
sm|ouva o umístění a provozováni zaíizeni
(uzavřená d|e s1746 odst. 2 zákona č' a9l2ol2 Sb'' občanského zákoníku, v platném znění)

Níže uvedené sm |uvní strany:

Jménol Spo|ečenství v|astníků Modřice 574

Adresa: Poděbradova 574, 66442 v|odřice

Ič:02783045
zastupujei ing' |YARKÉTA TŮMoVÁ, předseda ýboru
Tet 776 073 728

Bank' spojení:
(dá|e ve smlouvě jako ,,poskytovate|'')

Společnost:
SídIo:
rč:
DIč:
Tel:
Fax:
E-mai l l

Zastupuje:
Bank. spojení:

Statutární orgán: Viktor Fojt - jednaLe| spo|ečnosti

a

NetDatacomm/ s.r.o,
Troubsko, Jlh|avská 2' PSC 664 41
26923386
c226923386
+420 576 1,76 276
+420 547 253 155
info@netdatacomm.cz

]n9' Vojtěch Chrenko - na zák|adě p|né moci jednatele
2104444000 / 2700

Spo|ečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí| c, V|ožka 45094

(dá|e ve sm|ouvě jako ,'provozovate|'')

(poskytovate| i provozovate| dá|e ve sm|ouvě též spo|ečně jako ',sm|uvní straný')

Uzaví.ají pod|e 5 1746 odst. 2 zákona č. 8912012 Sb', občanského zákoníku, V p|atném znění, tuto
sm|ouvu o umístění a provozování zařízení te|ekomunikační techno|ogie, kteÍá upravuje práva a
povinnosti smIuvních stran násIedujícím způsobem :

s. r' o. Jih|avská 2, 664 41 Troubsko, Ic: 26923386' DÍc| cz26923386
zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Koským soudem V Brně V oddí|e oddí| c. , vložka 45094

teli +420 547 253 155 fax.: +420 547 253155 e-mail: info@netdatacomm.cz, http://www.netdatacomm,cz
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SmIouva o umístění zařízenÍ

I .
Předmět smIouvy

a) Poskytovate| tímto výslovně proh|ašuje, že je správcem spo|ečných částí budovy č'p' 574 na
adrese Poděbradova, |viodřice (dá|e jen ',nemovltosť.) '

b) Provozovate| proh|ašuje, že na zák]adé registrace u Ceského te|ekomunikačního Úřadu a
získaného živnostenského oprávnění je oprávněn poskytovat te|ekomunikační s|Užby a insta|ovat s tím
soUVisející technoIogie.

c) Provozovate| proh|ašuje, že všechny jím používané a insta|ované te|ekomunikačni techno|ogie a
zařízeníjsou v sou|adu s českými právními předpisy a hygienickými normami příslušných institucí.

d) Poskytovate| na zák|adě této sm|ouvy po dobu jejího trvání umožní provozovate|i umístění a
provozování te|ekomunikační techno|ogie b|íže specifikované v Pří|oze č. 1 Technická specifikace (dá|e
jen ,,techno|ogiď.), na střeše/chodbě/ve sk|epě nemovitosti a dá|e umožní provozovate|i zapojení a
provoz této techno|ogie V této nemovitosti v rozsahu d|e Pří|ohy č' 1 _ Technrcká specif|kace' ProVoZ
techno|ogie je spojen s odběrem e|ektrické energie.

e) Sm|uvní strany tímto výs|ovně proh|ašují, že veškeré technologie nainsta|ované provozovate|em
na shora uvedené nemovitosti zůstáva'ji ve vý|učném V|astnictví provozovate|e po Ce|ou dobu trvání
smIuvního vztahu zaIoženého toUto SmIoUVoU'

