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Poskytovatel je provozovatelem veřejné telekomunikační sítě s obchodním názvem MODANET
umožňující datové telekomunikační služby. Tuto činnost provozuje jako držitel osvědčení č. 436 vydané
Českým telekomunikačním úřadem. Za účelem užívání této telekomunikační služby uzavírají
poskytovatel a účastník tuto smlouvu:
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘENOSU DAT – MODANET 406

1. Předmět smlouvy
1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat účastníkovi telekomunikační službu přenosu dat (dále jen
službu) mezi rádiovými body (dále jen body) účastníka prostřednictvím paketového systému
MORSE.
1.2. Přenos dat bude uskutečňován mezi body účastníka uvedenými v Příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy. Strany sjednávají dohodou, že změny v Příloze č. 1 smlouvy, popřípadě
změny poplatku za službu z důvodu změny rádiových parametrů sítě, mohou být následně
dohodnuty formou písemného protokolu.
2. Termíny plnění
2.1. Po podpisu této smlouvy provede poskytovatel služby nastavení kmitočtu na rádiových zařízeních
v pásmu 406,1 - 410 MHz v termínu dle dohody s účastníkem. Za zahájení poskytování služby se
považuje 1. den následujícího měsíce po nastavení kmitočtu.
2.2. Poskytovatel není v prodlení se splněním nebo plněním svých povinností, pokud zdržení nebo
přerušení nastalo pro okolnosti, které nezavinil, zpravidla se při jeho činnosti nevyskytují nebo které
se vyskytují tak ojediněle, že jim nemohl ani při postupu s odbornou péčí zabránit. Pokud pro tyto
okolnosti nelze službu zřídit, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.
3. Poplatek a platební podmínky
3.1. Za využívání služby je účastník povinen zaplatit roční poplatek xx.xxx,- Kč s ohledem na to, že
použije vlastní rádiové zařízení.
3.2. První poplatek bude poskytovatel fakturovat v průběhu měsíce, v němž bylo zahájeno poskytování
služby. Stanoví se jako násobek 1/12 ročního poplatku a počtu celých měsíců v prvním roce
využívání služby.
3.3. V každém dalším kalendářním roce bude v průběhu měsíce ledna fakturována celá výše uvedená
částka, případně upravená dle odst. 3.4.
3.4. Poplatek za poskytovanou službu bude upraven při změně ceníku a také při každé změně
rádiových parametrů sítě, která má vliv na jeho výši, písemným protokolem dle odst. 1.2. včetně
vyúčtování případného doplatku nebo přeplatku za předchozí poměrnou část roku ve které změna
nastala. Stanoví se jako násobek 1/12 ročního poplatku a počtu celých měsíců od provedené
změny.
3.5. Při ukončení smlouvy se poslední poplatek stanoví jako násobek 1/12 ročního poplatku a počtu i
započatých měsíců v posledním roce využívání služby.
3.6. Aktivace služby je při zahájení poskytování zpoplatněna částkou 5.000,-Kč, v případě individuálního
oprávnění vydaného pouze pro síť účastníka i při každé změně, která vyvolá povinnost žádat ČTÚ
o nové individuální oprávnění, tj. rozšíření sítě o další retranslace, zvýšení vyzářeného výkonu,
nebo zvětšení provozní oblasti rádiové datové sítě.
3.7. Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.
3.8. Změny v platném ceníku RACOM s.r.o., které mají vliv na způsob výpočtu poplatku za
poskytovanou službu a jeho výši, během doby platnosti smlouvy, budou oznámeny písemně
v předstihu nejméně 3 měsíce před nabitím jejich účinností.
3.9. Ve fakturách bude stanovena splatnost 14 dnů ode dne jejího doručení. V případě pochybností se
má za to, že byla doručena třetí den po odeslání zásilky, pokud se neprokáže jinak.
3.10. Pro případ prodlení s úhradou všech výše dohodnutých plateb se sjednává úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3.11. V případě objednání a provedení prací souvisejících s poskytováním služby nad rámec této
smlouvy, bude cena za provedení těchto dalších prací řešena samostatně.
4. Práva a povinnosti poskytovatele
4.1. Poskytovatel služby je povinen po dobu trvání této smlouvy poskytovat účastníkovi službu
v souladu a rozsahu daném touto smlouvou a v souladu se Všeobecnými podmínkami pro
poskytování telekomunikační služby přenosu dat vydanými poskytovatelem.
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4.2. Závada na telekomunikačním zařízení účastníka není důvodem k přerušení poskytování služby.
5. Práva a povinnosti účastníka
5.1. Účastník je oprávněn využívat službu v souladu a rozsahu daném touto smlouvou a v souladu se
Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikační služby přenosu dat.
5.2. Účastník je povinen nahlásit písemně do 7 kalendářních dnů změny, nebo oživení nových bodů
v předmětné síti provedené bez účasti pracovníků firmy RACOM s.r.o. na adresu servis@racom.eu.
6. Ostatní ujednání
6.1. Tato smlouva se uzavírá podle § 63 zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.v
platném znění. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky pro poskytování
telekomunikační služby přenosu dat vydané poskytovatelem a Reklamační řád. Těmi se řídí
smluvní vztah mezi účastníkem a poskytovatelem, pokud tato smlouva neobsahuje jiná ujednání
stran. Účastník prohlašuje, že se v dostatečném předstihu před podpisem smlouvy seznámil s
platným Ceníkem poskytovatele a porozuměl mu.
6.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí podle §1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se vztahy z ní plynoucí řídí
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo.
6.3. Účastník si může jako doplňkovou službu sjednat s poskytovatelem smluvní servisní podporu
SERVIS 12, nebo SERVIS 24.
6.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Vypovědět smlouvu jsou oprávněny obě smluvní
strany. Účastník musí poskytovatele požádat současně o přeladění na privátní kmitočet dle
individuálního oprávnění Českého telekomunikačního úřadu, nebo k termínu účinnosti výpovědi
vysílací rádiové zařízení prokazatelně vypnout, nebo zrušit. Vypovědět smlouvu lze pouze písemně
a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta jsou 3 měsíce. Výpověď začíná běžet od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
6.5. Změny a rozšíření této smlouvy musí být provedeny písemným dodatkem a musí být podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran s datem a pořadovým číslem změny.
6.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obě smluvní strany
obdrží po jednom výtisku.
6.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pročetly, obsahu porozuměly, projevy vůle jejich
oprávněných zástupců byly učiněny svobodně a vážně a na důkaz toho stvrzují text smlouvy svými
podpisy.
7. Přílohy:
7.1. Příloha č. 1 – Seznam bodů
7.2. Příloha č. 2 – Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikační služby přenosu dat
7.3. Příloha č. 3 – Reklamační řád
8. Podpisová část
V Novém Městě na Moravě dne: ……………… 2015

V Praze dne : ……………. 2015

………………………………………….……

…………………………………….

RACOM s. r. o.

Účastník

Ing. Bohumil Sobotka, jednatel
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