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Smlouva o poskytování 

elektronických služeb 

1 Smluvní strany 

Název: Název:

Adresa: Adresa:

Tel.: Tel.:

Email: Email:

IČ: DIČ: CZ27942368 IČ: DIČ:

Banka Banka

Účet: Účet:

Spis. znač. Spis. znač.

Jednající: Jednající:

107-3033800227/0100

Ing. Lukáš  Kučera, jednatel

Vladis lavova 250, 397 01 Písek

C 16416 vedená u KS v Českých Budějovicích

Poskytovatel: Zákazník:

279 42 368

Komerční banka, a .s .

Technologické centrum Písek s.r.o.

+(420) 380 424 411

info@tcpisek.cz

 
 

2 Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je stanovení obchodního rámce pro posykování elektronických služeb z portfolia dodavatele. 
Těmito službami se rozumí například (nikoliv však výlučně): 

 

 Datové služby  - spojení 2 nebo více bodů, případně VPN 

 Internet   - připojení k celosvětové síti Internet 

 Hlasové služby  - poskytnutí možnosti hlasového volání 

 Datové centrum  - poskytnutí služeb datového centra 

 Serverové služby  - pronájem fyzických a virtuálních serverů 

 Cloudové služby  - poskytnutí služeb technologie Cloud 

 Servisní služby  - poskytnutí servisních, profylaktických a konzultačních služeb 

 Spisové služby  - poskytnutí prostor pro uložení dokumentace 

 Doplňkové služby - poskytnutí dalších doplňkových služeb 

 

Služby jsou poskytovány dle Všeobecných podmínek elektronických komunikací (VPEK). Přesné vymezení, která služba 
nebo služby budou poskytnuty, jakož i přesné obchodní a technické specifikace Služby/Služeb jsou uvedeny 
v konkrétní Objednávce/Objednávkách.  

Jednotlivé služby mohou být objednávány příslušnými Objednávkami i po dni uzavření této smlouvy. Takovéto 
objednávky doplňují tuto Smlouvu ke dni jejich uzavření, není-li v příslušné Objednávce stanoveno jinak. 

 

Předmětem Smlouvy může být i dodávka zařízení, jehož obchodní a technická specifikace je uvedena v Objednávce 
konkrétní služby. Na Objednávky zařízení se nevztahuji Všeobecné podmínky elektronických komunikací (VPEK)
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3 Přílohy smlouvy 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky elektronických komunikací (VPEK), které tvoří přílohu této 
smlouvy a které jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele. Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se se 
Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, že jejich obsahu rozumí, a že souhlasí s tím, aby tyto podmínky 
tvořily nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají, že Všeobecné podmínky elektronických komunikací 
mohou být ze strany Poskytovatele jednostranně změněny. Oznámení o chystané změně Všeobecných podmínek 
elektronických komunikací zašle Poskytovatel Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to 
nejméně 1 měsíc před tím, než by nové znění Všeobecných obchodních podmínek elektronických komunikací mělo 
nabýt účinnosti. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek bude dostupné na internetových stránkách 
společnosti Technologické centrum Písek s.r.o. – www.tcpisek.cz minimálně 1 měsíc před tím, než by toto mělo nabýt 
účinnosti. 

 

Nedílnou součástí Smlouvy je seznam oprávněných osob Zákazníka, kde je stanoveno, kdo a v jakém rozsahu může v 
souvislosti se Smlouvou a Objednávkami za Zákazníka jednat. 

Nedílnou součástí Smlouvy je seznam kontaktů Poskytovatele, kde jsou uvedeny kontakty, na které by se měl Zákazník 
v souvislosti se Smlouvou a Objednávkami obracet. 

 

4 Změny oproti smlouvě a VPEK 

V případě, že vznikne nesoulad nebo rozpor mezi Smlouvou, Objednávkou a/nebo VPEK, mají tyto dokumenty právní 
přednost v následujícím pořadí: 1. Objednávka, 2. Smlouva a 3. VPEK. 

 

5 Ostatní ujednání 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu nelze vypovědět, pokud je platná alespoň jedna Objednávka služeb, 
která byla na základě této smlouvy uzavřena. Pokud není platná žádná Objednávka služeb, je výpovědní lhůta této 
smlouvy jeden (1) měsíc. 

Používá-li tato Smlouva v jejím textu termíny psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, a 
nestanoví-li sama jejich význam, použije se význam, který je definován ve VPEK. 

Smlouva a veškeré přílohy jsou vyhotoveny ve dvou exemplářích. Každý ze zúčastněných stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

 

V          Písku        dne                                    . V                                    dne                           . 

. . 

Poskytovatel Zákazník 

 

 

http://www.tcpisek.cz/