I I .
Práva a povinnosti sm|uvních stran

a) Na zák|adě této sm|ouvy je provozovatei oprávněn umisťovat, zřizovat a provozovat Ve Shora
uvedené nemovitosti výše uvedené techno|ogie v rozsahu d|e Pří{ohy č. 1 - Technická specifikace, a to po
ce|ou dobu trvání této smlouvy'

b) Poskytovate| umožní provozovate|i nezbytný přístup do prostoru shora uvedené nemovitosti, Za
úče|em zřízení, údržby a provozování techno|ogie' a to nejpozději v den nabytí účinnosti této sm|ou4/'

c) Poskytovatel spo|U provozovate|em (případně jejich Zástupci) společně provedou kontro|u
u m ístěn í techno|og ie ve výše uvedené nernovitosti a to Ve |hůtě 10 dnů od nainstalovánítéto techno|og]e'
o této kontroie bude proveden zápis, který bude podepsán oběma 5m UVními stranami.

d) Poskytovate| se zavazuje oznámit provozovate|i zamýš|ené stavební nebo i jiné Změny shora
uvedené nemovitosti, které by moh|y mít přímý v|iv na provozování techno|ogie provozovate|e, a to Ve
|hůtě nejméně 30 dnů před započetím těchto stavebních či jiných prací.

e) Provozovate| se zavazuje, že bude provádět práce související s umístěním a provozem
technologie tak' aby nedoš|o k újmám na majetku poskytovate|e případně třetích osob' Po skončení prací
provede provozovate| Úk|id v místech, kde probíhala insta|ace techno|ogie. V opačném případě provede
provozovate| odstranění poškození či znečištění na v|astní nák|ady. Týká se to i poškození VZnik|ýCh

této sm|ouvy' V připadě nedodržení je poskytovate| oprávněn ZáVady odstranit a

s. r. o. l ihavs(a 2, b6a 4l Trouosko, lCr 26c23386, DIC: C126921386
zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudern V Brně V oddí|e oddil c' , V|ožka 45094

te|: +42a 54f 253 155 fax'| +42a 54] 253 155 e mai|: lnfo@netdatacomm'cz, http://WWW.netdatacomm.cŽ
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sm|ouva o umístění zařízení

f) Provozovate| bude provádět práce takoým způsobem a v takovém rozsahu aby by|o moŽno
zabezpečit bezprob|émovou funkčnost insta|ované techno|ogie tak, jak je popsáno v pří|oze č' 1 :
,,Technická specifikace,.. která je nedílnou součástítéto smlouvy'

s) Provozovate| je touto sm|ouvou oprávněn přizpůsobovat techno|ogie d|e aktuá|ní situace, počtu
k|ientů a noých techno|ogií, pokud se tím nezmění rozsah umístóní technologie, dohodnutý v této
sm|ouvě, resp. v pří|oze č' 1 : ,,Technická speciflkace.'.

h) Poskytovate| se Zavazuje po dobu trvání této Sm|oUVy strpět umístění a provoz provozovate|em
instaIovaných technoIogií na shora uvedené nemoVitosti'

i) Poskytovate| se zavazuje provozovate|i umožnit a poskytnout provozovateli součinnosti při
provádění prací d|e č|' II písm. e) iéto sm|oulry a přizpůsobování techno|ogií d|e č|. II písm. 9) této
smlouvy.

j) Poskytovate| se zavazuje umožnit provozovate|i připojit se V nemovitosti na zdroj e|ektrické
energie za účelem provozu techno|ogií.

III.
Doba trvání a p|atnost sm|ouvy

e) Tato si-n|oilva se uzavírá na dobu neijrčiiou. obě srniuvní strany ji mohou Vypověcjět pouze
písemnou ýpovědí zaslanou druhé sm|uvní straně' Výpověd, může být sm|uvní stranou dána i bez
uvedení výpovědního důvodu. Výpovědní |hůta činí dvanáct ka|endářních měsíců a začíná běžet od
prvního dne měsíce násIedujícího po měsíci, ve kterém doš|o k doručení výpovědi druhé smiuvní straně'
Po dobu výpovědní lhůty jsou obě sm|uvní strany povinny pInit sVé povinnosti vyp|ývající pro ně z této
sm|ouvy, v opačném případě odpovídají za škodu tímto vznik|ou druhé straně.

b) Sm|ouvu |ze ukončit ioísemnou dohodou obou sm|uvních stran a to ke dni uvedenému v této
dohodě.

