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Všeobecné podmínky pro poskytování datových telekomunikac ̌ních služeb 

(dále jen „Podmínky“ nebo „Všeobecné podmínky NetOpen“) 

1. Pr ̌edmět podmínek a základní pojmy  
1.1. Tyto Podmínky stanovují pravidla, podle nichž Jaroslav Novotný – NetOpen, IČO:	 

65811861, DIČ CZ7807214602, Osvobození 236, Ostrožská Nová Ves, PSČ 687 22 (dále jen 
Poskytovatel) poskytuje výhradne ̌ na základe ̌ smlouvy o poskytování datových 
telekomunikac ̌ních služeb (dále jen Smlouva) fyzické nebo právnické osobe ̌ (dále jen 
Uživatel) datové telekomunikac ̌ní služby síte ̌ internet a pr ̌ídavné a další telekomunikac ̌ní 
služby (dále jen Služba) v souladu s osve ̌dc ̌ením o c ̌. 1539 vydaného Českým 
telekomunikac ̌ním úr ̌adem podle zákona c ̌. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
v platném zne ̌ní, které potvrzuje oznámení o komunikac ̌ní c ̌innosti.   

1.2. Poskytovatel služby: Jaroslav Novotný-NetOpen, Osvobození 236, Ostrožská Nová Ves 
687 22, IČO 65811861, DIČ CZ7807214602. 

1.3. Uživatel služby: fyzická nebo právnická osoba zpu ̊sobilá k právním úkonu ̊m, která 
uzavr ̌ela Smlouvu s Poskytovatelem služby.   

1.4. Smlouva: písemný dokument na jehož základe ̌ došlo ke vzniku právního vztahu mezi 
Poskytovatelem a Uživatelem. Obsahem smlouvy je i požadavek na pr ̌ipojení zar ̌ízení ke 
službe ̌. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká dnem uzavr ̌ení 
Smlouvy. Smlouva je uzavr ̌ena dnem podpisu smluvními stranami a není-li tento den 
totožný, pak okamžikem dodání potvrzeného návrhu Smlouvy druhé smluvní strane ̌. 
Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.   

1.5. Data: jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódu, znaku ̊, 
obrazu ̊, zvuku ̊ a jejich souboru ̊ c ̌i kombinací, jsou zachytitelné prostr ̌edky výpoc ̌etní 
techniky a jsou pr ̌enositelné po sítích.   
 

2. Služba  
2.1. Služba v základní verzi spoc ̌ívá v zabezpec ̌ení nepr ̌etržitého pr ̌ístupu do poc ̌ítac ̌ové síte ̌ 

s pr ̌ipojením k internetu o minimální rychlosti 32 Kbps (dále jen Internet), vc ̌etne ̌ zr ̌ízení 
pr ̌ípojného vedení, umožne ̌ní prohlížení stránek v síti Internet, konfigurace a instalace 
odpovídajícího zar ̌ízení a pr ̌ide ̌lení IP adresy.  

2.2. Uživatel je oprávne ̌n objednat si u Poskytovatele i rozšír ̌ení základní verze poskytované 
služby a to podle nabídky služeb, které poskytuje Poskytovatel. Druh a cena volitelných 
služeb je uvedena v ceníku volitelných služeb.  

2.3. Poskytovaná Služba mu ̊že být specifikována názvem tarifu. Tarify a jejich 
charakteristické vlastnosti vc ̌etne ̌ paušálního poplatku jsou obsaženy v Ceníku služeb, 
který vede a spravuje Poskytovatel a jež je k dispozici v míste ̌ provozovny Poskytovatele, 
c ̌i na internetových stránkách Poskytovatele www.netopen.cz.  



 
 

 2 

2.4. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit Službu ve lhu ̊te ̌ stanovené ve Smlouve ̌.  
2.5. Aktivac ̌ní poplatek je splatný na základe Smlouvy ve lhu ̊te ̌ 7 dnu ̊ ode dne nabytí její 

platnosti a úc ̌innosti bezhotovostním pr ̌evodem na úc ̌et Poskytovatele. Aktivac ̌ní 
poplatek lze uhradit v hotovosti neprodlene ̌ po pr ̌ipojení a aktivaci služby. Nedojde-li k 
zaplacení aktivac ̌ního poplatku ve lhu ̊te ̌ splatnosti, Smlouva se od poc ̌átku ruší. 
Poskytovatel má v takovém pr ̌ípade nárok na zaplacení ceny aktivac ̌ního poplatku, která 
v tomto pr ̌ípade ̌ pr ̌edstavuje smluvní pokutu pro porušení smluvní povinnosti zaplatit 
aktivac ̌ní poplatek r ̌ádne ̌ a vc ̌as. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotc ̌en. 
  

3. Smlouva o poskytování Služby (dále jen Smlouva) a její ukončení  
3.1. Smlouvu uzavírá Poskytovatel s Uživatelem písemne ̌.   
3.2. Smlouva nabývá platnosti a úc ̌innosti dnem jejího podpisu obe ̌ma smluvními stranami. 

Smlouva obsahuje mimo jiné uvedení dne, který je dnem zprovozne ̌ní Služby. Je-li 
Smlouva uzavr ̌ena na dobu urc ̌itou a pokud Uživatel v termínu nejpozde ̌ji 14 dnu ̊ pr ̌ede 
dnem skonc ̌ení Smlouvy neoznámí Poskytovateli, že na dalším pokrac ̌ování Smlouvy 
netrvá, má se za to, že platnost Smlouvy se me ̌ní na dobu neurc ̌itou.   

3.3. Smlouva muže být me ̌ne ̌na pouze písemnými dodatky podepsanými obe ̌ma smluvními 
stranami, pokud není v te ̌chto Podmínkách stanoveno jinak. V pr ̌ípade ̌ zme ̌ny Smlouvy 
má Poskytovatel nárok na manipulac ̌ní poplatek dle Ceníku služeb.   

3.4. Smlouvu lze ukonc ̌it písemnou dohodou smluvních stran c ̌i písemnou výpove ̌dí jedné 
smluvní strany bez udání du ̊vodu, pr ̌ic ̌emž výpove ̌dní doba c ̌iní 2 me ̌síce.   

