VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ Ú INNÉ K 1. 7. 2022
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Petr Žižka, B ezinova 3688/59, Jihlava 58601, I : 71863397 („poskytovatel“), poskytující služby
elektronických komunikací tímto stanoví následující všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravující
poskytování služeb v souladu s osv ením eského telekomunika ního ú adu . 1020 a zákonem .
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ("ZoEK") uživatel m na základ uzav ené smlouvy o
poskytování služeb elektronických komunikací („smlouva“) a dodatk k této smlouv („dodatky“). Pojem
smlouva používaný v t chto VOP ozna uje také jednotlivé dodatky ke smlouv s tím, že pro tyto dodatky
týkající se zejména jednotlivých služeb platí veškerá ustanovení o smlouvách.
2. Pro zamezení všech pochybností jsou-li ve smlouv (pop . jejich dodatcích) a ve VOP ustanovení, která jsou
ve vzájemném rozporu, mají ujednání ve smlouv p ednost p ed ustanoveními VOP. V p ípad , že
poskytovatel uzav el s uživatelem smlouvu o výp ce, nájmu/podnájmu, mají v p ípad jakýchkoliv rozpor
ustanovení takové smlouvy o výp ce, nájmu/podnájmu rovn ž p ednost p ed ustanoveními t chto VOP.
3. Sou ást smlouvy tvo í krom smluvního formulá e i následující dokumenty dostupné na www.ipvnet.cz
(dále jen „smluvní podmínky“):
• Technická specifikace služeb
• Všeobecné obchodní podmínky
• Ceník služeb
• Podmínky poskytování služeb p ístupu k internetu
• Zásady zpracování osobních údaj
4. V p ípad , že smluvní strany uzav ou novou smlouvu nahrazující p edchozí smlouvu, vzniklé finan ní i jiné
dluhy ú astníka z p edcházející smlouvy nezanikají a ídí se p im en podmínkami nové smlouvy (v
takových p ípadech se z ú astníkem poskytnutých finan ních pln ní uhradí p ednostn nejstarší pohledávky
za ú astníkem).
5. Na základ smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat uživateli sjednané služby a uživatel se zavazuje tyto
služby využívat po sjednanou dobu, poskytovat pot ebnou sou innost a dodržovat povinnosti vyplývající ze
smlouvy, zejména platit ádn a v as ceny za služby.
6. Definice pojm :
a. astník – každá fyzická nebo právnická osoba, která uzav ela s poskytovatelem smlouvu
b. uživatel – každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo žádá službu. Kde se v t chto
podmínkách hovo í o uživateli, m že se jím dle povahy v ci a logického výkladu rozum t též ú astník.
c. sí elektronických komunikací poskytovatele – p enosové systémy, p ípadn spojovací nebo sm rovací
za ízení a jiné prost edky umož ující p enos signál po vedení, rádiem, optickými a elektromagnetickými
prost edky apod. bez ohledu na druh p enášené informace (dále jen „sí “)
d. koncový bod sít – fyzický bod (zásuvka, ethernetový port, ethernetový konektor, mediaconvertor, router
(u GPON), ve kterém je ú astníkovi poskytován p ístup k síti.
e. koncové za ízení uživatele – za ízení umož ující p ístup k síti Internet a umož ující propojení s koncovým
bodem sít poskytovatele
f. omezení poskytování služby – omezení aktivního p ístupu ke služb , tj. áste né omezení poskytování
služby.
g. obnovení poskytování služby – reaktivace, je možné na základ žádosti ú astníka a po zaplacení
reaktiva ního poplatku ve výši dle platného ceníku.
h. odpojení služby – úplné zamezení p ístupu ke služb , tj. úplné omezení poskytování služby. Po dobu
odpojení služby nejsou služby poskytovatelem ú továny.
i. zrušení poskytované služby – zrušení ú astnické p ípojky
j. aktiva ní poplatek – cena za z ízení služby ú tovaná Poskytovatelem ve výši dle platného ceníku a splatná
zpravidla v hotovosti p i podpisu smlouvy.
k. technické prost edky ú astníka – veškerá za ízení užívaná Ú astníkem a zapojená za p ijímacím za ízením
ve sm ru z Internetu k ú astníkovi.
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II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
A. Práva a povinnosti uživatele (ú astníka):
1. Uživatel je povinen si zabezpe it hardwarové i softwarové prost edky v etn jejich instalace, vstupní a
výstupní za ízení, v etn televizního p ijíma e („za ízení uživatele“) a jejich funk nost a kompatibilitu se
službou tak, aby bylo možné p ipojení ke koncovému bodu sít poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za
funk nost i provoz t chto za ízení uživatele.
