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Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.: My2022xxxx 

dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany: 

Poskytovatel: MyOffice s.r.o., sídlem U viaduktu 881/21f 643 00 Brno-Chrlice, IČ:29188997, DIČ: 
CZ29188997osvědčení o registraci č111 

 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64310, 
zastoupená Ing. Miroslavem Greé – jednatel společnosti. 

 tel.: +420 548 99 88 99 e-mail: info@myoffice.cz,  www.myoffice.cz 

 (dále jen Poskytovatel) 

 

Zákazník: Název firmy/jméno 

 adresa/sídlo 

 email, kontakty 

 korespondenční adresa 

 ID zákazníka: 123456 

 (dále jen zákazník) 

 

I. Předmět smlouvy 

Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Zákazníkovi služby elektronických komunikací (dále 
jen „Služby“) specifikované v této Smlouvě vč. příloh, za podmínek stanovených 
touto a dle Všeobecných obchodních podmínek poskytovatele. Zákazník se touto smlouvou zavazuje hradit cenu 
za poskytování Služeb 
 
 

 
Sjednané periodické služby: 

1. Služba internet 

Název služby Internet Giga 

Název služby pro fakturaci Služba internet 

Typ služby Internet 

Rychlost spojení 1Gbps / 1Gbps 

Perioda fakturace Měsíčně zpětně 

Cena bez DPH / Měsíc 1 Kč 

Cena s DPH / Měsíc 1,20 kč 

 
 
 
 
Sjednané jednorázové služby: 

2. Aktivační poplatek 

Název služby pro fakturaci Aktivační poplatek 

Perioda fakturace Jednorázově 

Cena bez DPH 100,- Kč 

Cena s DPH 121,- Kč 
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II. Ostatní ujednání 

Úhradu provede Zákazník na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu, kdy souhlasí, aby mu tento 
doklad byl zaslán poskytovatelem v elektronické podobě. 

Ceny uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno dle platných právních předpisů.  

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.07.2022, s 30denní výpovědní lhůtou. 

Zahájení fakturace služeb od 30.07.2022 Zákazník tímto prohlašuje, že před podpisem této smlouvy 
a v dostatečném předstihu mu byly poskytovatelem zaslány v elektronické podobě následující 
dokumenty: 

1. Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele. Definice rychlostí služeb spolu s příslušnými ustanoveními 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES dle Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací s určením konkrétních rychlostí. 

2. Ceník poskytovatele. 

3. Formulář výpovědi. 

4. Zásady zpracování osobních údajů poskytovatele. 

5. Informace povinně sdělované spotřebiteli před uzavřením smlouvy dle § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 

Zákazník prohlašuje, že před podpisem této smlouvy si všechny shora uvedené listiny přečetl, 
seznámil se s jejich obsahem, s nímž bez výhrad souhlasí a podpisem této smlouvy činí tyto listiny 
nedílnou součástí této smlouvy. 

Zařízení související s instalací a provozem služby až po předávací rozhraní, zůstává v majetku poskytovatele po 
celou dobu trvání smlouvy, ale i po jejím zániku. 

 

Poskytovatel: MyOffice s.r.o., s.r.o.  Zákazník: Vzor Vzorek 

Podpis: ........................................ Podpis: .......................................... 

Dne: ............................................ Dne: .............................................. 

 