3.5. Uživatel mu ̊že vypove ̌de ̌t Smlouvu s 2 me ̌síc ̌ní výpove ̌dní dobou v pr ̌ípade, že dojde ze 
strany Poskytovatele k podstatné zme ̌ne ̌ c ̌i doplne ̌ní te ̌chto Podmínek, a dále s 1 me ̌síc ̌ní 
výpove ̌dní dobou v pr ̌ípade ̌, že dojde ke zvýšení cen za poskytované služby o více než 
15% oproti pu ̊vodne ̌ dohodnuté cene ̌ za poskytované služby stanovené ve Smlouve ̌, a 
není-li cena ve Smlouve ̌ stanovena, oproti cene ̌ za poskytované služby stanovené v 
Ceníku služeb platnému ke dni podpisu smlouvy. Pokud tak uživatel neuc ̌iní ve lhu ̊te ̌ do 
14 dnu ̊ ode dne, kdy mu bude oznámena zme ̌na nebo doplne ̌ní techto Podmínek, c ̌i 
navýšení ceny (viz. bod 6.12., 16.4.), má se za to, že uživatel souhlasí se zme ̌nou nebo 
doplne ̌ním te ̌chto Podmínek, pr ̌íp. se zvýšením ceny za poskytovanou službu. Za 
podstatnou zme ̌nu c ̌i doplne ̌ní te ̌chto Podmínek a Ceníku služeb se pro úc ̌ely výpove ̌di 
podle tohoto bodu považuje taková zme ̌na c ̌i doplne ̌ní, kdy se zásadním zpu ̊sobem me ̌ní 
smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem (napr ̌. prodloužení výpove ̌dní lhu ̊ty, 
navýšení smluvní pokuty, zme ̌na rychlosti tarifu služby internet v Ceníku služeb v 
neprospe ̌ch Uživatele apod.). Za podstatnou zme ̌nu nebo doplne ̌ní te ̌chto Podmínek a 
Ceníku služeb se nepovažuje zme ̌na týkající se platebních podmínek obsažených v bodu 
14.  

3.6. Poskytovatel mu ̊že vypove ̌de ̌t Smlouvu s 1 me ̌síc ̌ní výpove ̌dní dobou v pr ̌ípade ̌, že zjistí 
porušení Smlouvy c ̌i te ̌chto Podmínek ze strany Uživatele.   

3.7. Výpove ̌ď podle výše uvedených bodu ̊ 3.4., 3.5., 3.6. tohoto c ̌lánku poc ̌íná be ̌žet prvním 
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dnem me ̌síce, který následuje po me ̌síci, v ne ̌mž byla výpove ̌ď doruc ̌ena druhé smluvní 
strane ̌. Smluvní strany se dohodly, že výpove ̌ď se považuje za doruc ̌enou i tehdy, je-li 
doporuc ̌ená zásilka s výpove ̌dí adresována na adresu smluvní strany uvedenou ve 
Smlouve ̌, a adresát si zásilku nevyzvedne v úložní dobe ̌, nebo se zásilka vrátí zpe ̌t s 
oznámením, že adresát se odste ̌hoval, popr ̌. adresát je neznámý. Zásilka se v te ̌chto 
pr ̌ípadech považuje za doruc ̌enou dnem uvedeným na poštovní zásilce jako poslední den 
úložní lhu ̊ty, c ̌i den, kdy zásilka byla odeslána zpe ̌t Poskytovateli pro nemožnost její 
doruc ̌ení (tzv. fikce doruc ̌ení).   

3.8. Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit v pr ̌ípade ̌, že dojde na strane ̌ Uživatele k 
závažnému porušení Smlouvy a te ̌chto Podmínek (dále jen závažné porušení), poc ̌ínaje 
prvním dnem poté, co dojde kpr ̌erušení dodávky služeb (tzv. blokace) ze strany 
Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo na blokaci v pr ̌ípade ̌, že dojde k 
závažnému porušení a to od doby, kdy se o závažném porušení dozve ̌de ̌l. Za závažné 
porušení se považuje zme ̌na nastavení zar ̌ízení ve vlastnictví Poskytovatele (viz. bod 
5.6.), poskytnutí pr ̌ipojení tr ̌etím osobám (viz. bod 5.7), a nezaplacení paušálního 
poplatku (viz. c ̌lánek 11.) do 15. dne ode dne jeho splatnosti. Za blokaci má Poskytovatel 
právo úc ̌tovat poplatek za blokaci podle platného Ceníku služeb. Právo na zaplacení 
paušálního poplatku do doby odstoupení od Smlouvy není blokací dotc ̌eno. K 
ope ̌tovnému zprovozne ̌ní služby (znovu aktivace) muže dojít pouze a jen po zaplacení 
všech pohledávek Uživatele vu ̊či Poskytovateli, to však nejpozde ̌ji do doby, než dojde k 
odstoupení od Smlouvy. V pr ̌ípade ̌ ope ̌tovné aktivace je Poskytovatel oprávne ̌n 
požadovat úhradu aktivac ̌ního poplatku dle platného Ceníku služeb. Uživatel nemá 
nárok na jakoukoliv náhradu pr ̌i blokaci z du ̊vodu závažného porušení.  

3.9. Pr ̌i ukonc ̌ení Smlouvy je Uživatel povinen vrátit bez zbytec ̌ného odkladu Poskytovateli 
vše, co je vlastnictvím Poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze 
Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozde ̌ji do 30 (tr ̌iceti) kalendár ̌ních dnu ̊ po jejím 
ukonc ̌ení.  
 

4. Změna tarifu  
4.1. Uživatel je oprávne ̌n požadovat zme ̌nu nebo doplne ̌ní typu poskytovaných služeb. 

Poskytovatel není povinen Uživateli vyhove ̌t v pr ̌ípade ̌, že požadovaná zme ̌na nebo 
doplne ̌ní typu služeb bude pro Poskytovatele technicky nároc ̌ná nebo financ ̌ne ̌ nákladná.  

4.2. Provedení zme ̌ny je možné nejdr ̌íve k prvnímu dni me ̌síce následujícího po me ̌síci, v 
ne ̌mž byla žádost o zme ̌nu Poskytovateli doruc ̌ena, nebo v pozde ̌jším termínu v souladu 
s dohodou Uživatele a Poskytovatele.   

4.3. V pr ̌ípade ̌ zme ̌ny nebo doplne ̌ní typu poskytovaných služeb má Poskytovatel nárok na 
úhradu aktivac ̌ního poplatku dle platného Ceníku služeb.  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5. Práva a povinnosti Uživatele  
5.1 Uživatel je oprávne ̌n pr ̌istupovat k síti internet prostr ̌ednictvím vlastního programového 

vybavení, za podmínek uvedených ve Smlouve ̌ a v te ̌chto Podmínkách. Uživatel smí pr ̌i 
užívání služby používat pouze zar ̌ízení, která nenarušují provoz služby a nejsou v 
rozporu se zákonem chráne ̌nými právy tr ̌etích osob.  

