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Rámcová smlouva 

 Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací 

 

Číslo smlouvy:       Zákaznické číslo: 1101921681       

Smluvní strany: 

Aleš Kettner - ZlonínNET, IČ: 47131772, DIČ: CZ7303201037, 

Pod Tratí 105, 250 64 Zlonín, Praha východ. Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, 215178578/0300. 

dále jen „Poskytovatel“ 

a 

dále jen „Účastník“ 

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy, podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku v platném znění a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění takto: 

Článek 1. Předmět smlouvy 

Předmětem této Rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“) je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi služby elektronických 
komunikací podle  specifikací uvedených v dokumentech uvedených v článku 2. této smlouvy a jednotlivých Dílčích smlouvách a 
závazek Účastníka užívat poskytované služby v souladu s podmínkami popsanými v dokumentech A), B) a za poskytované služby platit 
sjednanou cenu. 

Článek 2.  Seznam příloh 

Podrobné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací tak i práva a povinnosti smluvních stran jsou 
kromě této Smlouvy stanoveny v těchto dokumentech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

A) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
B) Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
C) Ceník služby 

Obchodní firma nebo název fyzické či právnické osoby:  

      

Zapsán v obchodním rejstříku 
vedeném:       soudem v       oddíl:       vložka: 

      

IČ:        DIČ :       

Sídlo, místo podnikání: 

Ulice:        Číslo popisné / orientační:       /       

Město:       PSČ:       Kraj:       

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy účastníka): 

      PSČ:       

Oprávněný zástupce účastníka:        

Telefon:       Mobil:       Fax:       E-mail:       

Adresa bydliště (pokud se liší od adresy účastníka):  

      PSČ:       

Způsob úhrady ceny za 
službu: 

 
 Bankovním převodem 

Bankovní spojení:       Číslo účtu/kód 
banky: 

      /       
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Článek 3. Ujednání 

Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou a výše uvedenými dokumenty se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany se 
zavazují dodržovat podmínky dané výše uvedenými dokumenty a to stvrzují svým níže uvedeným podpisem.  

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem předání služby realizované na základě Dílčí smlouvy a předávacího protokolu. V případě, že nedojde k předání na základě předávacího 
protokolu z důvodů na straně Účastníka, považuje se služba za předanou po uplynutí 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí Účastníkovi. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí některé smluvní strany. Výpovědní 
lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně 

V případě, že je mezi Poskytovatelem a Účastníkem uzavřena jakákoliv Dílčí smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací, skončí 
platnost Rámcové smlouvy až dnem ukončení platnosti poslední platné Dílčí smlouvy. 

Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveních této 
Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně podepsaných číslovaných dodatků. Každý dodatek musí obsahovat 
odkaz na evidenční číslo Smlouvy a označení, že se jedná o změnu Smlouvy.  

 

 

V        , dne        V       , dne       

 

  

podpis oprávněného zástupce Poskytovatele  podpis účastníka nebo oprávněného zástupce Účastníka 

 

E-Mail: info@zloninnet.cz ; Hlášení poruch: 606 741 347; webové stránky: www.zloninnet.cz 

 

 

http://www.zloninnet.cz/

