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Smlouva CZF Matějov  
o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

uzavřená v souladu s obecně závaznými právními předpisy (občanský zákoník, 

obchodní zákoník, zákon o elektronických komunikacích) 

- nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky 

 

 

Číslo smlouvy :       XXXX            

(variabilní symbol)                            

Druh specifikace smlouvy: 

nová   změna    ukončení  

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Poskytovatel 

 

Obchodní jméno: 

BUDIŠOVI S.R.O. 

IČO: 

41194543 

DIČ: 

CZ41194543 

Sídlo: 

Podolská 760/110 

PSČ: 

Praha 4      147 00 

Oprávněný zástupce: 

Lukáš Budiš 

Bankovní spojení: 

Fio, banka 

Číslo účtu: 

2100066102/2010 

Kontakt:  info@matejov.eu 

tel.:312310241, mob.O2: 

728375369 

 

Zákazník 

 

Jméno **,***: 

Jenik 

Příjmení **,***: 

Tulipanek 

Rodné číslo ***: 

464978956/4646 

Trvalé bydliště **,***: 

Zahradka 666 

Místo připojení.: 

Skalka 

Kontaktní os.: 

 

Telefon: 

74667979 

Email: 

fgflkgfj@djd.cz 

Kontakt (skype, ICQ): 

jenik.tulipanek 

Přezdívka v síti: 

kytička 

Místo podnikání **:   

 

 

 

Obchodní jméno *: 

 

IČO *, **: 

 

DIČ: 

 
Sídlo, popř. sídlo org. složky *: 

 
Osoba oprávněná jednat 

za obch.firmu *: 

 

Trvalé bydliště *: 

 

Vztah k obch.firmě: Kontaktní osoba: Místo připojení: 

 

Telefon: 

 

Email: 

 

Jiný kontakt: 

 

* povinný údaj podnikající právnické osoby  

** povinný údaj podnikající fyzické osoby 

*** povinný údaj nepodnikající fyzické osoby 

povinné údaje stanoveny ust. § 63 odst. 3 zák.č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích a o  změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění p.p. 
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Poskytovaná služba - předmět smlouvy: 

Přístup k síti internet - širokopásmový prostřednictvím 

veřejné pevné sítě elektronických komunikací CZF Matějov. 

 

Parametry (úroveň kvality) služby dle tarifu: 

 

Tarif Down UP Agregace Fup Cena s DPH Datum* 

S** 4-6 Mb 4 Mb max. 1:4 Ne 300 Kč+ údržba  
 

S2** 6-8 Mb 5 Mb max. 1:6 Ne 500 Kč+ údržba  
VIP 1** 7-9 Mb 6 Mb max. 1:9 Ne 850 Kč+ údržba  
VIP 2** 8,5-10 Mb 7 Mb max. 1:9 Ne 1000 Kč+ údržba  
CZF 5 Mb 5 Mb max. 1:4 Ne 0 Kč + údržba  

D     dohodou              
 

 
* Datum zahájení poskytování služby nebo datum ukončení služby (uvede se pouze 

 při druhu specifikace smlouvy "ukončení") 

** Poskytovatel si vyhrazuje právo uvalit z opodstatněných důvodů FUP (omezení 

rychlosti za počet stažených dat). Tarif má přístup do sítě CZF Matějov zdarma. 

Ceny jsou za měsíční konektivitu do internetu. K ceně je třeba připočíst měsíční  

paušální poplatek za údržbu v ceně 50 Kč měsíčně. 

Z uvedených tarifů lze pro jedno místo připojení poskytnou pouze jeden tarif. Změna 

tarifu je možná 1x za měsíc, nejdříve však od 1.kalendářního dne následujícího 

měsíce, od objednání změny tarifu.  

Uvedené ceny jsou včetně DPH.  

 

Platnost smlouvy: 

 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 

 .................. s výpovědní lhůtou jeden měsíc.
 

 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 

 lhůtou jeden měsíc.
 

 

Smlouva je platná a účinná od data podpisu obou smluvních 

stran. 

 

Další ujednání: 
Uživatel souhlasí se zakreslením svého klientského bodu do mapy sítě CZFree 

mapa.czfree.net .  

 

........................................................................... 

 

........................................................................... 

 

........................................................................... 

 

...........................................................................  

 

Datum: Podpis poskytovatele: 

 

Podpis uživatele (oprávněné 

osoby: 
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