5.2 Uživatel je oprávne ̌n požadovat zme ̌nu tarifu za podmínek stanovených v bodu 4 te ̌chto 
Podmínek. 

5.3 Uživatel je oprávne ̌n obracet se svými pr ̌ipomínkami a žádostmi na Poskytovatele (viz. 
bod 13.1. te ̌chto Podmínek) a uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalite ̌ Služby a 
úc ̌tované cene ̌. 

5.4 Uživatel se zavazuje r ̌ádne ̌ platit ceny za sjednané služby. 
5.5 Uživatel není oprávne ̌n pr ̌i využívání služeb jakýmkoliv zpu ̊sobem zasahovat do 

výpoc ̌etního systému a sítí Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových pr ̌íkazu, 
které by mohly zme ̌nit funkci nebo nastavení systému. Zejména zme ̌na fyzické adresy 
sít ̌ové karty, pr ̌ide ̌lené IP adresy a spušte ̌ní vlastního serveru DHCP v síti poskytovatele. 

5.6 Uživatel nesmí me ̌nit nastavení zar ̌ízení, které je ve vlastnictví Poskytovatele.   
5.7 Uživatel nesmí využívat služeb internetu k obte ̌žování tr ̌etích stran, zejména opakovaným 

rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (spam) nebo jiných dat. Zejména je zakázáno 
využívání internetu jako prostr ̌edku k pronikání do cizího poc ̌ítac ̌ového systému bez 
oprávne ̌ní, c ̌i vyvíjení zr ̌ejmých aktivit vedoucích ke snaze do te ̌chto systému vniknout, a 
to za jakýmkoliv úc ̌elem.   

5.8 Uživatel není oprávne ̌n poskytovat bez pr ̌edchozího písemného souhlasu Služby 
Poskytovatele tr ̌etím osobám. 

5.9 Uživatel nesmí postupovat tr ̌etím osobám Poskytovatelem pr ̌ide ̌lená pr ̌ístupová jména a 
hesla pro pr ̌ipojení k internetu a hesla pro komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je 
povinen uc ̌init všechna rozumná opatr ̌ení k jejich utajení. V pr ̌ípade ̌ ztráty, odcizení nebo 
jiného narušení práva užití te ̌chto hesel, je Uživatel povinen sde ̌lit tuto skutec ̌nost 
neprodlene ̌ Poskytovateli a do tohoto okamžiku také odpovídá za každé protiprávní užití 
služeb Poskytovatele. 

5.10 Uživatel má právo požádat Poskytovatele o pozastavení užívání služeb na urc ̌itou 
dobu (dále jen pozastavení). Pozastavení poc ̌íná be ̌žet nejdr ̌íve prvním dnem me ̌síce 
následujícího po me ̌síci, v ne ̌mž byla žádost doruc ̌ena, a nesmí být delší než 3 me ̌síce. Po 
uplynutí doby pozastavení jsou služby Poskytovatelem ope ̌tovne ̌ aktivovány v pu ̊vodním 
rozsahu. Provedení tohoto úkonu je placeným úkonem podle aktuálního Ceníku služeb. 
O dobu, po kterou byly služby pozastaveny, se Smlouva prodlužuje.  

5.11 Uživatel se zavazuje pr ̌edkládat na základe ̌ žádosti Poskytovatele takové informace, 
které umožní spolehlive ̌ ohodnotit jeho du ̊ve ̌ryhodnost a schopnost plnit závazky 
vyplývající ze Smlouvy (napr ̌. obc ̌anský pru ̊kaz, pas, výpis z obchodního rejstr ̌íku, 
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bankovní spojení). Por ̌izuje-li si Poskytovatel kopie z osobních dokladů Uživatele, ude ̌luje 
Uživatel automaticky jejich poskytnutím Poskytovateli výslovný souhlas s por ̌ízením 
kopií te ̌chto dokladu ̊ a zároven ̌ výslovný souhlas k použití osobních údaju pro úc ̌ely 
smluvního vztahu založeného Smlouvou. 

5.12 Uživatel je povinen neprodlene ̌ písemne ̌ informovat Poskytovatele o všech zme ̌nách 
identifikac ̌ních údaju ̊ Uživatele uvedených ve Smlouve ̌ (zejména jména a pr ̌íjmení, firmy 
c ̌i názvu, bydlište ̌ a sídla, bankovního spojení, IČ e-mailové adresy) a to nejpozde ̌ji do 15 
dnu ̊ ode dne, kdy taková zme ̌na nastala. V pr ̌ípade ̌ porušení této povinnosti je 
Poskytovatel oprávne ̌n úc ̌tovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kc ̌ za každé jednotlivé 
porušení smluvní povinnosti, a to i opakovane ̌. Nárok na náhradu škody není smluvní 
pokutou dotc ̌en. 

5.13 Uživatel je povinen pru ̊be ̌žne ̌ sledovat novelizace Podmínek a Ceníku služeb a 
seznámit se bez zbytec ̌ného odkladu se zme ̌nami techto Podmínek a Ceníku služeb poté, 
co mu budou zme ̌ny oznámeny (viz. bod 6.12.). 

5.14 Uživatel nese veškeré možné riziko a škody vyplývající z ukládání a následného šír ̌ení 
informací obsažených v jednotlivých zdrojích Služeb. 

5.15 Uživatel nesmí pr ̌i užívání služeb užívat hardwarová zar ̌ízení c ̌i softwarové 
programy, které narušují provoz služeb Poskytovatele a zákonem chráne ̌ná práva tr ̌etích 
osob. Zjistí- li Poskytovatel takové porušení, má Poskytovatel právo odpojit Službu do 
doby, než budou závady odstrane ̌ny. 

5.16 Uživatel je povinen zajistit souhlas majitele objektu s umíste ̌ním pr ̌ípojného místa 
nebo anténního systému v nebo na objektu a s pr ̌ípadnými nezbytnými stavebními 
úpravami, které s montáží dané Služby souvisí. Pokud je Uživatel majitel objektu, má se 
za to, že podepsaná Smlouva je i souhlasem s umíste ̌ním pr ̌ípojného místa nebo anténního 
systému v nebo na objektu. 

