
DODATEK A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL(dále jen „DaP“) KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB  
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Č. _______________________ (dále jen „Smlouva“) uzavřený podlezákona č. 127/2005 Sb.  
o elektronických komunikacích, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
Uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

MX-NET Telekomunikace s.r.o., sídlem Oborná 95, 792 01, IČ 27800334, DIČ CZ27800334, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41875, podnikatel v 
elektronických komunikacích na základě osvědčení č. 1987 od ČTÚ, TEL.: 776 267 744, EMAIL: info@mx-net.cz, WEB: www.mx-net.cz 
jako Poskytovatel, dále jen „Poskytovatel“ a 

Jméno a příjmení  
(Název právnické osoby) 

 
Dat. nar.   
(IČ, DIČ) 

 

Trvalý pobyt (Sídlo)  Telefon  

Místo připojení 
(liší-li se od trvalého pobytu) 

 
E-mail 

 

Poznámka  

jako Účastník, dále jen „Účastník“ 
Poskytovatel za podmínek sjednaných tímto DaP zřídil a zavazuje se provozovat Účastníkovi níže specifikované služby a Účastník se zavazuje Poskytovateli zaplatit 
dohodnutou cenu za poskytnuté služby a zboží, a dodržovat podmínky tohoto DaP. Smluvní strany se dohodly na těchto službách: 
 

□ 
Změna místa připojení k síti Internet: Poskytovatel Účastníkovi poskytuje službu Připojení k síti Internet na základě Smlouvy. Účastník požádal Poskytovatele  
o změnu Místa připojení k této službě.V návaznosti na to Poskytovatel provedl změnu Místa připojení na adresu uvedenou v hlavičceDaP. 
 
 
 

□ ANO 

□NE 

Při zřízení připojení bylo využito (i částečně) stávající vedení nebo zařízení, o kterém Účastník prohlašuje, že je v jeho výlučném vlastnictví. Účastník zároveň  
za provoz tohoto vedení a zařízení přebírá plnou odpovědnost. 

□ ANO 

□NE 

Účastník byl poučen ve smyslu vyhlášky o technických požadavcích na stavby a dále seznámen s požadavky příslušných norem ČSN a EN (škody způsobené 
bleskem, škody na stavbě, účinky blesku na stavbu, připojené inženýrské sítě, ochranná opatření pro telekomunikační vedení), podle nichž má povinnost snížit 
pravděpodobnost přímého i nepřímého úderu blesku do telekomunikačních a signálních vedení. Poskytovatel Účastníkovi doporučuje provést odbornou 
kontrolu, popř. rozšíření stávajícího systému ochrany nemovitosti. 

□ ANO 

□NE 

Poskytovatel konstatuje, že nemovitost, na níž bylo připojení zřízeno, je nedostatečně chráněna před účinky blesku či atmosférického přepětí a instalacebyla 
provedena na základě požadavku Účastníka, který byl na tuto skutečnost výslovně upozorněn před započetím montáže. Poskytovatel tak neodpovídá za škody 
vzniklé působením blesku či atmosférického přepětí. 

Parametry služby Připojení k síti Internet sjednané 

podle Smlouvy se: □ nemění □mění na: 

Název 
tarifu: 

 
Rychlost 
(Mbit/s): 

 
Měsíční cena 
v Kč: 

 Typ: L 

Účastníkovi bylo k poskytování tétoslužby dodáno toto zařízení, nebo provedeny tyto nadstandardní práce: 

□ Za zřízení přípojky je Účastníkovi účtován aktivační (montážní) poplatek: □0Kč (bezplatně) □400Kč □_________Kč 

□Mikrotik SXT Lite5____   ks při ceně ________ Kč/ks, celkem za ________Kč □ Konzole při ceně ________ Kč/ks, celkem za ________Kč 

□ Polohovací držák v počtu ___ks při ceně 150Kč/ks, celkem za _______ Kč □ FTP kabel za cenu 12Kč/m, v délce ________ m za celkovou cenu ________Kč 

□ UTP kabel za cenu 10Kč/m, v délce ________ m za celkovou cenu ________Kč □ Router TL-WR841/844Nv počtu ___ks při ceně 530Kč/ks, celkem za _______ Kč 

□ Jiné: 

Celková jednorázová platba z této služby Kč:  Celková měsíční cena za tuto službu Kč:  Cena poměrné části prvního měsíce Kč:  

 

□ Doplňková služba VoIP(pevná telefonní linka) Telefonní číslo(a): Dle přílohy č. 1. včetně OKU kódu 

