
 

Smlouva 
o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 

 
mezi 

 
NetSERV, s.r.o. (společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně v oddíle C, vložka č. 39685) se sídlem Pavlovská 531/46, 69201 Mikulov, IČ: 26242575, DIČ: CZ26242575, 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mikulov, č. účtu 2000401719/2010 (účet vedený v CZK), 
zastoupená Pavlem Čechem, jednatelem společnosti 
jako poskytovatel 

 
a 

Jméno: XXX 
Bytem: , 692 01 Mikulov na Moravě 
dat. nar.: XXX 
jako uživatel. 

 
Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací specifikované v této smlouvě. Účastník se zavazuje tyto služby užívat v souladu s touto smlouvou a za 
tyto služby platit ve prospěch poskytovatele cenu uvedenou ve specifikaci služby. 
 
Obě strany se dohodly, že hlášení poruch a sdělování dalších důležitých skutečností souvisejících s touto 
smlouvou bude bez zbytečného odkladu prováděno telefonicky: +420 539029029, +420 777116600, 
e-mailem: noc@netserv.cz, případně poštou: NetSERV, s.r.o., Pavlovská 531/46, 692 01 Mikulov. 
 

Specifikace služby 
 
FreeBand Max 30M/10M, připojení ke globální počítačové síti internet prostřednictvím bezdrátového pojítka 
v bezlicenčním pásmu sdílenou přenosovou rychlostí a neomezeným datovým tokem.  
Běžně dostupná rychlost odpovídá 60% maximální /inzerované/ rychlosti. 
Minimální rychlost odpovídá 30% maximální /inzerované/ rychlosti. 
 
Propůjčené zařízení (rozhraní) zajišťující funkčnost služby: Mikrotik RBSXT 
 
Maximální rychlost k účastníkovi: 30Mbit/s, rychlost směrem od účastníka: 10Mbit/s 
Běžně dostupná rychlost k účastníkovi: 18Mbit/s, běžně dostupná rychlost od účastníka 6 Mbit/s 
Minimální rychlost k účastníkovi: 9Mbit/s, minimální rychlost od účastníka 3 Mbit/s 
 
Umístění přípojky: ……………………….., 692 01 Mikulov na Moravě 
 
Provoz služby (platba) na prvních 6 měsíců: 1.500,- Kč bez DPH 
Následný pravidelný měsíční poplatek: 300,- Kč bez DPH 
Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že v otázkách neupravených touto smlouvou se přiměřeně použijí Všeobecné 
obchodní podmínky společnosti NetSERV, s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dále je nedílnou 
součástí smlouvy i „Specifikace rozhraní a rychlosti“. Zákazník prohlašuje, že měl možnost se s těmito 
Všeobecnými obchodními podmínkami včetně „Specifikace rozhraní a rychlosti“ seznámit, a že s jejich zněním 
souhlasí.  
 
V Mikulově dne: 
Za poskytovatele:           ………………………………………………………………….. 

      Pavel Čech, jednatel NetSERV, s.r.o. 
 
 
Za uživatele:            …………………………………………………………………… 
             Odpovědný zástupce uživatele  
 