5.17 Uživatel je povinen vrátit po ukonc ̌ení Smlouvy nebo na písemnou žádost 
Poskytovatele zar ̌ízení Poskytovatele poskytnutá Uživateli ve stavu, v jakém jej pr ̌evzal, s 
pr ̌ihlédnutím k be ̌žnému opotr ̌ebení. Pokud by tak neuc ̌inil, je Poskytovatel oprávne ̌n 
úc ̌tovat Uživateli smluvní pokutu ve výši 100% hodnoty nového zar ̌ízení ke dni ukonc ̌ení 
smlouvy, pr ̌íp. po Uživateli požadovat vydání bezdu ̊vodného obohacení.   
 

6. Práva a povinnosti Poskytovatele  
6.1 Poskytovatel se zavazuje udržovat svou sít v r ̌ádném technickém stavu.  
6.2 Poskytovatel se zavazuje prováde ̌t be ̌žné opravy tak, aby závady na zar ̌ízení síte ̌ 

Poskytovatele byly odstrane ̌ny v nejkratší možné dobe ̌ od okamžiku jejich zjište ̌ní, resp. 
nahlášení. V pr ̌ípade ̌, že se jedná o závadu na systému Poskytovatelova smluvního 
dodavatele, vyvine Poskytovatel pr ̌ime ̌řené úsilí a souc ̌innost k jejímu odstrane ̌ní.  

6.3 Poskytovatel pr ̌edává Uživateli c ̌i jeho oprávne ̌nému zástupci pr ̌ístupová jména a hesla 
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pro pr ̌ipojení Uživatele k internetu v souladu s podmínkami Smlouvy. 
6.4 Poskytovatel je oprávne ̌n omezit nebo pr ̌erušit poskytování služeb na dobu nezbytne ̌ 

nutnou z du ̊vodu údržby nebo opravy síte ̌ elektronických komunikací, krizových situací 
ve smyslu zákona c ̌. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací, a ostatních závažných 
technických nebo provozních du ̊vodu ̊. 

6.5 Poskytovatel je oprávne ̌n zvýšit rychlost pr ̌ipojení, bez uzavr ̌ení dodatku ke smlouve ̌. 
6.6 Poskytovatel je oprávne ̌n zme ̌nit pr ̌ístupové kódy (pr ̌ihlašovací jména a hesla) z 

naléhavého technického du ̊vodu i bez souhlasu Uživatele, a to za pr ̌edpokladu, že toto 
opatr ̌ení je nutné k r ̌ádnému poskytování smluvených služeb. 

6.7 Poskytovatel je oprávne ̌n zme ̌nit IP adresy pr ̌ide ̌lené Uživateli, pokud to vyžaduje 
sme ̌rování síte ̌. 

6.8 Poskytovatel je oprávne ̌n nainstalovat uživateli software, který zvyšuje kvalitu 
poskytovaných služeb. 

6.9 Z provozních du ̊vodu ̊ muže Poskytovatel zme ̌nit technické r ̌ešení služby sjednané ve 
smlouve ̌, pokud je to nutné k r ̌ádnému plne ̌ní smluvních závazku. 

6.10 Poskytovatel je oprávne ̌n pr ̌erušit poskytování služeb okamžite ̌ poté, co zjistí, že 
Uživatel prostr ̌ednictvím poskytovaných služeb neoprávne ̌ne ̌ zasáhl nebo zasahuje do 
práv a právem chráne ̌ných zájmu tr ̌etích osob. Uživatel je povinen nahradit Poskytovateli 
veškerou škodu, kterou mu tímto protiprávním jednáním zpu ̊sobil. 

6.11 Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o veškerých omezeních, pr ̌erušeních, 
zme ̌nách nebo nepravidelnostech vposkytování Služby, které jsou Poskytovateli v 
dostatec ̌ném pr ̌edstihu známy.  

6.12 Poskytovatel informuje po dobu trvání smluvního vztahu Uživatele o svých nových 
službách na svých internetových stránkách www.netopen.cz . Poskytovatel je oprávne ̌n 
oznamovat Uživateli zme ̌nu nebo doplne ̌ní te ̌chto Podmínek a zme ̌nu v Ceníku služeb za 
podmínek stanovených v bodu 16.4. Pokud se týká zme ̌n v Ceníku služeb, a to výše 
poplatku za poskytované služby, má se za to, že Uživatel první úhradou zme ̌ne ̌né výše 
poplatku s touto zme ̌nou vyslovil souhlas a že ji akceptuje. 

6.13 Poskytovatel je oprávne ̌n pr ̌i porušení Smlouvy nebo te ̌chto Podmínek Uživateli uložit 
pokutu do maximální výše 4.000,- Kc ̌ bez DPH. Tato pokuta se týká zejména bodu 5.5, 5.6, 
5.7, 5.8, 5.9. a 5.15. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotc ̌en. 

6.14 Poskytovatel je oprávne ̌n nepr ̌ijmout zme ̌nu požadovanou Uživatelem, pokud 
provedení takové zme ̌ny není technicky možné nebo se Uživatel takovou zme ̌nou snaží 
obejít ne ̌které ustanovení Smlouvy, zejména placení smluvní pokuty.   
 

7. Pr ̌edání a pr ̌evzetí věcí 
7.1 Pr ̌edává-li Poskytovatel v souvislosti s plne ̌ním smluvního závazku Uživateli k užívání 

ne ̌které movité ve ̌ci, které i nadále zu ̊stávají ve vlastnictví Poskytovatele, je Uživatel 
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povinen tyto ve ̌ci užívat r ̌ádne ̌ a v souladu s jejich urc ̌ením, chránit je pr ̌ed jejich 
poškozením, ztrátou, znic ̌ením nebo odcizením. Poskytovatel je povinen pr ̌edat uvedené 
ve ̌ci Uživateli ve stavu zpu ̊sobilém k jejich r ̌ádnému užívání a Uživatel je pr ̌i pr ̌edání 
povinen potr ̌ebnou souc ̌innost. 

7.2 Uživatel odpovídá za škodu na pr ̌edaných ve ̌cech zpu ̊sobenou jejich poškozením, ztrátou, 
znic ̌ením nebo odcizením. Uživatel neodpovídá za škodu na pr ̌edaných ve ̌cech, která byla 
zpu ̊sobena vyšší mocí. 

7.3 Uživatel je povinen vrátit od Poskytovatele pr ̌evzatou ve ̌c nejpozde ̌ji do 14 dnu ̊ po 
skonc ̌ení smluvního vztahu. Poskytovatel smí žádat po Uživateli vydání ve ̌cí kdykoliv 
zjistí, že tyto ve ̌ci nejsou užívány r ̌ádne ̌ a v souladu s jejich urc ̌ením. V takovém pr ̌ípade ̌ 
je Uživatel povinen vydat ve ̌ci Poskytovateli neprodlene ̌, tj. vc ̌etne ̌ škody zpu ̊sobené vyšší 
mocí. 

