
 
 
 

SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 
 
 
XY 
se sídlem: XY 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Tennet.cz – Ing. Michaela Mudrochová  
se sídlem: Saběnice 13, 434 01 Havraň 
IČO: 63121913 
zastoupena: Ing. Michaelou Mudrochovou 
(dále jen provozovatel) 
 
uzavírají dnem podpisu tuto smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení: 

I. Předmět smlouvy 
Poskytovatel je majitelem bytového domu: č. p. XY 
Poskytovatel tímto souhlasí s umístěním telekomunikačního zařízení provozovatele (dále jen zařízení) 

ve svých nebytových a technických prostorech domu a na střeše domu. Provozovatel je majitelem 

telekomunikačního zařízení. Provozovatel se zavazuje pravidelně 1x měsíčně platit za pronájem prostor 

XY,- Kč, na základě faktur poskytovatele. (lze i jednou ročně, dle dohody) 

II. Povinnosti a práva provozovatele 
Provozovatel umístí své zařízení v nebytových a technických prostorách domu a na střeše domu na 

vlastní náklady a zajistí, aby odpovídalo všem normám závazným pro provoz zařízení tohoto typu. 

Prováděná technická opatření směřující k umístění zařízení nebudou narušovat stavební a ani jiná 

řešení domu nebo jeho částí, nebudou na újmu vzhledu či funkčnosti domu nebo jeho částí. 

Provozovatel před počátkem umístění zařízení seznámí poskytovatele s jeho funkcí, nároky, důsledky i 

místem umístění a podpisem této smlouvy získává souhlas poskytovatele s nutnými zásahy do jeho 

majetku. Provozovatel odpovídá za zabezpečení tohoto zařízení před jeho zneužitím, neoprávněným 

zásahem či zcizení a provede k tomu vhodná vlastní opatření. Provozovatel hradí poskytovateli 

spotřebovanou elektřinu, tato cena bude vyjádřena dle ročního odečtu podružného elektroměru na 

vystavené faktuře. Odečet spotřebované elektřiny dodá provozovatel poskytovateli na „Protokolu o 

měření“ vždy do 3 měsíců následujícího roku. Provozovatel v průběhu umístění a během provozu 

zařízení bude šetřit majetek i zájmy poskytovatele. 
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III. Povinnosti a práva poskytovatele 
Poskytovatel se zavazuje k zajištění přístupu k zařízení osobám pověřeným poskytovatelem a nebude 

činit kroky vedoucí k omezení nebo ukončení provozu zařízení. Poskytovatel má právo kontrolní 

činnosti při umístění a užívání zařízení. 

IV. Ukončení smlouvy 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, dopustí-li se provozovatel podstatného porušení 

smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje například nesplnění povinnosti dle čl. II. Smlouva 

může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran. V tomto případě je výpovědní lhůta 

3 měsíce a začíná běžet od prvního dne po dni doručení výpovědi. 

V. Závěrečná ustanovení 
Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetli, že ta vyjadřuje jejich skutečnou a 

svobodnou vůli, byla uzavřena vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho 

připojují níže své podpisy. 

 
 
V …………….. dne: 
 
 
 
 
..................................................     ................................................... 

 Poskytovatel            Provozovatel 

 


