
 

 

 

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
1.Poskytovatel: 
Host-telecom.com s.r.o. 
se sídlem: Strážkovice 43, 374 01 Strážkovice 
IČ: 261 03 133 
DIČ: CZ26103133 
 

2.Účatník: 

VZOR 

 

3. Způsobilost smluvních stran  

3.1.Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako jsou způsobilé 
nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.  

3.2.Poskytovatel dále prohlašuje, že je oprávněn na základě oprávnění vydaných Českým 
telekomunikačním úřadem poskytovat služby elektronických komunikací.  

4. Předmět smlouvy  

4.1.Tato Smlouva je rámcovou smlouvou, která sdružuje poskytování více Služeb Poskytovatele 
uvedených dále v bodě 6. Specifikace služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 

 4.2.Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby definované v bodě 6. 
Specifikace služeb této Smlouvy a v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

4.3.Účastník se zavazuje zaplatit za poskytnuté Služby.  

5. Cena a způsob vyúčtování  

5.1.Za Služby uvedené v bodě 6. Specifikace služeb bude Poskytovatel podle dohody smluvních stran 
účtovat Účastníkovi: a) poplatky za Služby uvedené v bodě 6. Specifikace služeb této Smlouvy, kdy za 
den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v měsíci daného období. b) 
jednorázově poplatky dle aktuálního Ceníku.  

5.2.Veškeré ceny uvedené v této Smlouvě jsou stanoveny bez DPH a k těmto cenám bude při 
vyúčtování připočtena poskytovatelem příslušná sazba DPH dle platné legislativy. 



6. Specifikace služeb 

VZOR (lokalita, služba, technický parametr, atd.) 
 
 
 
 

 

 

7. Kontakty  

7.1.Technická podpora (Support): tel: +420 391 000 777, e-mail: support@host-telecom.com  

8. Závěrečná ujednání  

8.1.Podpisem této Smlouvy Účastník stvrzuje, že obdržel „Všeobecné podmínky poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací“ Poskytovatele v jejich platném znění, které jsou 
nedílnou součástí této Smlouvy, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále Účastník stvrzuje, že převzal 
„Ceník“, že se seznámil s jeho obsahem a že s ním bez výhrad souhlasí.  

8.2.Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

8.3.Po skončení sjednané doby poskytování Služby je příslušná Služba poskytována na dobu 
neurčitou.  

8.4.Ukončení Smlouvy je upraveno ve Všeobecných podmínkách poskytování veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací.  

8.5.Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nich Účastník obdrží po jedné a 
Poskytovatel obdrží po dvou.  

Přílohy:  

• Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací  

• Ceník služeb 

• Technická specifikace služby 

   

 

 

 

 

……………………………………………..                                                                          ………………………………………… 

Poskytovatel                                                                                                                     účastník 

mailto:support@host-telecom.com