7.4 Poskytovatel se zavazuje pr ̌evzít své ve ̌ci zpe ̌t od Uživatele nejpozde ̌ji do 14 dnu ̊ po 
skonc ̌ení smluvního vztahu. Uživatel je však povinen i po uplynutí uvedené lhu ̊ty uc ̌init 
na náklady Poskytovatele všechna opatr ̌ení k zamezení vzniku škod na te ̌chto ve ̌cech. 
Náklady, které takto Uživateli vznikly, je Uživatel oprávne ̌n Poskytovateli vyúc ̌tovat. 

7.5 O každém pr ̌edání a pr ̌evzetí ve ̌cí bude pove ̌řenými osobami Poskytovatele a Uživatele 
sepsán Protokol o pr ̌edání a pr ̌evzetí ve ̌cí. 

7.6 Poskytovatel je oprávne ̌n odstoupit od Smlouvy, pokud zjistí, že ve ̌ci nejsou Uživatelem 
užívány r ̌ádne ̌ a v souladu s jejich urc ̌ením. Tím není dotc ̌en nárok Poskytovatele na 
náhradu škody. 
 

8. Pr ̌evod vlastnictví k věcem  
8.1. Dochází-li v souvislosti s plne ̌ním smluvního závazku k pr ̌evodu vlastnického práva k 

movitým ve ̌cem z Poskytovatele na Uživatele, pak je za den dodání považován den, kdy 
je pove ̌řenými osobami Poskytovatele a Uživatele sepsán Protokol o pr ̌evodu vlastnictví 
k ve ̌cem. Tímto dnem také pr ̌echází na Uživatele nebezpec ̌í škody na te ̌chto ve ̌cech, když 
vlastnické právo k uvedeným ve ̌cem pr ̌ejde na Uživatele až dnem, kdy bude 
Poskytovateli plne ̌ uhrazena jejich cena stanovená dohodou mezi Uživatelem a 
Poskytovatelem (výhrada vlastnictví).  
 

9. Ochrana dat a informace o Uživatelích  
9.1. Uživatel je oprávne ̌n využít k ochrane ̌ pr ̌enášených informací vlastní opatr ̌ení pro utajení 

jejích obsahu, napr ̌. kódování nebo šifrování. Tato opatr ̌ení musí být uc ̌ine ̌na takovými 
technickými prostr ̌edky, které jsou sluc ̌itelné s technickými prostr ̌edky Poskytovatele.   

9.2. Poskytovatel mu ̊že všechny podstatné informace týkající se Uživatele, které uložil 
zejména jako elektronická data, užívat v souladu správním r ̌ádem České republiky k 
úc ̌elu ̊m provozování svých služeb. Poskytovatel garantuje dodržování 
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telekomunikac ̌ního tajemství podle zákona c ̌. 127/2005 Sb., o elektronických 
telekomunikacích, v platném zne ̌ní, a ochranu informací o Uživateli pr ̌ed neoprávne ̌ným 
užitím tr ̌etími osobami. Poskytovatel nezpr ̌ístupní tyto informace tr ̌etím osobám bez 
písemného souhlasu Uživatele s výjimkou pr ̌ípadu stanovených zákonem.   

9.3. Uživatel dává podpisem Smlouvy souhlas ke zpracování svých osobních údaju 
Poskytovatelem, a to ve smyslu zákona c ̌. 101/2000 Sb., o ochrane ̌ osobních údaju ̊, 
vplatném zne ̌ní. Uživatel ude ̌luje po dobu trvání Smlouvy souhlas Poskytovateli k 
oprávne ̌ní shromaždovat, zpracovávat, uschovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené 
na Smlouve ̌ (dále jen osobní údaje Uživatele) pro úc ̌ely informac ̌ních a úc ̌tovacích 
systému Poskytovatele a pro komunikaci s Uživatelem o všech službách Poskytovatele a 
v souvislosti s plne ̌ním pr ̌edme ̌tu Smlouvy Poskytovatelem (zejména o nových službách 
Poskytovatele, pru ̊zkumy spokojenosti sobjednanými službami, marketingové akce 
prováde ̌né Poskytovatelem nebo jinou tr ̌etí osobou na základe ̌ smlouvy s 
Poskytovatelem popr ̌. technické zásahy související sposkytováním objednaných služeb 
prováde ̌né Poskytovatelem nebo jinou tr ̌etí osobou na základe ̌ Smlouvy). Správcem 
osobních údaju ̊ uživatele podle zákona c ̌. 101/2000 Sb., v platném zne ̌ní, uvedených ve 
Smlouve ̌ je poskytovatel. Uživatel byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údaju je 
dobrovolné. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával pro obchodní úc ̌ely data 
uvedená v § 84 odst. 3 písm. zákona c ̌. 151/2000 Sb., v platném zne ̌ní.  

9.4. Uživatel podpisem Smlouvy ude ̌luje Poskytovateli souhlas suvedením Uživatele v 
seznamu svých referenc ̌ních zákazníku ̊.  
 

10. Ceny služeb  
10.1. Platný Ceník služeb obsahuje ceny všech datových telekomunikac ̌ních služeb, které 

pr ̌ísluší síti internet.   
10.2. O zme ̌nách Ceníku služeb, vc ̌etne ̌ podmínek, za nichž se ceny uplatn ̌ují, informuje 

Poskytovatel bezplatne ̌ všechny Uživatele, kterých se tato zme ̌na týká a to zpu ̊sobem dle 
bodu 6.12.   
 

11. Platební podmínky  

Obecne ̌  

11.1. Uživatel hradí služby Poskytovateli za podmínek, které jsou stanoveny ve Smlouve ̌ a v 
te ̌chto Podmínkách.   

11.2. Ceny za poskytované služby se zac ̌ínají úc ̌tovat od okamžiku zprovozne ̌ní služby ze 
strany Poskytovatele (viz. bod 2.3.). Není pr ̌itom rozhodné, zdali a z jakého du ̊vodu 
Uživatel služby užívá c ̌i nikoliv, rozhodující je pr ̌itom rozsah a cena sjednaných služeb. 
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Internet  

11.3. Uživatel je povinen platit paušální poplatek (dále jen poplatek) za poskytovanou službu 
vždy nejpozde ̌ji do 15. dne me ̌síce, ve kterém se Služba poskytuje.   

