
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb číslo: XXXXX 
 

1. Smluvní strany 
GRADACE, spol. s r.o. 
se sídlem Jungmannova 134, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 
IČO: 62029835, DIČ: CZ62029835 
jméno a funkce zástupce:   
telefon: (+420) 493 538 111 e-mail: info@gradace.net 
 (dále jen „Poskytovatel“) 
 
Varianta pro nepodnikající fyzickou osobu: 
jméno, příjmení, titul:    
adresa bydliště:     
rodné číslo:   
telefon: +420     e-mail: ................@................... 
typ uživatele:   spotřebitel 
 
Varianta pro podnikající fyzickou osobu: 
jméno, příjmení, titul:    
adresa bydliště:     
místo podnikání: 
identifikační číslo:   
telefon: +420     e-mail: ................@................... 
typ uživatele:   nespotřebitel 
 

Varianta pro právnickou osobu: 
Obchodní firma:    
adresa sídla:     
IČO:     DIČ:  
jméno a funkce zástupce:   
telefon: +420     e-mail: ................@................... 
typ uživatele:   spotřebitel/nespotřebitel 
  
(dále jen „Uživatel“) 
 

2. Předmět smlouvy 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby v rozsahu objednávky, která je 
součástí této smlouvy, a Uživatel se zavazuje za tyto služby zaplatit stanovenou cenu. Poskytování služeb 
se dále řídí platným ceníkem a Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb 
Poskytovatele ze dne 2. března 2018. 
 

3. Doby trvání smlouvy 
Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a její platnost skončí ke dni, kdy budou skončeny všechny 
objednávky. 
 

4. Souhlas se zpracováním údajů pro obchodní účely 
Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel může zpracovávat údaje o Uživateli pro obchodní účely 
(zejména zasílání informací o nových službách Poskytovatele).  
 

5. Závěrečná ustanovení 
5.1 Uživatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování 

telekomunikačních služeb Poskytovatele ze dne 2. března 2018, které jsou ke stažení na adrese 
http://www.gradace.net/public/File/vop-2018-03-02.pdf. 

5.2 Případná změna Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb Poskytovatele bude 
Uživateli oznámena zasláním zprávy na jeho e-mailovou adresu nejméně jeden měsíc před nabytím 



účinnosti změny. 
5.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí především ustanoveními obsaženými v Objednávce služby, 

poté ustanoveními obsaženými ve Smlouvě a poté ustanoveními Všeobecných podmínek poskytování 
telekomunikačních služeb Poskytovatele. 

 
 

Objednávka služby připojení k internetu 
Popis služby: 
Název služby pevného připojení k internetu: NAZEV  
Maximální nabízená úroveň služby: AA/BB Mbps (download/upload) 
Minimální nabízená úroveň služby: CC/DD Mbps (download/upload) 
Minimální zaručená úroveň služby: EE/FF Mbps (download/upload) 
agregace služby: 1 : N 

Pro spravedlivé rozdělení rychlosti mezi uživatele, jejichž služba je agregována, bude užit systém Fair 
Use Policy. Sdílená rychlost agregačního bodu bude odpovídajícím poměrným  způsobem navyšována 
(v případě počtu uživatelů > N) nebo snižována (v případě počtu uživatelů < N). 

Dodatečné služby:   veřejná IP-adresa:   30,- Kč 
     pronájem mikrovlnného kompletu: 90,- Kč 
Umístění přípojného bodu: 
Datum zřízení (zprovoznění) služby: 
 
Doba trvání Objednávky: 
Objednávka je uzavřena se závazkem minimálního užívání služby po dobu MM měsíců a po dobu trvání 
závazku minimálního užívání služby je smlouva považována za smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která 
je shodná s dobou minimálního užívání služby. Po uplynutí doby minimálního užívání služby je smlouva 
považována za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem, 
kdy byla výpověď doručena druhé straně. 
 
