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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
PŘENOSU
DIGITÁLNÍHO ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ – č. XXXX
uzavřená mezi
Firmou

Hana Jůzková provozovatel telekomunikačních sítí RADIOLINKplus.cz,
se sídlem Alšova 807, 252 30 – Řevnice,
IČO: 610 17 434, DIČ: CZ 695 724 4712, zastoupená Hana Jůzková
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen poskytovatel
a
Fakturační adresa:
Jméno:
Příjmení:
Společnost:
Ulice + Č.P.:
Město + PSČ:
RČ / IČ:
DIČ:
Tel. kontakt
E-mail:
Adresa přípojného místa:
Jméno:
Příjmení:
Společnost:
Ulice + Č.P.:
Město + PSČ:
RČ / IČ:
DIČ:
Tel. kontakt
E-mail:
dále jen zákazník

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli poskytovatel a zákazník
(dále jen jako „smlouva“)
Poskytovatel a uživatel jsou též společně označováni „smluvní strany“ či každý samostatně jako
„smluvní strana“.takto:
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I. Předmět a účel smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit,resp. zprostředkovat,
uživateli poskytování služby přenosu rozhlasového a televizního vysílání a služby šíření
rozhlasového a televizního signálu dle níže uvedené programové nabídky,
prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě poskytovatele, tj. prostřednictvím IP
technických prostředků poskytovatele (dále jen jako „digitální televize“), to v kvalitě a v
souladu s touto smlouvou a podmínkami pro poskytování služeb této telekomunikační
služby (dále jen jako „PPS“), které stanoví bližší podmínky poskytování služeb
poskytovatele, a které tvoří sou část této smlouvy jako její příloha č. 1. 1.2. Předmětem
této smlouvy je dále závazek uživatele hradit poskytovateli za služby poskytované v
souladu s čl. 1.1 úplatu dle čl. III této smlouvy.
1.3. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy disponuje infrastrukturou
nezbytnou k provozování veřejné sítě pro přenos rozhlasového a televizního vysílání, a
že je oprávněn poskytovat služby spočívající v přenosu rozhlasového a televizního
vysílání a šíření rozhlasového a televizního signálu prostřednictvím sítě koncovým
uživatelům na základě příslušného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu.
1.4. Poskytovatel současně tímto prohlašuje a uživatel souhlasí s tím, že služba digitální
televize bude poskytována prostřednictvím infrastruktury poskytovatele.
Poskytovatel služby digitální televize je společnost SMART Comp. a.s., Kubíčkova
1115/8, 602 00 Brno-Bystrc (dále jen jako „společnost SMART“), která má k dispozici
platformu pro šíření digitální televize. Společnost SMART, případně třetí osoba touto
společností pověřená, je výlučným nositelem veškerých práv a povinností k šíření
převzatého rozhlasového a televizního vysílání, jakož i dodavatelem veškerých služeb
poskytovaných na základě této smlouvy.
II. Doba platnosti smlouvy
2.1. Smlouva se po dohodě obou smluvních stran sjednává na............................
Smlouva nabývá účinnosti teprve po oboustranném podpisu tzv. předávacího protokolu o
instalaci set-top boxu pro šíření digitální televize, resp. po faktickém připojení set-top
boxu, za pomocí něhož získá uživatel přístup k poskytování služby digitální televize
společností SMART, a to prostřednictvím poskytovatele.
III. Cena služeb
3.1. Cena za poskytování služeb v souladu s touto smlouvou a PPS představuje
opakující se či jednorázovou platbu za poskytnutí následující programové nabídky,
rozšiřující programový balíček a rozšiřující funkce IPTV. Jedná se o níže uvedené platby,
také o platbu za pronájem set-top boxu, byl-li sjednán. Aktuální obsah programové
nabídky, jakož i aktuální ceník, jsou dostupné na internetových stránkách
www.radiolinkplus.cz dle přiloženého soupisu a specifikace služeb, které jsou nedílnou
součástí smlouvy.
3.2. Cena za instalaci přípojky (aktivace služby) představuje jednorázovou platbu, kterou
je uživatel povinen uhradit poskytovateli při prvním zavedení některé ze služeb do bytu
uživatele v případě, že tuto přípojku nemá instalovanou např. v souvislosti s internetovým
připojením nebo další práce či technologie dle požadavků a potřeb uživatele. Jedná se o
níže uvedené platby, také o platbu za prodej set-top bobu, požádal-li uživatel o jeho
koupi.
Aktivace připojení u zákazníka Aktivace jedné datové zásuvky do bytu 900 Kč.
IV. Ukončení platnosti smlouvy
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4.1. Tuto smlouvu lze ukončit:
4.1.1. písemnou dohodou obou smluvních stran;
4.1.2. výpovědí některé ze smluvních stran;
4.1.3. zkrácenou výpovědí některé ze smluvních stran;
4.1.4. odstoupením některé ze smluvních stran.
V. Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení
5.1.
Poskytovatel je oprávněn požadovat na uživateli zaplacení smluvní pokuty v případech a
za podmínek obsažených v PPS.
5.2. Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb elektronických
komunikacích dle této smlouvy se řídí touto smlouvou, PPS, které tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, platnými ceníky poskytovatele a příslušnými obecně závaznými předpisy,
zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, a
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
5.3.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oběma smluvními stranami.
5.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dle čl. 2.1 této smlouvy.
5.5. Podmínky pro poskytování služby převzatého rozhlasového a televizního vysílání,
jakož i práva a povinnosti smluvních stran jsou dále vedle této smlouvy obsaženy v PPS
poskytovatele, které tvoří součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a s nimiž byl uživatel
před podpisem této smlouvy seznámen a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje
souhlas, jakož i svůj závazek být těmito podmínkami vázán.
5.6.
Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezakládá neplatnost této
smlouvy jako celku, přičemž tato neplatná ustanovení budou po jejich zjištění nahrazena
novými, platnými ustanoveními.
5.7. Uživatel je povinen platit paušální poplatky za službu – digitální televize již ode
dne zapojení set-top boxu do sítě poskytovatele.
5.8. Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží po jednom (1) z nich.
5.9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu obou
smluvních stran o jejím obsahu, že byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné
vůle prosté omylu, že nebyla sjednána v tísni ani za jiných nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy a poskytovatel i otisk
svého firemního razítka.
V Řevnicích dne:
Za poskytovatele:

Za účastníka:

Hana Jůzková

Poskytovatelem Kuki TV je společnost SMART Comp, a.s., Kubíčkova 1115/8, 602 00 Brno-Bystrc, IČ 25517767,
DIČ CZ25517767, tel. 539 010 020
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