslo zařízení je součástí předávacího protokolu služby 
 

 
II. Předmět smlouvy 

 
2.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje umožnit Uživateli připojení k síti CBCNET.CZ v rozsahu připojení k internetu 
maximální rychlostí uvedenou v čl. I. této Smlouvy, a to za sjednaný měsíční paušál (dále jen Služby).  
2.2. Uživatel se zavazuje poskytované Služby v rozsahu čl. I. této smlouvy přijímat a platit Poskytovateli za tuto Službu cenu 
sjednanou v této Smlouvě. 
2.3. V případě, kdy Účastník nehradí celkové náklady spojené s instalací služby, jedná se o zvýhodněnou nabídku. 
2.4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s tím, že po uplynutí této doby se Smlouva považuje za uzavřenou na dobu neurčitou. 
2.5. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně. 
2.6. V případě ukončení Smlouvy se Účastník zavazuje vrátit zapůjčené zařízení, specifikované v čl. 1 této Smlouvy, a to ve lhůtě do 
7 kalendářních dnů od ukončení poskytování služeb. 
 

 

VZOR 
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2.7. Při předčasném ukončení Smlouvy je Účastník povinen uhradit Poskytovateli, dle § 63 odst. 1 písmeno p) zák. č. 127/2005 Sb. 
Zákon o elektronických komunikacích, částku ve výši 5 % ze součtu měsíčních plateb zbývajících do konce smluvního období, a to  
v případě, že výpověď byla podána do 3 měsíců od uzavření Smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje jak na spotřebitele, tak na 
podnikající fyzickou osobu. Ostatní účastníci jsou povinni uhradit všechny měsíční platby zbývající do konce smluvního období. 
2.8. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Účastník povinen uhradit Poskytovateli náklady spojené s instalací služby, uvedené 
v čl. I, a to ve výši rovnající se celkovým nákladům spojeným s instalací služby, od kterých bude odečtena částka zvýhodněné ceny 
instalace služby. Tímto však není dotčena povinnost Účastníka zařízení vrátit Poskytovateli. 
2.9. V případě, že Účastník přenechá, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, třetí straně užívání služeb vyjma členů své 
domácnosti či zaměstnanců, vždy však v rámci jediné prostorově oddělené části domu (bytu, kanceláře, provozovny apod.) nebo 
dojde k porušení bodu 6.22 či 6.24. Všeobecných podmínek, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. Toto ujednání se netýká práva Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. 
 

III. Cena za poskytované služby 
 
3.1. Smluvní strany sjednávají smluvní cenu poskytované služby v rozsahu čl. I. této Smlouvy. 
3.2. Podkladem pro úhradu ceny Služby je faktura – daňový doklad vystavený Poskytovatelem počátkem zúčtovacího období.  
3.3. Předmětná faktura bude doručována písemnou či elektronickou formou, a to na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Forma 
doručení faktury je dána volbou uživatele. Účastník bere na vědomí, že zaslání písemné faktury je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. 
 

IV. Porušení Smlouvy 
 
4.1. Je-li Účastník v prodlení s úhradou ceny za Služby delším jak 10 dní, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího upozornění pozastavit 
nebo přerušit poskytování Služeb až do doby úplného uhrazení dlužné částky. O této skutečnosti bude Poskytovatel Účastníka 
informovat formou informační stránky v internetovém prohlížeči či elektronickou formou. Poskytovatel je oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 600,- Kč za přerušení poskytování Služeb a poplatek 50,- Kč za každou odeslanou elektronickou upomínku. Účastník 
se zavazuje tyto smluvní poplatky uhradit.  
4.2. Účastník se zavazuje vrátit zapůjčené zařízení na svůj náklad a nebezpečí. Účastník je oprávněn požadovat pro demontáž a odvoz 
zařízení servisních služeb Poskytovatele, přičemž náklady s tím spojené jdou plně k tíži Účastníka a tento se zavazuje k jejich úhradě. 
V případě, že Účastník poruší svoji povinnost vrátit zapůjčené zařízení ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od ukončení poskytování 
služeb nebo jej vrátí znečištěné, poškozené či nefunkční, zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu rovnající se výši ceny 
zapůjčeného zařízení. Cena zařízení je uvedena v čl. I této smlouvy. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. 
4.3. Výše uvedené smluvní pokuty se zavazuje Účastník uhradit nejpozději do data uvedeného na výzvě k úhradě. 
 

V. Zpracování osobních údajů 
 

5.1. Zpracování osobních údajů probíhá plně v souladu s platnou legislativou České republiky a EU a plně v souladu s požadavky 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 
      Odmítám využití telefonního čísla k šíření obchodních sdělení CBCNET  
      Odmítám využití adresy elektronické pošty k šíření obchodních sdělení CBCNET 

 
VI. Závěrečná ujednání 

 
6.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran.  
6.2. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních služeb IP, 
CBCNET.TV a aktuálním ceníkem služeb. Aktuální znění Všeobecných podmínek je k dispozici na internetových stránkách 
Poskytovatele na adrese www.cbcnet.cz. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito Všeobecnými podmínkami pro 
poskytování telekomunikačních služeb IP, CBCNET.TV. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb IP, 
CBCNET.TV jsou, společně s Předávacím protokolem, nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozporu mezi touto smlouvou a 
Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních služeb IP, CBCNET.TV má přednost úprava obsažená v této smlouvě. 
6.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech platnosti originálu, z nichž po jejich podpisu oběma smluvními stranami obdrží 
každá ze smluvních stran po jednom stejnopisu. 
6.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně v souladu se svojí pravou a svobodnou vůlí, že se s 
obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy. 
6.5. Ostatní smluvní ujednání:        
 
 
V Rakovníku dne:       
 
 
 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 podpis oprávněného zástupce Poskytovatele podpis oprávněného zástupce Účastníka 
 Cink Martin       


