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 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 

uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích 

Poskytovatel Uživatel  
  

 

Skamanet s.r.o. Jméno / Firma:  

Jabloňová 820, 768 33 Morkovice-Slížany Ulice:  

Zapsaná u KS v Brně, odd. C, vl. 83130 PSČ Obec:  

IČ/DIČ: 02969963 IČ/DIČ (dat. narození):  

Banka: FIO banka, a.s., č.ú.: 2000587541/2010 Kontaktní osoba:  

 Tel./email:  

Petr Baláži, jednatel společnosti   

Info@skamanet.cz, +420 731 123 509 ADRESA PŘIPOJENÍ V případě, že se neshoduje s kontaktní 
adresou. 

 Obec:  

Servis tel. : 577 477 600 Ulice:  

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby v 
rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, jejích dodatcích, Všeobecných podmínek. Jde o 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Poskytovatele.  

II. CENA A SPECIFIKACE SLUŽEB: 

Poskytovanou službou se rozumí neomezené internetové připojení dle níže zvoleného tarifu, 
parametrů a ceny. Podmínky poskytování služeb přístupu k internetu jsou k dispozici na: 

https://www.skamanet.cz/doc/podminky-pristupu-k-internetu.pdf 

 

 Rychlost připojení v rámci tarifu stahování / nahrávání v Mbit/s 

TARIF Maximální/Inzerovaná Běžně dostupná Minimální MĚSÍČNÍ PLATBA s DPH 

     
 

Veřejná IP:  Ne/………….  , Anténa v majetku Poskytovatele : Ne / ………. 

Poznámka: 

A. Výše specifikovaná cena za zvolený tarif bude Uživatelem hrazena měsíčně vždy do 15. 

v právě probíhajícím měsíci., a to na výše uvedený bankovní účet Poskytovatele. Variabilní 

symbol pro platbu je číslo smlouvy. 

B. Zákaznická podpora 9-17h v prac. dny. Hlášení poruch emailem nepřetržitě. 

mailto:Info@skamanet.cz
https://www.skamanet.cz/doc/podminky-pristupu-k-internetu.pdf


 

 
 

ČÍSLO SMLOUVY: 
 

Skamanet s.r.o. 
Tel: 577 477 600, 731 123 509 

Strana 2 ze 2 

 

V 13 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

A. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních 

stran a účinná dnem zprovoznění datového okruhu pro přístup Uživatele do sítě Internet 

prostřednictvím uzlu Poskytovatele. 

B. Uživatel se pak zavazuje za sjednané služby řádně a včas platit Poskytovateli. 

C. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit přípojku nejdéle do 5-ti dnů od objednání, nejpozději však 

v den podepsání smlouvy. 

D. Každý z účastníků smlouvy je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba  

činí 30 dní a počíná běžet od dne doručení výpovědi druhému účastníkovi smlouvy. 

E. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami Poskytovatele. 

Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí českými právními předpisy, 

zejména pak Občanských zákoníkem, resp. Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními 

zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických telekomunikacích v platném znění. 

F. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně 

nevýhodných podmínek. Smlouva byla uzavřena přijetím návrhu Uživatele. 

G. Uživatel prohlašuje, že převzal Všeobecné podmínky a plně rozumí jejich znění, které se 

zavazuje dodržovat a seznámil se s ceníkem služeb poskytovatele a rozumí zde uvedeným 

položkám, které se na něj mohou vztahovat.  Aktuální ceník je zveřejněn na www.skamanet.cz . 

H. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s instalací provedenou technikem Poskytovatele. 

I. Jakékoliv změny ve Smlouvě budou sepsány písemně formou dodatku. Smlouva je sepsána ve 

dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

Dne:    .....................................................        V: ..................................................................  

 
.................................................... 

Poskytovatel 

 
..................................................... 

Uživatel 
 

http://www.skamanet.cz/