Cena služby, způsob placení: 
1. Měsíční cena za objednanou službu činí celkem XXX,- Kč. 
2.  
   Varianta připojení prostřednictvím vnitřních rozvodů v bytovém domě: 

 Jednorázový zřizovací poplatek činí VVV,- Kč a obsahuje připojení rozhraním Ethernet 100 Mb/s 
(datová zásuvka RJ 45) umístěné v bytě Uživatele a zprovoznění služby. V ceně není zahrnuta instalace 
kabeláže od této datové zásuvky k PC Uživatele. Případné vícepráce budou účtovány dle zakázkového 
listu potvrzeného Uživatelem. 

 
   Varianta připojení prostřednictvím mikrovlnného spoje: 

 Jednorázový zřizovací poplatek činí YYY,- Kč a obsahuje cenu za 10m venkovního UTP kabelu od 
mikrovlnné jednotky k napáječi + 1m vnitřního UTP kabelu od napáječe k PC a zprovoznění služby. 
Případné vícepráce budou účtovány dle zakázkového listu potvrzeného Uživatelem. 

 
3. Snížená cena mikrovlnného kompletu při závazku na MM měsíců činí WWW,- Kč a Poskytovatel 

poskytl Uživateli slevu na nákup mikrovlnného kompletu ve výši ZZZ,- Kč. 
4. Jednorázové zřizovací poplatky jsou vyúčtovány po provedení dodávky odpovídající činnosti a Uživatel 

je uhradí na základě účetního dokladu. 
5. Pravidelné měsíční poplatky za služby poskytovatele hradí Uživatel na základě této smlouvy a to 

předem vždy do 15-tého dne měsíce předcházejícího užívání služby na bankovní účet Poskytovatele 
číslo 2500018935/2010 s variabilním symbolem, kterým je pětimístné číslo smlouvy XXXXX. 
V případě, že platba nebude připsána na bankovní účet poskytovatele nebo uhrazena v hotovosti do 
25-tého dne měsíce, bude pro následný měsíc služba pozastavena. Pro opětovnou aktivaci služby bude 
nutné uhradit poplatek 395,- Kč. Pozastavení služby z důvodu jejího neuhrazení Uživatelem nezbavuje 
Uživatele povinnosti hradit měsíční cenu služby. 

6. Za každých ukončených 24 měsíců užívání služby poskytne poskytovatel Uživateli slevu ve výši 2 % 
z ceny služby připojení k internetu (nikoli z ceny dodatečné služby) aktuální v době poskytnutí slevy. 



Maximální výše poskytnuté slevy je 12 %. 
7. Je-li Uživatel v prodlení s placením jakýchkoli úhrad, má Poskytovatel právo požadovat úhradu úroku 

z prodlení, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
8. Poplatek za změnu služby na službu s nižší měsíční cenou činí 195,- Kč, změna služby na službu s vyšší 

měsíční cenou bude provedena bezplatně. 
9. Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH, která bude účtována ve výši sazby DPH účinné ke dni 

poskytnutí služby. 
 
Pokuta za nedodržení závazku minimálního užívání služby 
Varianta pro spotřebitele: 

Při nedodržení závazku minimálního užívání služby z důvodů na straně Uživatele je Poskytovatel 
oprávněn požadovat úhradu pětiny měsíční ceny služby za každý měsíc zbývající do splnění doby 
minimálního užívání služby a dále poměrnou část slevy na nákup mikrovlnného kompletu poskytnuté ve 
výši ZZZ,- Kč. pokud Uživatel zlevněný mikrovlnný komplet nakoupil. 
Varianta pro nespotřebitele: 

Při nedodržení závazku minimálního užívání služby z důvodů na straně Uživatele je Poskytovatel 
oprávněn požadovat úhradu celé měsíční ceny služby za každý měsíc zbývající do splnění doby 
minimálního užívání služby. 
 
 
V Jičíně dne .......................................... 
 
 
 
 
 
..................................................   .................................................. 
jméno zástupce     jméno a příjmení Uživatele  
GRADACE, spol. s r.o.     
 
vzor ze dne 24.9.2018 