2. Uživatel se zavazuje nep ipojovat ke koncovému za ízení poskytovatele, prost ednictvím kterého jsou služby
poskytovány, za ízení nespl ující požadavky bezpe nostních, technických a jiných norem nebo neschválená
dle eských právních p edpis .
3. Uživatel není oprávn n poskytovat služby t etím osobám, pokud nebylo mezi poskytovatelem a ú astníkem
písemn dohodnuto jinak. V p ípad porušení t chto povinností je uživatel povinen zaplatit poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 15.000,- K (slovy: patnáct tisíc korun eských), a to do 7 dn ode dne doru ení
vyú tování této smluvní pokuty. Vyú továním a zaplacením smluvní pokuty není dot eno právo
poskytovatele na náhradu újmy ani její výše.
4. Uživatel není oprávn n zm nit místo instalace bez souhlasu poskytovatele. Uživatel není oprávn n do
za ízení poskytovatele jakkoliv zasahovat ani umožnit takové zásahy t etí osob , která k takovým zásah m
nemá od poskytovatele písemný souhlas, jinak je povinen uživatel nahradit v plném rozsahu újmu v této
souvislosti vzniklou.
5. Uživatel je srozum n a souhlasí s tím, že v p ípad tzv. FTTH (fiber to the home) p ipojení je mu dodáváno
za ízení pot ebné pro poskytování služeb, které v p ípad neodborné manipulace (poškození, neoprávn né
otev ení ze strany uživatele apod.) m že být zdrojem neviditelného zá ení, jež m že zp sobit poškození
zraku.
6. astník je povinen nejmén 7 dn p edem informovat poskytovatele o zm
údaj týkajících se jeho
osoby nebo osoby plátce, pokud je tento odlišný od osoby ú astníka (zejména telefonní spojení,
koresponden ní adresa, zm na p íjmení, zm na obchodní firmy, kontaktního e-mailu apod.), a to osobn , emailem, nebo písemn doporu enou poštou, zaslanou na adresu sídla poskytovatele.
8. astník se zavazuje pro korespondenci s poskytovatelem využívat kontaktní e-mail uvedený v písemné
smlouv . Zpráva odeslaná poskytovatelem na tento e-mail se považuje bez dalšího za doru enou.
9.
astník/uživatel je povinen poskytovateli umožnit provád ní prací souvisejících s dodávkou služeb, s
opravami, údržbou, zm nou, vým nou, p emíst ním, i demontáží apod. za ízení poskytovatele v
prostorách místa instalace/místa koncového bodu. Pokud výše uvedené nebude poskytovateli umožn no,
není poskytovatel povinen plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy; ú astníkovi není v t chto p ípadech
poskytovatelem garantována minimální zaru ená úrove kvality služby. Pokud v d sledku shora uvedených
jednání i opomenutí nebo jiného porušování smlouvy ze strany ú astníka/uživatele dojde ke snížení kvality
služby, nemá ú astník/uživatel nárok na náhradu takto vzniklé újmy, ani na vrácení ceny za službu nebo její
pom rné ásti
10.
astník/uživatel bere na v domí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi
astníkem/uživatelem uskute ných operací v rámci své sít i mimo ni a ud luje poskytovateli souhlas s
ípadným m ením objemu dat p enesených technickými prost edky poskytovatele, pop . jinými innostmi
obdobného charakteru. Tím není dot ena ochrana osobních, provozních i lokaliza ních údaj dle platných
právních p edpis .
11.
astník/uživatel bere na v domí, že komunikace prost ednictvím sítí elektronických komunikací není
bezpe ná a p enášené údaje mohou být napadeny, monitorovány nebo ztraceny; za újmy v této souvislosti
vzniklé nenese poskytovatel žádnou odpov dnost.
12. Rozši ování i sd lování ve ejnosti, pozm ování a upravování obsah nebo jiné manipulace s autorským
právem i právy p íbuznými a rovn ž s technickými ochrannými prvky i informa ními mechanismy, které
mohou být sou ástí obsah této služby. V p ípad , že dojde ke zneužití služby i jejího obsahu, nese uživatel
za takové zneužití plnou odpov dnost. V p ípad porušení povinností vyplývajících z tohoto odstavce má
poskytovatel právo od uzav ené smlouvy s okamžitou ú inností odstoupit.