11.4. Poplatek se hradí na bankovní úc ̌et Poskytovatel uvedený ve Smlouve ̌ nebo na 
vystavené faktur ̌e. Poskytovatel zasílá Uživateli vyúc ̌tování nebo fakturu, které nemá 
vliv na povinnost Uživatele zaplatit poplatek v termínu jeho splatnosti (viz. bod 11.1.). 
Vyúc ̌tování nebo fakturu zasílá Poskytovatel Uživateli do 5. dne me ̌síce, v ne ̌mž je 
poplatek splatný a to na e-mail Uživatele, který je uveden ve Smlouve ̌. V pr ̌ípade ̌, že 
Uživatel neobdrží vyúc ̌tování nebo fakturu do 10. dne pr ̌íslušného kalendár ̌ního me ̌síce, 
je povinen o tom Poskytovatele bez zbytec ̌ného odkladu informovat, jinak se má za to, že 
Uživatel vyúc ̌tování obdržel, a to k 15. dni pr ̌íslušného me ̌síce. Pokud Uživatel požaduje 
zasílání vyúc ̌tování nebo faktury v listinné podobe ̌ a prostr ̌ednictvím držitele poštovní 
licence, pak je povinen uhradit Poskytovateli náklady spojené s vyhotovením a zasláním 
daného vyúc ̌tování nebo faktury, a to v souladu s Ceníkem služeb.  

11.5. Poplatek se považuje za uhrazený dnem jeho pr ̌ipsání na bankovní úc ̌et Poskytovatele. 
Uživatel je povinen poplatek hradit pod variabilním nebo specifickým symbolem 
uvedeným na Smlouve ̌, jinak bere na ve ̌domí, že platbu poplatku nelze pr ̌iradit pro 
neidentifikovatelnost subjektu, který jej hradí.   

11.6. Za den zdanitelného plne ̌ní je považován 1. den v me ̌síci, za ne ̌jž se poplatek platí.   
11.7. Uživatel mu ̊že obdržet mimor ̌ádné vyúc ̌tování v souvislosti se zme ̌nou data fakturace, 

programové nabídky, výše pravidelného poplatku, z administrativních pr ̌íc ̌in nebo 
jiných odu ̊vodne ̌ných pr ̌ípadech (napr ̌. vyúc ̌tování smluvní pokuty) bez pr ̌edchozího 
písemného vyrozume ̌ní. Uživatel je povinen uhradit takové mimor ̌ádné vyúc ̌tování ve 
lhu ̊te ̌ do 14 (c ̌trnácti) dnu ̊ od data obdržení vyúc ̌tování.   

11.8. Úc ̌astník nemá právo na vrácení odpovídající a již uhrazené c ̌ásti poplatku za nevyužité 
služby, pokud Smlouvu sám vypoví pr ̌ed uplynutím minimální doby platnosti Smlouvy 
a pokud k výpove ̌di nedošlo z du ̊vodu porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele. Stejný 
du ̊sledek má i vypove ̌zení Smlouvy ze strany Poskytovatele v pr ̌ípade ̌ uvedeném v bodu 
3.6.   

11.9. Vypove ̌zením Smlouvy ze strany Uživatele pr ̌ed uplynutím minimální doby platnosti 
Smlouvy nejsou dotc ̌eny nároky Poskytovatele na úhradu zbývajících c ̌ástí paušálu do 
konce minimální doby platnosti Smlouvy. To platí i v pr ̌ípade ̌, dojde-li k ukonc ̌ení 
smlouvy dle bodu 3.8. a 3.9. te ̌chto Podmínek. Uživatel není povinen hradit zbývající c ̌ásti 
paušálu v pr ̌ípade ̌, že podá výpove ̌ď podle bodu 3.5. te ̌chto Podmínek.   

11.10. Pro pr ̌ípad prodlení s platbami uživatele je poskytovatel oprávne ̌n úc ̌tovat smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné c ̌ástky za každý i zapoc ̌atý den prodlení. Zaplacením 
smluvních pokut není nijak omezen nárok Poskytovatele domáhat se po Uživateli 
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náhrady škody.   
11.11. Poskytovateli náleží po dobu trvání Smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatku ̊ 

na základe ̌ Smlouvy a Ceníku služeb, bez ohledu na to, zda skutec ̌ne ̌ Službu užíval, c ̌i 
nikoliv.   

11.12. Ceník je Uživateli k dispozici na internetové stránce poskytovatele www.netopen.cz. 
 

12. Odpovědnost za škodu a náhrada škody  
12.1. Otázky odpove ̌dnosti za škodu a náhrady škody se r ̌ídí platnými právními otázkami 

pr ̌edpisy České republiky, zejména pak zákonem c ̌. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, 
vplatném zne ̌ní, a zákonem c ̌. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích, v platném 
zne ̌ní.   

12.2. Poskytovatel neruc ̌í za škody zpu ̊sobené vyšší mocí jako jsou napr ̌. živelné pohromy, 
pr ̌írodní události, ani za výpadky služby zpu ̊sobené pr ̌erušením pr ̌ívodu elektrické 
energie.   

12.3. Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající 
z te ̌chto Podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním 
Poskytovatele.   

12.4. Poskytovatel zejména neodpovídá za:   
• škody vzniklé v souvislosti s používáním služeb pr ̌enosu dat s následnou virovou 

a jinou nákazou poc ̌ítac ̌ů Uživatele,   
• škody vzniklé v du ̊sledku poruchy nebo závady, v du ̊sledku opravy nebo údržby 

síte ̌ Poskytovatele nebo zar ̌ízení v majetku c ̌i užívání Uživatele zajištující pr ̌enos 
dat,   

• ušlý zisk,   
• rychlost pr ̌enosu dat mimo systém Poskytovatele,   
• škody vzniklé omezením nebo zastavením služeb z du ̊vodu vc ̌asného neplacení 

Uživatele,   
• poruchy nebo závady vzniklé mimo své telekomunikac ̌ní zar ̌ízení a svoji ver ̌ejnou 

komunikac ̌ní síť.   
12.5. Poskytovatel neodpovídá za obsah zpráv pr ̌enášených prostr ̌ednictvím Služby.   
12.6. Poskytovatel nezaruc ̌uje 100% dostupnost k informacím a službám síte ̌ internet (zejména 

pr ̌ístup k informac ̌ním databázím a ostatním zdroju ̊m internetu a výme ̌nu elektronické 
pošty sostatními úc ̌astníky internetu) vzhledem ke skutec ̌nosti, že sít internet je 
decentralizovaná a bez jakýchkoliv záruk z jiných stran. Uživatel bere na ve ̌domí, že 
služba je poskytována prostr ̌ednictvím bezdrátového spoje provozovaného ve volném 
frekvenc ̌ním pásmu na základe ̌ VO-R/12/08.2005-34 vydané ČTU. Využití tohoto 
frekvenc ̌ního pásma není regulováno a tudíž muže dojít nezávisle na vu ̊li poskytovatele 
k jeho zahlcení a tím ke snížení kvality c ̌i pr ̌erušení poskytované služby. Za období 
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snížené kvality služby z du ̊vodu uvedených v tomto odstavci nemá zákazník právo na 
uplatne ̌ní slevy.  
 