1. Účastník si nepřeje být uveden v účastnickém seznamu. Služba VoIP je zřízena včetně přístupu k číslům tísňového volání. 
2. Cena služby je dohodnuta dle platného Ceníku.Účastník se s Ceníkem seznámil před uzavřením Smlouvy. 
3. Účastník se zavazuje neprovozovat Telefonní číslo mimo Místo připojení. Údaje o Místupřipojení jsou předávány do databáze, kterou využívají provozovatelé 

tísňových linek. Účastník ručí za případné škody, které mohou vzniknout voláním odjinud než z Místa připojení. 
4. Cena za hovorné je splatná na základě Poskytovatelem vystavené elektronické faktury, kterou zašle Účastníkovi e-mailem. Fakturace bude probíhat po dosažení 

limitní provolané částky dle Ceníku, minimálně však 1× ročně. Cena za doplňkovou službu virtuální ústředny je splatná tak, že o částku uvedenou výše navýší 
Účastník svou platbu plynoucí z využití služby Připojení k síti Internet. Variabilní symbol, datum splatnosti ani číslo účtu se nemění. 
 Účastníkovi bylo k poskytování tétoslužby dodáno toto zařízení, nebo provedeny tyto nadstandardní práce: 

□ UTP kabel za cenu 10Kč/m, v délce ________ m za celkovou cenu ________Kč □ VoIP telefon GIGASET - A690 IP při ceně ________ Kč/ks, celkem za ________Kč 

□GIGASET - AS690HX černýpři ceně 990 Kč/ks, celkem za celkem za ________Kč □Cisco SPA112 při ceně 1350 Kč/ks, celkem za ________Kč 

□ Jiné: 

Celková jednorázová platba z této služby Kč:  Celková měsíční cena za tuto službu Kč:  Cena poměrné části prvního měsíce Kč:  

 
 

□ Doplňková služba MX-TV (poskytování televizních kanálů prostřednictvím datové sítě Poskytovatele v rámci Účastníkovy domácnosti) 

1. Základní nabídka programů je obsažena v balíčku START, která je při odběru služby povinná. K ní si Účastník může přikoupit další, doplňkové služby. Programová 
skladba nabídek a balíčků je uvedena ve specifikaci služby na adrese http://www.mx-net.cz/domacnosti/televize/. Účastník se s ní seznámil před uzavřením 
Smlouvy. 

2. Účastník bude měsíční paušál za službu MX-TV platit Poskytovateli tak, že o celkovou měsíční cenu služby MX-TV uvedenou níže navýší svou platbu plynoucí  
z využití služby Připojení k síti Internet. Variabilní symbol, datum splatnosti ani číslo účtu se nemění. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit programovou skladbu nabídek, volitelných balíčků i cenu jakékoli služby spojené s touto službou. Tuto změnu oznámí 
Účastníkovi předem emailem a zveřejní na stránkách www.mx-net cz. Změna je účinná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po zaslání oznámení, 
není-li uvedeno jinak. Nebude-li Účastník se změnou souhlasit, oznámí Poskytovateli písemně nebo emailem ukončení odběru služby ke konci daného 
kalendářního měsíce. V následujícím období pak sníží svou pravidelnou měsíční platbu o hodnotu ukončené služby. 

4. Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnost sledovanitv.cz s.r.o., vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78732, která je jako 
provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Společnost sledovanitv.cz s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy 

se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy. 

□ START: 199Kč/měs. □BASIC: +359Kč/měs. □MAX: +399Kč/měs. □MAXI + HBO GO: +699Kč/měs. 

□ AppleTV: +35Kč/měs. □ 120 hodin nahrávek: +85Kč/měs. □ Filmový: +149Kč/měs. □ Dětský: +69Kč/měs. 

□ SPORT: +189Kč/měs. □ FilmBox: +139Kč/měs. □ Relaxxx: +250Kč/měs. □ DOKU: +99Kč/měs. 

□ Další dvojice zařízení (Set-top box / TV): +35Kč/měs. _________ ks 



□STB ARRIS VIP 4302 v počtu ____ks při ceně 2.499Kč/ks, celkem za ________ Kč □ UTP kabel za cenu 10Kč/m, v délce ________ m za celkovou cenu ________Kč 

□ STB Android se službou Sledovani.TV v počtu ____ks při ceně 2.499Kč/ks, 

celkem za _________ Kč 
□ Jiné: 

Celková jednorázová platba z této služby Kč:  Celková měsíční cena za tuto službuKč:  Cena poměrné části prvního měsíce Kč:  

 

□Protože Účastníkovi bylo zařízení a/nebo zřízení z předchozích článků poskytnuto za zvýhodněnou cenu, zavazuje se Účastník v případě ukončení Smlouvy dříve než za 

6 měsíců, doplatit rozdíl _______ Kč mezi zvýhodněnou a běžnou cenou, a to na základě Poskytovatelem vystavené faktury. 