13. astník se dále zavazuje zejména:
a. platit ceny za služby a servisní úkony ve výši dle ceníku platného v dob poskytnutí služby a užívat
objednané služby v souladu s platnými právními p edpisy a smlouvou;
b. nepokoušet se o pr nik do jiných datových sítí i služeb, pro které nemá oprávn ní k p ístupu nebo k
jejich užívání není oprávn n;
c. nepoužívat služby ani za ízení poskytovatele ani jeho dopl ková za ízení k porušení autorizace nebo
bezpe nosti jakéhokoliv hostitele, datové sít nebo ú tu, jakož i získání neoprávn ného p ístupu do
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koncového za ízení jiného uživatele, k jeho softwaru nebo dat m ani nepoužívat i neší it jakékoliv
prost edky nebo nástroje ohrožující bezpe nost datové sít nebo umož ující její narušování;
d. zdržet se jakýchkoliv jednání porušujících etická pravidla chování na síti Internet, zejména nezasílat
prost ednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv. spamming), scanování port
apod.
e. uhradit veškeré náklady vzniklé poskytovateli dohledáváním plateb, rozesíláním upomínek a náklady
spojené s vymáháním pohledávek.
f. astník/uživatel potvrzuje, že byl seznámen s nároky na parametry koncového za ízení p ipojovaného ke
koncovému bodu sít a zavazuje se využívat pouze koncová za ízení schválená i uznaná pro provoz v
R,
B. Práva a povinnosti poskytovatele:
Poskytovatel nenese odpov dnost za materiály, informace a údaje umíst né na domovské stránce uživatele,
ani za informace a údaje použité uživatelem v souvislosti s užíváním služeb.
1. D sledky neplacení cen za služby: pokud ú astník nezaplatí ve lh
splatnosti vyú tování cen za služby
nebo neplní další smluvní podmínky, poskytovatel jej na to prokazateln upozorní a stanoví náhradní termín
pln ní i zjednání nápravy; náhradní lh ta nesmí být kratší než 1 týden ode dne doru ení upozorn ní.
Upozorn ní bude zasláno na kontaktní e-mail ú astníka, s ímž tento výslovn souhlasí. Pokud ve
stanoveném termínu ú astník nezjedná nápravu i služby nezaplatí, poskytovatel má právo omezit
poskytování dot ené samostatn ú tované služby zamezením aktivního p ístupu ke služb . P i opakovaném
nepln ní smluvních podmínek nebo v p ípadech, kdy ú astník soustavn opožd
platí nebo soustavn
neplatí ceny za služby, má poskytovatel právo ukon it poskytování dot ené samostatn ú tované služby a
od smlouvy s okamžitou platností odstoupit. Ú astník je povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady
spojené s dodáním upozorn ní na nepln ní smluvních podmínek ve výši dle platného ceníku.
Za porušení smluvních povinností, resp. nezaplacení vyú tování ceny za služby se považuje také i jen
áste ná platba za službu. I v p ípad takového áste ného zaplacení je tedy poskytovatel oprávn n službu
omezit, následn odpojit a od smlouvy odstoupit.
2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své stran zpravidla do dvou pracovních dn od jejich
nahlášení, a to s výjimkou objektivních d vod , pro které nelze odstran ní závady i poruchy provést, jako
nap . nep ístupnost koncového bodu sít , p erušení dodávky elektrické energie a s výjimkou situací, kdy
poskytovateli v odstran ní poruchy i závady do asn nebo trvale zabránila mimo ádná nep edvídatelná a
nep ekonatelná p ekážka vzniklá nezávisle na jeho v li (zejména živelné katastrofy, požáry, záplavy,
extrémn nep íznivé po así, hackerský útok, zásah vyšší moci, apod.).
3. Pokud službu bylo možné využít jen áste
nebo ji nebylo možné využít v bec pro závadu technického
nebo provozního charakteru na stran poskytovatele (není tedy dodržena minimální zaru ená úrove
kvality služeb), je tento povinen zajistit odstran ní závady a p im en snížit cenu nebo po dohod s
astníkem zajistit poskytnutí služby náhradním zp sobem. Za p erušení dodávky služeb se nepovažuje
omezení poskytování služby i služeb v d sledku porušování smluvních povinností ú astníkem/uživatelem.
Poskytovatel není povinen uhrazovat uživatel m náhradu újmy, která vznikne v d sledku p erušení služby
nebo vadného poskytnutí služby.
4. Náklady na odstran ní závady nese poskytovatel s výjimkou p ípad , kdy závadu zp sobil ú astník/uživatel
nebo je-li závada zp sobena poruchou na koncovém za ízení uživatele. V t chto p ípadech je
astník/uživatel povinen za odstran ní závady uhradit cenu dle platného ceníku.