c) Provozovate| má právo od této sm|ouvy jednostranně odstoupit v případě podstatného porušení
smluvních povinností z této sm|ouvy poskytovate|em. Za podstatné porušení smIuvních povinností
poskytovateIem se povaŽuje:
- neoprávněná demontáž či jiný zásah do techno|ogie bez předchozího souh|asu provozovate|e
-neposkytnutí možnosti umístit techno|ogie nebo znemožnění přístupu k techno|ogiím po dobu de|ší než 1
měsíc po pisemné výzvě provozovateIe
-činnost poskytovateIe znemožňující provozovateli provoz technoIogie
-nep|nění sm|uvních povinností d|e této smlouvy ve ýpovědnídobě
-porušení povinností uvedených v č|. II. písm. b), d)' i) a j) této sm|ouvy

d) Pokud provozovatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušenÍ smluvnÍch
povinností poskytovatelem, je poskytovateI povinen ZapIatit provozovateIi za podstatné porušení
povinností uvedeného Vč|. Iu. písm' c) této sm|ouvy sm|uvní pokutu ve výši 12.000,- Kč a to do tří

obdržení písemné výzvy prgy62gy619|e k Úhradě s.nIuvní poxuty'

lmm/ s. r. o' Jih|avská 2,664 41 Troubsko, Ic: 26923386, DIc: cz26923396
zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem V Brně V oddiLe oddí| c. , V|ožka 45094

tel.: +420 547 253 755 tax: +420 547 253 155 e-rnailr info@netdatacomm.cz, httpr//www.netdatacomm.cz
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sm|ouva o umístění zarizen|

ry.
Změna smIuvních stran

a) PráVa a povinnosti sm|uvních stran vyp|ývající z této sm|ouvy v p|ném rozsahu přecházejí na
případné právní nástupce smIuvních stran. Smluvní strany jsou povinny skutečnost přechodu písemně
oznámit druhé straně, bude-|i to možné, učinítak alespoň jeden měsí.c před p|ánovaným dnem přechodu.

b) Dojde.|i k přechodu práv a povinností na straně poskytovatele na nové právní nástupce dle
č|ánku IV' bodu a) této sm|oUVy, je původní poskytovate| povinen nového poskytovate|e seznámit s právy
a povinnostmi vyp|./vající z této smlouvy, bude-|i to možné.

c) Poskytovate| se Zavazuje při převodu V|astnického práVa k nemovitosti nebo práva užÍvání
nemovitosti, nebo části této nemovitosti nebo bytového či nebytového prostoru nacházejícím se
V nemovitosti, převést na nabyvate|e tohoto práVa závazek vyp|ývající z této sm|ouvy, tj. umožnit
provozovateli provozování techno|ogie zřízené na zák|adě této sm|oUVy V nemovitosti'

V.
cena a p|atební podmínky

a) Poskytovate| a provozovate| se dohod|i na sm|uvníceně za umístění techno|ogiíve shora uvedené
nemovitosti ve rnýši 0,- Kč bez DPH (Včetně DPH 0' Kč) za ka|endářní rok. TUto je poskytovate| oprávněn
náj-okovat platbou na jÍm lrystavený daňot"l' coklad. Daňoqi doklad je poskytovate| povjnen y/stavit Za
příslušný ka|endářní rok předem, nejdříve 1.12., nejpozdě,]i do 31.12. předcházejícího ka|endářního roku.
V případě ýpovědi této sm|ouvy kterouko|i ze sm|uvních stran je poskytovate| povinen lystavit
provozovate|i daňový doklad ve Ihůtě d|e předchozí věty znějící na poměrnou část dohodnuté smluvní
ceny vypočtené jako I/I2 sm|uvní ceny uvedené vč|. V odst' 1věta první této smlouvy násobenou
počtem měsíců zbývajících do up|ynutí výpovědní doby.