13. Hlášení poruch nebo závad, termíny jejich odstranění a kompenzace  
13.1. Zjistí-li Uživatel poruchu komunikac ̌ní síte ̌ nebo vadu Služby, ohlásí tuto skutec ̌nost 

Poskytovateli. Kontakt je specifikován ve Smlouve ̌ nebo je uveden na internetových 
stránkách Poskytovatele www.netopen.cz .   

13.2. Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své strane ̌ co 
nejdr ̌íve, zpravidla do tr ̌í pracovních dnu ̊ od nahlášení takové poruchy nebo závady 
Uživatelem.   

13.3. Odpovídá-li za poruchu nebo vadu Služby Uživatel nebo se oznámení Uživatele ukáže 
jako nepravdivé, je Poskytovatel oprávne ̌n vyúc ̌tovat Uživateli náklady, jež mu v 
souvislosti s odstrane ̌ním takové poruchy nebo vady vznikly.   

13.4. V pr ̌ípade ̌ neposkytnutí Služby v du ̊sledku poruchy nebo vady Služby je odpove ̌dnost 
Poskytovatele vu ̊či Uživateli omezena na povinnost neprodlene ̌ odstranit závadu.   

13.5. Vrátit neoprávne ̌ne ̌ úc ̌tované a zaplacené c ̌ástky za neposkytnutou Službu se 
Poskytovatel zavazuje v pr ̌ípade ̌, že Služba nebude Uživateli poskytnuta po dobu delší 
než 72 hodin a to zdu ̊vodu výhradne ̌ na strane ̌ Poskytovatele. Živelné události nebo 
následky úmyslného trestného c ̌inu 3. osoby vyluc ̌ují odpove ̌dnost Poskytovatele vrátit 
neoprávne ̌ne ̌ úc ̌tované a zaplacené c ̌ástky.   
 

14. Reklamace a kompenzace  
14.1. Uživatel je oprávne ̌n reklamovat rozsah, kvalitu Služby a výši úc ̌tované ceny.   
14.2. Reklamace musí být písemná a adresována do sídla Poskytovatele a musí být podána 

nejpozde ̌ji do 30 kalendár ̌ních dnu ̊ ode dne poskytnutí vadné Služby nebo od doruc ̌ení 
vadného vyúc ̌tování, jinak právo na reklamaci zanikne.   

14.3. Podání reklamace na výši úc ̌tované ceny nemá odkladný úc ̌inek a Uživatel je povinen 
uhradit cenu za poskytnutou Službu nejpozde ̌ji do dne splatnosti pr ̌íslušného 
vyúc ̌tování.   

14.4. Poskytovatel je povinen vyr ̌ídit reklamaci bez zbytec ̌ného odkladu, nejpozde ̌ji však do 
30 kalendár ̌ních dnu ̊ ode dne doruc ̌ení reklamace.   

14.5. Bude-li reklamace týkající se rozsahu a kvality Služeb vyr ̌ízena kladne ̌, má Uživatel 
nárok na zvýšení rychlosti Služby Internet o dvojnásobek na dobu 7 dnu ̊. V pr ̌ípade ̌ 
kladne ̌ vyr ̌ízené reklamace o výši úc ̌tované ceny, má Uživatel nárok na vrácení pr ̌eplatku 
do 30 kalendár ̌ních dnu ̊ ode dne kladného vyr ̌ízení reklamace. Poskytovatel je oprávne ̌n 
použít tento pr ̌eplatek pr ̌ednostne ̌ k vyrovnání splatných pohledávek Poskytovatele za 
Uživatele. Pr ̌eplatek se vrací formou dobropisu v nejbližším vyúc ̌tování.  
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15. Řešení sporů a rozhodné právo  
15.1. Smluvní strany jsou srozume ̌ny s tím, že spory mezi nimi jsou rozhodovány v souladu s 

§ 129 zákona c ̌. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném zne ̌ní, správním 
orgánem – C ̌eským telekomunikac ̌ním úr ̌adem. V pr ̌ípade ̌, že to výše uvedený zákon 
umožn ̌uje, se smluvní strany dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní budou rozhodovány s konec ̌nou platností v rozhodc ̌ím r ̌ízení jedním rozhodcem c ̌i 
rozhodc ̌ím senátem jmenovaným Správcem seznamu rozhodcu ̊, a to ze Seznamu 
rozhodcu ̊ vedeného spolec ̌ností ČMRS Consulting, s.r.o., IC ̌ 27775186, se sídlem 
Smetanova 1101, 755 01 Vsetín (dále jen ,,Spolec ̌nost“).  
 
Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zák. c ̌. 216/1994 Sb. dohodly, že postup, 
kterým má být r ̌ízení pr ̌ed rozhodci vedeno, je upraven pravidly stanovenými vJednacím 
r ̌ádu, Organizac ̌ním r ̌ádu a Pravidlech o nákladech rozhodc ̌ího r ̌ízení vydanými 
Spolec ̌ností ve zne ̌ní úc ̌inném ke dni zahájení r ̌ízení o majetkovém sporu vzniklém z této 
smlouvy. S obsahem Jednacího r ̌ádu, Organizac ̌ního r ̌ádu a Pravidel o nákladech 
rozhodc ̌ího r ̌ízení vydaných Spolec ̌ností ve zne ̌ní úc ̌inném ke dni podpisu této smlouvy 
jsou smluvní strany srozume ̌ny a souc ̌asne ̌ prohlašují, že pokud bude r ̌ízení o 
majetkovém sporu z této smlouvy zahájeno, žádají, aby bylo provedeno podle úc ̌inného 
zne ̌ní Jednacího r ̌ádu, Organizac ̌ního r ̌ádu a Pravidel o nákladech rozhodc ̌ího r ̌ízení 
vydaných Spolec ̌ností ke dni zahájení r ̌ízení.  
 