5. Poskytovatel nenese odpov dnost za využití služeb uživatelem a za obsah p enášených zpráv (informací).
6. V p ípad narušení bezpe nosti a integrity sít , bezpe nosti služby nebo p i zjišt ní jejich ohrožení nebo
zranitelnosti m že poskytovatel p ijmout následující druhy opat ení:
a. blokovat narušující datový provoz;
b. úpln zamezit p ístupu zákazníka do datové sít poskytovatele;
c. ukon it smlouvu s ú astníkem a odpojit zákazníka od datové sít poskytovatele. Poskytovatel informuje
astníka o t chto skute nostech na kontaktní e-mail.
III. REKLAMACE A LH TY PRO JEJICH UPLATN NÍ
1. Veškeré reklamace budou ešeny v souladu s t mito VOP a platnými právními p edpisy.
2. astník, p íp. uživatel nebo osoba ú astníkem zmocn ná na základ plné moci s ú edn ov enými podpisy
má právo uplatnit reklamaci na vyú tování ceny služeb nebo na poskytovanou službu (v etn reklamací
proti rozsahu nebo kvalit služeb). Reklamace se uplat ují zpravidla písemn na adresu sídla spole nosti
nebo na e-mail uvedený v písemné smlouv . Reklamace by m la obsahovat zejména: jméno, p íjmení nebo
obchodní firmu ú astníka, adresu trvalého bydlišt nebo sídla nebo místa podnikání, adresu místa p ipojení,
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íslo smlouvy, popis reklamované služby, popis závady; v p ípad reklamace sm ující proti vyú tování ceny
za poskytnutou službu také spornou ástku a sporné období.
3. Reklamaci na vyú tování ceny služby je ú astník oprávn n uplatnit bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 2
síc ode dne doru ení vyú tování ceny za poskytnuté služby, jinak právo zanikne. Podání reklamace
nemá odkladný ú inek a ú astník se tak nezbavuje povinnosti reklamovanou cenu za poskytnuté služby
ádn , v as a v plné výši zaplatit. eský telekomunika ní ú ad je však v od vodn ných p ípadech oprávn n
na žádost ú astníka rozhodnout, že podání reklamace má odkladný ú inek.
4. Reklamaci na poskytnutou službu je ú astník oprávn n uplatnit bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však do 2
síc ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.
5. Poskytovatel je povinen vy ídit reklamaci na vyú tování ceny nebo na poskytování služeb bez zbyte ného
odkladu, nejpozd ji však do 1 m síce ode dne doru ení reklamace. Pokud vy ízení reklamace vyžaduje
projednání se zahrani ním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vy ídit nejpozd ji do 2
síc ode dne jejího doru ení. Doru ení vy ízení reklamace musí být provedeno prokazatelným
zp sobem.
6. Pokud dojde k vyú tování ceny v neprosp ch ú astníka, je poskytovatel povinen vrátit mu rozdíl ceny
nejpozd ji do 1 m síce ode dne vy ízení reklamace, bu formou vystaveného dobropisu, nebo formou
cenového zvýhodn ní (slevy) p i dalším vyú tování, nebylo-li dohodnuto písemn jinak.
7. V p ípad , že technické podmínky nedovolí poskytovateli poskytnout službu ve sjednaných parametrech, má
poskytovatel právo na okamžité odstoupení od smlouvy. V p ípad ukon ení smlouvy ze strany
poskytovatele v tomto p ípad poskytovateli náleží pom rná ást m síce m sí ní platby za tu ást m síce,
kdy služba fungovala bez vady.
8. astník je oprávn n obracet se na poskytovatele se stížnostmi týkajícími se práv a povinností ze smlouvy a
námitkami proti vy ízení reklamace, se stížnostmi je rovn ž oprávn n se obrátit na eský telekomunika ní
ad.
IV. SMLOUVA, JEJÍ UZAV ENÍ, TRVÁNÍ A UKON ENÍ
1. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu ob ma smluvními stranami. Smlouvu podepisuje ú astník nebo
osoba jím zmocn ná na základ plné moci s ú edn ov enými podpisy (povinnost p edložit plnou moc s
edn ov enými podpisy platí také v p ípad veškerých zm n objednaných služeb i p i ukon ení smlouvy
a to i v p ípad manžel ). Návrh zn ní smlouvy v etn t chto VOP je dostupný na webových stránkách
poskytovatele www.ipvnet.cz
2. Smlouva je ú inná ode dne zahájení poskytování služby (den aktivace služby).
3. Smlouvu je možné uzav ít pouze v eském jazyce.
4. Smlouva se uzavírá na dobu neur itou s minimální dobou trvání uvedenou ve smlouv („minimální doba
trvání“). Uplynutím minimální doby trvání se tato automaticky neprodlužuje; tato skute nost nemá vliv na
další trvání smlouvy.
