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Smlouva o poskytování veřejně dostupných  

služeb elektronických komunikacích 
 

číslo smlouvy:      číslo účtu: 78-8964710257/0100 

(variabilní symbol) 

 

uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů mezi: 

 

JOSI, s.r.o., Náchodská 428, 549 41  Červený Kostelec 

IČO: 27464750, DIČ: CZ27464750 

bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 78-8964710257/0100 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 

C 20543 

(dále jen POSKYTOVATEL) 

 

a 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:  

Adresa připojení:  

Číslo OP:  

Telefonní kontakt:  

E-mail:  

(dále jen ÚČASTNÍK) 

 

Objednané služby: 

 

Služby Popis služby Datum zahájení služby Cena bez DPH/měsíc 

Internet    

Ostatní    

Cena za objednané služby je uvedena v ceníku POSKYTOVATELE uveřejněného na internetových stránkách 

www.josi.cz. 
 

Trvání smlouvy: 

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s minimálním trváním čtyři roky od podpisu smlouvy. 

Účastník využil nabídku Poskytovatele a souhlasil s instalací dotovaného přijímače internetu. 

 

Částečná úhrada Účastníka: 1,- Kč s DPH 

Smluvní pokuta v případě předčasného zrušení smlouvy: 5.000,- Kč s DPH 

 

Pokud Účastník vypoví smlouvu dříve, než za čtyři roky od podpisu smlouvy, uhradí Poskytovateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč s DPH na základě vystavené faktury Poskytovatelem. 

 

 

 

http://www.josi.cz/
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Účastník prohlašuje, že: 

a) se seznámil a souhlasí se Specifikací služeb, Ceníkem Poskytovatele, Zásadami ochrany 

soukromí (dále jen „Zásady“), Informací o ochraně osobních údajů a s Všeobecnými 

podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

společnosti JOSI, s.r.o. (dále jen „Podmínky“) ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy a 

zveřejněném na www.josi.cz, tyto dokumenty obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí 

Smlouvy.  

b) bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje, které mu při 

uzavírání a kdykoli za trvání Smlouvy předá nebo jakkoli jinak zpřístupní. 

c) byl seznámen s možností odstoupit od této Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory 

obvyklé pro podnikání Poskytovatele, a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (týká se 

pouze spotřebitelů) s přihlédnutím k ustanovení §1837 zákona č. 89/2012 Sb. 

d) souhlasí a bere na vědomí, že tato Smlouva nahrazuje veškerá práva a povinnosti založené 

dříve uzavřenou Smlouvou mezi Účastníkem a Poskytovatelem ke stejnému místu instalace. 

e) tuto Smlouvu je možno měnit pouze formou písemné dohody obou smluvních stran. 

f) tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdržela 

jedno vyhotovení. 

 

 

V Červeném Kostelci dne  

 

 

 

   

          

 Pavel Kulda, jednatel      Účastník 

  

 

 

 

 

Smluvená rychlost: 
... = Download rychlost v kbps (maximální a zároveň inzerovaná rychlost) 
... = Upload rychlost v kbps (maximální a zároveň inzerovaná rychlost) 
... = Download rychlost v Mbps (maximální a zároveň inzerovaná rychlost) 
... = Upload rychlost v Mbps (maximální a zároveň inzerovaná rychlost) 
... = 60% download rychlosti v kbps (běžně dostupná rychlost) 
... = 60% upload rychlosti v kbps (běžně dostupná rychlost) 
... = 60% download rychlosti v Mbps (běžně dostupná rychlost) 
... = 60% upload rychlosti v Mbps (běžně dostupná rychlost) 
... = 30% download rychlosti v kbps (minimální rychlost) 
... = 30% upload rychlosti v kbps (minimální rychlost) 
... = 30% download rychlosti v Mbps (minimální rychlost) 
... = 30% upload rychlosti v Mbps (minimální rychlost) 
 

http://www.josi.cz/