Smluvní strany berou na ve ̌domí, že na jejich vyžádání jim Spolec ̌nost úc ̌inné zne ̌ní ke 
dni podání žádosti za úhradu administrativních nákladu ̊ vydá a souc ̌asne ̌ se s nimi 
mohou strany kdykoli seznámit v sídle Spolec ̌nosti nebo na internetové adrese 
www.cmrs.cz., kde jsou zme ̌ny Jednacího r ̌ádu, Organizac ̌ního r ̌ádu a Pravidel o 
nákladech rozhodc ̌ího r ̌ízení vydaných Spolec ̌ností a doba jejich úc ̌innosti vyznac ̌eny.  
 
Smluvní strany berou na ve ̌domí, že rozhodc ̌í r ̌ízení je never ̌ejné, zpravidla pouze 
písemné a že nevyjádr ̌í-li se žalovaný do 7 kalendár ̌ních dnu ̊ ode dne doruc ̌ení žaloby, 
mohou být skutec ̌nosti uvedené v žalobe ̌ považovány za nesporné. Místem rozhodc ̌ího 
r ̌ízení je zpravidla sídlo Spolec ̌nosti. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona c ̌. 
216/1994 Sb., o rozhodc ̌ím r ̌ízení a výkonu rozhodcích nálezu, v platném zne ̌ní, se pro 
úc ̌ely doruc ̌ování v rozhodc ̌ím r ̌ízení smluvní strany dohodly, že doruc ̌ování veškerých 
písemností se provádí na adresu bydlište ̌, sídla nebo místa podnikání smluvních stran, 
jak je uvedeno v záhlaví Smlouvy (doruc ̌ovací adresa). V pr ̌ípade ̌ jakékoliv zme ̌ny 
doruc ̌ovací adresy je smluvní strana, u které zme ̌na nastala, povinna oznámit druhé 
smluvní strane ̌ zme ̌nu své doruc ̌ovací adresy prokazatelným zpu ̊sobem, jinak na 
takovou zme ̌nu nemusí být brán pr ̌i doruc ̌ování zr ̌etel a doruc ̌ení tak mu ̊že být úc ̌inne ̌ 
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provedeno odesláním písemností na doruc ̌ovací adresu. V pr ̌ípade ̌, že po zahájení r ̌ízení 
ne ̌který z úc ̌astníku ̊ r ̌ízení na jí uvedené doruc ̌ovací adrese, c ̌i adrese, kterou oznámil 
druhé smluvní strane ̌ jako adresu pro doruc ̌ování, listovní zásilky nepr ̌ebírá, c ̌i se zásilka 
vrátí s tím, že adresát je neznámý, mu ̊že Spolec ̌nost platne ̌ doruc ̌ovat i na jinou, 
Spolec ̌nosti známou adresu, u níž se pr ̌edpokládá, že se zde takový úc ̌astník zdržuje, je-
li taková adresa odlišná od doruc ̌ovací adresy (eventuální adresa). Uvede-li úc ̌astník po 
zahájení rozhodc ̌ího r ̌ízení jinou adresu pro doruc ̌ování než je jeho doruc ̌ovací adresa, 
doruc ̌uje se úc ̌astníkovi na tuto adresu.  
 

15.2. Smlouva se uzavírá jako smlouva nepojmenovaná podle § 269 odst. 2 zákona c ̌. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, v platném zne ̌ní. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že jejich 
závazkový vztah, pokud nespadá pod režim ustanovení § 261 obchodního zákoníku, se 
bude r ̌ídit obchodním zákoníkem. 
  

16. Ustanovení společná a závěrečná  
16.1. Tyto Podmínky tvor ̌í nedílnou souc ̌ást Smlouvy.   
16.2. Do platných Podmínek lze nahlížet na všech provozních místech Poskytovatele a na 

požádání Poskytovatel poskytne jejich kopii žadateli o uzavr ̌ení smlouvy pr ̌ed jejím 
uzavr ̌ením. Aktuální zne ̌ní podmínek je volne ̌ pr ̌ístupné na internetových stránkách 
Poskytovatele.   

16.3. Poskytovatel má právo jednostranne ̌ me ̌nit a dopln ̌ovat tyto Podmínky. Podstatná 
zme ̌na c ̌i doplne ̌ní Podmínek je du ̊vodem pro výpove ̌ď Smlouvy ze strany Uživatele 
podle bodu 3.5. Nevypoví-li Úc ̌astník Smlouvu podle bodu 3.5., má se za to, že s takovou 
zme ̌nou c ̌i doplne ̌ním Podmínek souhlasí.   

16.4. Zme ̌ny a doplne ̌ní Podmínek (dále jen novela) bude zvýrazne ̌na tuc ̌ne ̌ modrou barvou 
a zver ̌ejne ̌na na internetových stránkách Poskytovatele po dobu 30 dnu ̊. Má se za to, že 
uplynutím lhu ̊ty 30 dnu ̊ ode dne zver ̌ejne ̌ní byla novela Uživateli oznámena a že dne 
následujícího po uplynutí této lhu ̊ty nabývá úc ̌innosti. O tom, že na internetových 
stránkách Poskytovatele byla zver ̌ejne ̌na novela c ̌i dojde-li ke zme ̌ne ̌ v Ceníku služeb, 
informuje o této skutec ̌nosti Poskytovatel Uživatele do 7 dnu ̊ ode dne zver ̌ejne ̌ní novely 
formou e-mailové zprávy s potvrzením o doruc ̌ení na e-mailovou adresu Uživatele 
uvedenou ve Smlouve ̌. Za doruc ̌enou se dle tohoto odstavce považuje e-mailová zpráva, 
která se vrátí zpe ̌t Uživateli jako vyzvednutá c ̌i zpráva, kterou si Uživatel nevyzvedne ve 
lhu ̊te ̌ 7 dnu ̊ ode dne jejího zaslání Poskytovatelem. Poskytovatel muže Uživatele 
informovat i jiným vhodným zpu ̊sobem, napr ̌. oznámením na faktur ̌e apod.   

16.5. Pokud se ne ̌které ustanovení te ̌chto Podmínek nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, 
nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo Podmínek jako celku. Smluvní strany 
sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe 
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odpovídat pu ̊vodnímu úc ̌elu.   

16.6. V pr ̌ípade ̌, že dojde k rozporu mezi zne ̌ním obsaženým ve Smlouve ̌ a zne ̌ním obsaženým 
v te ̌chto Podmínkách, pak platí ustanovení obsažené ve Smlouve ̌.   

16.7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a úc ̌innosti dne 1. 1. 2011.   

 