5. astník i poskytovatel jsou oprávn ni smlouvu kdykoliv zrušit i bez uvedení d vodu písemnou výpov dí
Výpov dní doba iní 30 dn a za íná b žet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpov doru ena.
Výpov musí být podána písemn na adrese poskytovatele (tj. osobn nebo zaslána doporu enou poštou
na adresu poskytovatele).
6. Pokud smlouva s pozd jším datem uzav ení pln nahradí smlouvu d ív jší, vzniklé finan ní i jiné dluhy
astníka z p edcházející smlouvy nezanikají a ídí se p im en ustanoveními smlouvy pozd jší (v takových
ípadech se z ú astníkem poskytnutých finan ních pln ní uhradí p ednostn nejstarší pohledávky
poskytovatele za ú astníkem a to z kterékoliv z navazujících smluv.
7. V p ípad opakovaného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, t chto podmínek, ceníku, nebo
jiných smluvních ujednání, a pokud druhá smluvní strana nezjednala nápravu v dodate
jí poskytnuté
lh , jsou ob smluvní strany oprávn ny od smlouvy s okamžitou platností odstoupit. Odstoupení je v i
druhé stran ú inné v okamžiku jeho doru ení.
8. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit zejména:
• v p ípad prodlení ú astníka s placením cen za služby i porušování jiných smluvních podmínek
• pokud poskytovatel ztratí oprávn ní k poskytování služeb dle smlouvy
• pokud dojde k ukon ení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem p íslušné nemovitosti o umíst ní
technologie umož ující poskytování služeb poskytovatelem
• nastanou-li p i instalaci koncového bodu sít nep edvídané okolnosti, které poskytovateli znemožní
dodávku objednaných služeb
• ú astník uvedl ve smlouv nepravdivý údaj, neoznámil poskytovateli zm nu údaj ve smlouv nebo mu
bezd vodn odmítá poskytnout sou innost p i pln ní p edm tu smlouvy.
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9.

astník je oprávn n od smlouvy odstoupit zejména v p ípad , že dojde ze zavin ní poskytovatele k
souvislému p erušení dodávky služeb na dobu více než 120 hodin v pr
hu jednoho kalendá ního m síce
nebo poskytovatel neodstranil závadu služeb ohlášenou uživatelem do 3 pracovních dn nebo dodávku
služeb neprovádí v bec. To neplatí, pokud k p erušení i omezení poskytování služby nebo neodstran ní
závady došlo i dochází z d vod na stran ú astníka (tj. nap . v p ípad , že d sledku porušování smluvních
povinností došlo k omezení poskytování služeb ú astníkovi). Za závadu v poskytování služby se nepovažuje
plánované p erušení i omezení poskytování služby (nap . opravy, úpravy, p emíst ní), které byly
astníkovi p edem oznámeny.
10. Po ukon ení smlouvy se poskytovatel zavazuje bez zbyte ného odkladu své za ízení demontovat a
astník/uživatel se zavazuje poskytnout k demontáži sou innost. V p ípad , že ú astník/uživatel demontáž
neumožní, má poskytovatel nárok na náhradu takto zp sobené škody.
11. Poskytovatel m že vypov
t smlouvu nebo jednotlivou službu z jakéhokoli d vodu, nebo i bez uvedení
vodu, s výpov dní dobou v délce t iceti dn , která za íná b žet bezprost edn po doru ení výpov di
astníkovi.
V. CENY ZA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYÚ TOVÁNÍ CENY
1. astník/uživatel je povinen platit ceny za poskytnuté služby ve výši dle ceníku poskytovatele platného v den
poskytnutí služby, pokud nebylo v konkrétním p ípad dohodnuto jinak. Aktuáln platný ceník
poskytovatele je p ístupný na www.ipvnet.cz
2. Poskytovatel je oprávn n jednostrann m nit strukturu a výši cen za službu, zejména p i zvýšení náklad
spojených s poskytováním služby (nap . ceny p ístupových okruh , mezinárodní konektivita, distribu ní
ceny služeb), v souvislosti s rozhodnutími státních orgán ( TU) v tomto p ípad i zp tn , zm nou rozsahu
služby poskytované na základ smlouvy, nebo s nár stem cen vstup . Zm nu výše cen je poskytovatel
povinen p edem sd lit ú astníkovi, a to zp sobem zvoleným ve smlouv , a také ji zve ejnit na svém webu. V
ípad zvýšení ceny služby má ú astník právo odstoupit od smlouvy okamžit bez výpov dní doby.