□Účastníkovi bylok poskytování služeb podle předchozích článků zapůjčeno toto zařízení: ______________________________________________________________. 

Veškeré jednorázové platby z předchozích článků boudou zaplaceny: □na místě □na základě faktury 

 
Ke shora uvedeným službám se vztahují tato společná ujednání, kterými se doplňuje Smlouva. 
1. Doplňkové Služby VOIP a MX-TV tvoří rozšíření Smlouvy a odběr těchto služeb lze ukončit samostatně. Ukončení Poskytovatel potvrdí emailem, přičemž ukončení 

Doplňkové služby nemá vliv na platnost zbytku Smlouvy. Žádost o ukončení lze provést vždy k poslednímu dnidaného kalendářního měsíce. Zařízení zapůjčená 
Poskytovatelem Účastníkovi pro provoz doplňkových služeb budou vrácena dle Všeobecných podmínek sítě MX-NET. 

2. Měsíční cena za služby Připojení k síti Internet a MX-TV je splatná k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byla služba poskytnuta na účet uvedený v záhlaví 
Smlouvy. Jako variabilní symbol bude použito číslo Smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy Poskytovatel obdrží pod správným variabilním symbolem platbu 
v řádné výši dle Smlouvy. 

3. Byla-li při uzavření DaP Účastníkovi některá ze služeb poskytnuta na dobu určitou bezplatně, nebo si Účastník některou ze služeb předplatil, lze Smlouvu vypovědět 
nejdříve k poslednímu dni tohoto bezplatného, nebo předplaceného období.  

4. Tento DaP je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníkovi byl poskytnut dostatečný časový prostor pro seznámení 
se se zněním Smlouvy.Smluvní strany prohlašují, že si DaP před jejich podpisem přečetly a že byly uzavřeny po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrdily svými podpisy.  

5. Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH v zákonné výši. 
6. Došlo-li již v minulosti k uzavření DaP, uzavření pozdějšího DaP nahrazuje původní DaP jen v těch ustanoveních, která si vzájemně odporují. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjmový pokladní doklad    č.PPD-_________________________ zedne ________________ 

Poskytovatel: MX-NET Telekomunikace s.r.o., sídlem Oborná 95, 792 01, IČ 27800334, DIČ CZ27800334 
Účastník: _______________________________________________________________________________________________ 
 

Účastník při uzavření této Smlouvy uhradil v hotovosti, nebo platební kartou celkem částku _________Kč. 

 

Přijal:   Vydal: 
 

Příjmový pokladní doklad tvoří samostatnou přílohu Smlouvy a jeho číslo je s číslem Smlouvy shodné. Vyjma zálohy jsou uvedené ceny včetně 21% sazby DPH. 

□ Účastník výslovně požádal o okamžitou aktivaci služeb poskytovaných podle této Smlouvy, které byly před jejím podepsáním zřízeny a řádně předány 
v požadované kvalitě. 
 
 
 
 

□ Účastník výslovně požádal o okamžitou aktivaci služeb podle této Smlouvy, která bude provedena do 8 hodin od jejího podepsání. V případě, že nebude tato 
lhůta splněna, bude Účastníkovi na základě písemné reklamace přiznán nárok na poměrné snížení ceny za první zúčtovací období. 

□ Účastník nežádal o okamžitou aktivaci služby, která proto proběhne 15. den ode dne podepsání této Smlouvy. 
 
 
 
 

□ Účastník výslovně požádal o aktivaci služby dne _______________. Aktivace služby bude v tento den automaticky provedena. 
 Je-li Účastník spotřebitelem a nežádal o okamžitou aktivaci služby, platí, že má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnůdle Občanského zákoníku. Není-li Účastník 

spotřebitelem, nebo žádal-li o okamžitou aktivaci služby, toto právo nemá.Odstoupenímusí být v listinné nebo elektronické podobě odesláno Poskytovateli nejpozději 
14. den ode dne uzavření Smlouvy na adresu uvedenou v záhlaví. K odstoupení je možné použít vzorový formulář dostupný na adrese www.mx-
net.cz/doc/form_odstoupeni.pdf. 

V(e) Dne V ____ :____ hodin 

Jméno a podpis pověřeného zástupce za Poskytovatele: 

 

 

 

Se shora uvedeným souhlasím. Podpis Účastníka popř. osoby, která jej zastupuje. 

 

 

 