b) Provozovatel je povinen Zap|atit poskytovate|i p|atbu uvedenou v článku VI. písm. a) této
smlouvy nejpozději do čtrnácti dnů od data doručení faktury Ze strany poskytovate|e. Za den úhrady
platby se považuje den, ve kteý je částka připsána na účet poskytovate|e'

c) V případě, že bude provozovate| s úhradou faktury V prod|ení, má poskytovate| práVo požadovat
po provozovate|i úroky z prod|ení ve ýši 0,05 o/o z ce|kové d|užné částky za každý započaý ka|endářní
den prodIení.

d) Nák|ady spojené s napájením techno|ogie ponese provozovate|, způsob úhrady těchto nák|adů je
řešen individuá|ní dohodou mezi provozovate|em a poskytovatelem. Tato dohoda bude zpravid|a
obsažena v příloze č' 1- Technická specifikace.

e) Poskytovate| a provozovate| se dohod|i na sm|uvním p|něním formou zřízení 1 bezp|atného
internetového připojení pro poskytovate|e.

VI.

s, r'o. lih|avská 2,66441 Troubsko, Ic: 26923386, DIc CZ26923386
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajs|C)im soudem V Brně V oddí|e oddí| c' , V|ožka 45094

tel.i +42A 541 253 155 fax.: +420 547 253 155 e-mail: info@netdatacomm.cz, http://www.netdatacornm.cz
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a) Tuto smlouvu |ze dop|ňovat
smIuvními stranami.

smlouva o umístění zařízení

Závěrečná ustanovení

pouze písemnými čís|ovanými dodatky podepsanými oběma

b) Tato sm|ouva nabý,vá p|atnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma sm|uvními stranami

c) Tato sm|ouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních' Každá smluvní strana obdrží po jednom jejím
vyhotoveni.

d) Nedí|nou součástí této sm|ouvy je její Pří|oha č. 1 _ Technické specifikace.

ď'1 e) PráVa a povinnosti z této smlouvy se řídí přísl. ustanoveními zákona č. 89lzOI2 sb', občanský
zákoník, v p|atném znění,

f) obě sm|uvní strany proh|ašují. že si sm|ouvu přečet|y a bez ýhrad s ní souhlasí' Dá|e proh|ašují
že tato smlouva by|a sepsána svobodně, niko|iv za nápadně neýhodných podmínek. Uvedené
skutečnosti stvzují sými níže uvedenými podpisy.

nb

l _

I

r#ř

Y-'? ?,f-ba?

i c l . :  + 4 2 0  5 1 6  1 1 6  2 1 6
Í ax:  r  420 547 253 155
i|1ío@l]etcatacÓmň,cí .í*'

2, 664 41 Troubsko, ICt 26923386, Dlct c226923386
zapsaná v obchodním rejstřku vďeném Krajshým soudem v Brně V oddÍe oddí| c. , VloŽka 45094

tel; +42O547 253 L55 fax.i +420547 253 155 e-mail: info@netdatacomm.cz, http://www.netdatacomm.cz
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Sm|ouva o umístění zařízení

Příloha č.1 - Technická specifikace

Jedná se o vybudování telekomunikační sítě, jejímž h|avním úče|em bude připojení zájemců na
internet Za přijate|né ceny. Celé připojeníjednot|ivých zájemců k internetu je rea|izováno pomocí sítě za
použití optických a metaIických kabelů.

Umístění technoIogie

Ve sk|eoních Drostorech nemovitosti umístěn rozvaděč 550X550x150
Na střeše nemovitosti optické průvěsy z vedlejších bytorných domů.
Ve stupačce optický kabel ze střechy a datové kabe|y pro jednot|ivé uživate|e.
Veškeré napájeni je rea|izováno ze společných rozvodů s podružným měřením. Vyúčtování e|ektrické
energie bude provedeno lx ročně.

i

t

l ř

|mm. s. r. o' Jih|avská 2.664 41 Troubsko. Ic: 26923386' DIc: Q269233B6
zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Krajshým soudem V BÍně v oddí|e oddí| c. , Vložka 45094

tel.i +420 547 253 155 fax.: +420 547 253 155 e-majl; info@netdatacomm.cz, httpi//www.netdatacomm.cz
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