3. i opakovaném nebo dlouhodobém prodlení ú astníka s placením ceny za službu je poskytovatel oprávn n
od smlouvy odstoupit s okamžitou ú inností. V p ípad odstoupení od smlouvy dle tohoto lánku je ú astník
povinen uhradit ukon ovací poplatek, který se vypo ítává tak, že pravidelný poplatek za službu (minimální
sí ní ú et) se vynásobí po tem kalendá ních m síc zbývajících do konce sjednané minimální doby
užívání služby a p ípadn další poplatky stanovené v ceníku.
4. Poskytovatel je oprávn n požadovat na ú astníkovi finan ní zálohu, pokud ú astník opakovan nedodržuje
platební podmínky; na majetek ú astníka byl prohlášen konkurz nebo p i vyrovnání nebo likvidaci ú astníka;
astník má v i poskytovateli splatný dluh nebo jinou povinnost. Výše zálohy se zpravidla stanoví tak, aby s
ohledem na aktuální využívání služby ú astníkem pokryla t i následující m sí ní platby za službu. Záloha
bude poskytovatelem vrácena nejpozd ji ve lh
15 dní po ukon ení poskytování služeb. Poskytovatel je
oprávn n použít zálohu k zapo tení proti svým pohledávkám v i ú astníkovi, zejména k úhrad ceny
poskytnutých služeb a nezaplacených smluvních pokut.
5. astník souhlasí, že poskytovatel je oprávn n v i n mu zapo íst ástky, které poskytovatel ú astníkovi
dluží, na ástky, které dluží ú astník poskytovateli.
6. Poskytovatel má právo vymáhat po ú astníkovi nezaplacené platby za službu a rovn ž ú astníkovi vyú tovat
náklady spojené s rozesíláním upomínek a vymáháním pohledávek, s aktivací a deaktivací služby. Tyto
náklady je ú astník povinen uhradit ve lh
stanovené ve vyú tování t chto náklad . V p ípad prodlení
astníka s hrazením ceny za službu je ú astník povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení v dohodnuté
resp. zákonné výši. Ú astník je dále povinen uhradit poskytovateli za každou zaslanou písemnou upomínku
o zaplacení dlužné ástky i za aktivaci a deaktivaci služby cenu 100,- K za každou upomínku.
7. Pokud není ve smlouv , ceníku nebo t chto VOP uvedeno jinak, jsou ceny za služby a veškeré další
poskytovatelem vyú tované ástky splatné nejpozd ji do 15 dn zú tovacího období dle typu smlouvy.
Zp sob platby cen za poskytnuté služby je dohodnut ve smlouv .
8. Poskytovatel na požádání p edkládá ú astníkovi vyú tování cen v elektronické form a zasláním vyú tování
na kontaktní e-mail. Vyhotovení vyú tování v tišt né form i jeho p ípadné zaslání poštou m že být
poskytovatelem zpoplatn no dle platného ceníku.
9. Ceny za poskytované služby se za ínají ú tovat ode dne jejich aktivace. P i aktivaci v pr
hu m síce se
tuje jeho pom rná ást. Zú tovacím obdobím je kalendá ní m síc.
10.
astník je odpov dný za ádnou identifikaci svých plateb, tj. zejména správné íslo ú tu p íjemce
(poskytovatele), variabilní symbol uvedený v hlavi ce smlouvy. V p ípad áste né úhrady bude taková
úhrada zapo tena na konkrétní pohledávku, pokud je platba ádn identifikována zejména variabilním
symbolem. V p ípad nedostate né identifikace áste né platby je poskytovatel oprávn n takovou platbu
zapo ítat na pohledávky nejd íve splatné (nejstarší), s ímž ú astník výslovn souhlasí. Rovn ž platby

Stránka 5 z 7

uhrazené ú astníkem na základ trvalého p íkazu k úhrad je poskytovatel oprávn n použít p ednostn pro
úhradu nejd íve splatných pohledávek ú astníka.
11. Zvláštní ujednání týkající se plateb formou p edplatného: v p ípad sjednání platby formou p edplatného
(p edplacené služby) m že ú astník využívat služby, pokud má u poskytovatele složenu ástku nejmén ve
výši šesti m sí ních paušálu služby. Poskytovatel je oprávn n omezit ú astníkovi poskytování p edplacené
služby (p íp. n kterou ze služeb – nap . dopl kových - neposkytnout), pokud nebudou spln ny podmínky
pro její užívání. Jednou z t chto podmínek m že být nap . vy erpání p edplatného nebo nedopln ní
edplatného na minimální ástku dle smlouvy ani do 14 dn od dodání upozorn ní ze strany
poskytovatele. Pokud p edplatné nebude dopln no na minimální ástku dle smlouvy ani do 3 m síc ode
dne omezení služby, je poskytovatel oprávn n službu zrušit a od smlouvy s ú astníkem odstoupit.
Poskytovatel neodpovídá za nevy erpání p edplatného.
VI. P ERUŠOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1. Poskytovatel je oprávn n na nezbytn nutnou dobu omezit nebo p erušit poskytování služby z d vod :
a. provád ní údržby nebo opravy sít elektronických komunikací;
b. krizových situací, zejména ve smyslu § 99 Zákona;
c. ostatních závažných technických nebo provozních situací, které zt žují, nebo znemož uje poskytování
služby;
d. z d vodného podez ení, že ú astník užívá nebo hodlá užívat službu v rozporu se smlouvou nebo právními
edpisy;
e. existence okolností vylu ujících odpov dnost (vyšší moc);
f. i zneužití služby nebo podez ení na zneužití služby ú astníkem i t etí osobou;
g. astník je v prodlení s úhradou platby za poskytovanou službu, nebo neplní další smluvní podmínky a
nezjednal nápravu ani v sedmidenní lh
od doru ení výzvy k náprav ;
h. bezodkladn poté, co pominou d vody omezení nebo p erušení služby dle p edchozích bod ,
poskytovatel provoz služby obnoví.
2. Nárok poskytovatele na úhradu cen za službu ze strany ú astníka není dot en výše popsanými omezeními
poskytování služeb.
VII. EVIDENCE ÚDAJ , D
RNOST INFORMACÍ
1.
astník bere na v domí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem
uskute ných operací v rámci sít poskytovatele i mimo ni, se statistikou dat p enesených technickými
prost edky poskytovatele, pop . jinými innostmi obdobného charakteru. Tím není dot ena ochrana
telekomunika ního tajemství a ochrana osobních dat a d rnost zpráv a s nimi spojených provozních údaj
dle zákona o elektronických komunikacích.
2. astník ve smlouv o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá s poskytovatelem,
vyjad uje souhlas i nesouhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro pot eby ší ení
obchodních sd lení ve smyslu § 7 zákona . 480/2004 Sb., o n kterých službách informa ní spole nosti.
Obchodním sd lením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se smlouvy a jejích p íloh.
VIII. SPOLE NÁ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré písemnosti doru ované v souvislosti se smlouvou se považují za doru ené také v den, kdy se zásilka
obsahující písemnost vrátila odesílající smluvní stran z jakéhokoliv d vodu zp t jako nedoru itelná.
2. astník není oprávn n bez p edchozího písemného souhlasu poskytovatele p evést nebo postoupit práva a
povinnosti vyplývající ze smlouvy a t chto VOP na jinou osobu.
3. Smluvní strany se zavazují ešit spory týkající se p edm tu smlouvy p ednostn mimo soudní, i správní
ízení., tj. o takové vy ešení se vždy pokusit. Ú astník je oprávn n se v souvislosti s mimosoudním ešením
ípadných spor ze smlouvy i v souvislosti inností poskytovatele obrátit na eský telekomunika ní ú ad
prost ednictvím elektronického formulá e umístn ného na jeho stránkách https://www.ctu.cz/ochranaspotrebitele.
4. V p ípad rozporu ustanovení jednotlivých ástí Smlouvy a níže uvedených dokument mají postupn
ednost ustanovení tam uvedená podle tohoto po adí:
a. íslované dodatky ke smlouv v po adí od nejnov jšího k nejstaršímu;
b. smlouva o poskytování služby elektronických komunikací;
c. všeobecné obchodní podmínky;
d. technická specifikace poskytovaných služeb (pokud je sou ástí smlouvy);
e. ceník služeb
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5. Neplatnost n kterého z ustanovení smlouvy nebo n které z jejích p íloh, daná zm nou zákona nebo
rozhodnutím oprávn ných státních orgán , nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že v p ípad pot eby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbyte ného prodlení.
6. Smluvní strany se zavazují zachovávat vzájemn ml enlivost o skute nostech d rné povahy a d rných
informacích a informací, které mají nebo mohou mít povahu obchodního tajemství ve smyslu § 504
ob anského zákoníku, které se dozv
ly v souvislosti se smlouvou a její realizací, jakož i v pr
hu jednání
a takové informace nesd lovat i nezp ístup ovat t etím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany (s výjimkami stanovenými platnými právními p edpisy).
7. Smluvní podmínky je poskytovatel oprávn n m nit i dopl ovat. O zm
smluvních podmínek poskytovatel
vyrozumí ú astníka nejmén 1 m síc p ed nabytím ú innosti zm ny. Poskytovatel vyrozumí ú astníka
zp sobem zvoleným ve smlouv .
8. Smluvní strany se dohodly a podpisy smlouvy výslovn potvrzují, že poskytovatel je oprávn n práva a
povinnosti z této smlouvy, jakož i tuto smlouvu jako celek, postoupit na t etí osobu, p emž k takovému
postoupení ú astník ud luje sv j výslovný souhlas.
9. Výpov
smlouvy nebo jednotlivé služby musí být u in na písemnou formou, musí být podepsána
oprávn nou osobou a musí obsahovat takové údaje, aby z ní bylo z ejmé, kdo výpov podává a eho se
výpov týká (takovými údaji mohou být zejména: obchodní firma nebo jméno a p íjmení, sídlo nebo trvalé
bydlišt (pobyt), I , rodné íslo nebo datum narození Ú astníka, íslo ukon ované smlouvy nebo jednotlivé
služby), jinak je taková výpov neplatná. Uvedené v p edchozí v
platí i pro oznámení o odstoupení od
smlouvy nebo jednotlivé služby.
10. Poskytovatel je oprávn n veškeré informace a údaje, v etn údaj osobních, provozních, p ípadn
lokaliza ních, týkající se ú astníka i uživatele užívat pouze v souladu s platnými právními p edpisy R.
Poskytovatel se zavazuje nezp ístupnit tyto informace t etím osobám, s výjimkami t etích osob
spolupracujících na základ smluvního vztahu s poskytovatelem, v etn ekonomických, právních,
obchodních i jiných poradc a spolupracujících spole ností, jejichž p edm tem innosti je vymáhání
pohledávek, a s výjimkami stanovenými zákonem nebo s výjimkou souhlasu uživatele s takovým
zp ístupn ním. V p ípad , že s tímto ud lil ú astník ve smlouv souhlas, je poskytovatel oprávn n
shromaž ovat, zpracovávat, uchovávat a užívat („zpracování“) osobní údaje ú astníka uvedené ve smlouv
pro ú ely informa ních a ú tovacích systém poskytovatele a pro komunikaci s ú astníkem/uživatelem o
službách poskytovatele a v souvislosti s pln ním p edm tu smlouvy, v etn zpracování a zp ístupn ní údaj
o ú astníkovi/uživateli uvedených ve smlouv pro marketingové a obchodní ú ely poskytovatele (v etn
cílené reklamy a zjiš ování zájmu uživatele o jednotlivé druhy služeb, mj. i prost ednictvím set-top boxu a
ímého a nep ímého telemarketingu), zp ístupn ní t etím osobám v souvislosti s vymáháním pohledávek a
etím osobám, které zpracovávají tyto údaje na základ smlouvy uzav ené s poskytovatelem v rozsahu
nezbytném pro innosti, které takové osoby pro poskytovatele vykonávají; to vše po dobu trvání smlouvy a
dále p ípadn po dobu vymáhání pohledávek za ú astníkem.
11. astník/uživatel rovn ž výslovn souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávn n v souvislosti s uzav enou
smlouvou využívat a zpracovávat také jeho rodné íslo; tento souhlas ú astník/uživatel poskytuje v souladu
se zákonem . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech, v platném zn ní a je oprávn n takto
poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Ú astník/uživatel má právo na informace o osobních údajích o n m
zpracovávaných.
12. Dále ú astník/uživatel ud luje poskytovateli výslovný souhlas se zpracováním provozních, p íp. lokaliza ních
údaj na dobu trvání smlouvy v souladu se ZoEK. Tento souhlas je ú astník/uživatel oprávn n kdykoliv
odvolat (to neplatí pro p ípady, kdy je poskytovateli uložena povinnost zpracovávání a uchovávání
edm tných údaj na základ zvláštních právních p edpis ; v takových p ípadech je poskytovatel oprávn n
údaje zpracovávat a uchovávat po dobu stanovenou t mito právními p edpisy i v p ípad , že ú astník
souhlas odvolal).
13. Uvedením svého e-mailu a telefonního ísla ve smlouv ú astník výslovn souhlasí s využitím tohoto emailu a telefonního ísla poskytovatelem pro zasílání upozorn ní na nepln ní smluvních povinností.
14. V p ípad rozporu mezi eským zn ním a jakýmkoliv cizojazy ným zn ním VOP má vždy p ednost eské
zn ní.
15. Skute nosti smlouvou a t mito VOP výslovn neupravené se ídí p íslušnými právními p edpisy, zejména
ZoEK a ob anským zákoníkem.
Tyto podmínky nabývají ú innosti dne 1. 7. 2022

IX. PLATNOST
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