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Doda tek  ke  sm louvě   
posky tu j í c í  s lužby  p ř ipo jen í  k  i n te rne tu  

 
 
Smlouva č.:  

 
 

uživatel služby 

Jméno a příjmení ..............................................................................................................................   
Bydliště: ............................................................................................................................................   
…………………………………………………………………. 
Telefon: .............................................................................................................................................  
RČ (není-li přiděleno, pak datum narození) .……………………………………… 
..........................................................................................................................................................  
Zastoupen: ………………………………………………………………………. 
dále jen „Uživatel“, 

na straně jedné  
 
a  

poskytovatel služby 

Y-POINT IT & solution s.r.o. 
se sídlem Ostravice č.e. 606, Ostravice, PSČ 739 14 
IČ: 038 00 768 
Zastoupen: Ondřejem Bohniatem, jednatelem 
dále jen „Poskytovatel“, 

na straně druhé  
 

uzavírají 

dodatek rozšiřující poskytované služby uživateli o Službu IPTV  

prostřednictvím využití technických prostředků poskytovatele  

 

 

Provozovatel služby:    SMART Comp. a.s., Kubíčkova 8, 635 00 Brno,   IČ: 25517767,    DIČ: CZ25517767,  

zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4198 

Provozovatel služby je zároveň dodavatelem služby s obchodním názvem Kuki TV. 

 

I. Obsahem tohoto dodatku smlouvy je závazek Poskytovatele rozšířit Uživateli připojení k síti internet o 
službu IPTV dle níže uvedených ujednání a parametrů do 10 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku 
a Uživatel se zavazuje za tuto službu hradit níže uvedenou sjednanou cenu. 

 

Název doplňkové služby Cena doplňkové služby / měsíc zřízeno 

Kuki TV Partner (internet+TV) Internet+100,-Kč (nelze odděleně)  

Kuki TV Menší 200,-Kč  

Kuki TV Větší 400,-Kč  

Ostatní služby-popis Cena dle specifikace  

   

   

Povinný Hardware STB Nájem  * 

99,-Kč / měsíc  

Koupě na splátky *          

1 x 990,-Kč  a pak 

23 x 49,-Kč 

Zvýhodněná koupě             

1  490,- Kč                 

(se závazkem 2 roky) 

Koupě za plnou 

cenu  2 490,- Kč 

     

* Set-top-box je po celou dobu využívání služby majetkem poskytovatele. 
**Set-top box je majetkem poskytovatele do doby úplného splacení uživatelem. 

 



 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: DIČ: 
Česká spořitelna 038 00 768  
3923573329/0800   

Společnost je zapsána v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění u Českého telekomunikačního úřadu pod pořadovým 
číslem 3928, dále v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61424. 
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II. Požadavky na technické vybavení k připojení IPTV na straně uživatele: konektor RJ 45 a internetové připojení o rychlosti min. 10 
Mbps pro SD programy a 14Mbps pro HD programy. 

. 

III. Poskytovatel nebo třetí osoba, která poskytovatele pověřila, je nositelem veškerých práv a povinností k šíření převzatého 
televizního a rozhlasového vysílání, a dodavatelem veškerého Obsahu. 

 

IV. Povinnosti k třetím osobám, státním orgánům a Distributorům 

 Ve vztahu ke státním orgánům odpovídá Provozovatel za obsah Programové nabídky tak, že šíří prostřednictvím Služby 
IPTV Programovou nabídku v souladu s registrací u RRTV a v souladu s právními předpisy. 

 Ve vztahu k Distributorům a autorům je nositelem veškerých práv a povinností pouze Provozovatel, který ve vztahu 
k Poskytovateli i Koncovým uživatelům odpovídá za to, že šíří prostřednictvím Služby IPTV Programovou nabídku v 
souladu s licenčními smlouvami a oprávněnými zájmy Distributorů a autorů. 

 Uživatel je povinen zaplatit koncesionářský poplatek za příjem TV a rozhlasového vysílání. 

 Uživatel souhlasí s příjmem Služeb IPTV od Provozovatele prostřednictvím Poskytovatele. Službami dodávanými 
Provozovatelem se pro tento případ rozumí i Doplňkové služby, včetně služeb poskytovaných třetími osobami, tj. služby 
dalších, jiných poskytovatelů (dále jen „Další poskytovatel“ a „Služby třetích osob“). Uživatel je povinen uhradit 
Provozovateli cenu těchto služeb výhradně prostřednictvím Poskytovatele, pokud takové služby nejsou ze strany 
Uživatele hrazeny přímo třetí osobě. 

 

V. Servis 

 Poskytovatel bude poskytovat svým Koncovým uživatelům servis související s poskytováním Služby IPTV – servisní 
zásahy na zařízeních k příjmu IPTV, instalaci a nastavení set-top boxu a zacvičení uživatele v obsluze. 

 Uživatel je oprávněn své dotazy a problémy s poskytovanou Službou IPTV řešit výhradně se zákaznickým centrem 
Poskytovatele. 

  Poskytovatel nenese odpovědnost za kvalitu a druh převzatého vysílání, za změny v Programovém schématu a za 
dostupnost Programové nabídky, pokud její nedostupnost sám nezavinil. 

 Poskytovatel nezodpovídá za data ukládaná v rámci služby TV Kuki Nahrávám. 

 

VI. Programová nabídka, programová skladba 

Programová nabídka je uvedena a aktualizována na stránkách poskytovatele, www.yellowpoint.cz, www.y-point.cz 

                       Změna programové skladby: 
Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit poskytovanou Programovou nabídku a Službu IPTV. Obsah Programové nabídky a 
popis Služby IPTV ke dni podpisu tohoto dodatku  smlouvy. Pro případ změny poskytované Programové nabídky není třeba 
uzavření dalšího aktuálního dodatku ohledně změny.  

 

VII. Finanční podmínky 

 Za poskytování služeb dle tohoto dodatku náleží poskytovateli od uživatele odměna dle ceníku uvedeného na stránkách 
poskytovatele www.yellowpoint.cz, www.y-point.cz., specifikovaná také v čl.I tohoto dodatku. 

 Za poskytování STB náleží poskytovateli od uživatele odměna dle ceníku uvedeného na stránkách poskytovatele 
www.yellowpoint.cz, www.y-point.cz., specifikovaná také v čl.I tohoto dodatku. 

 Ceny tematických televizí zahrnují poplatek z televizního vysílání ve výši 1% jako příspěvek do Státního fondu 
kinematografie. 

 

VIII. Ostatní ujednání 

Všechna ostatní ujednání uvedená ve smlouvě č.………………, která je podpisem obou stran nedílnou součástí tohoto dodatku 
jsou nadále platná. Po podpisu dodatku obdrží každá ze stran po jednom vyhotovení s platností originálu.  

Klient zároveň svým podpisem stvrzuje, že převzal dodatek k obchodním podmínkám, základní informace s ceníkem a 
tabulkou služeb a byl seznámen se základními zásadami správného používání zařízení. 

 

V……………………..dne……………………. 

 

 

………………………………………………..     ……………………………………………… 

 Uživatel        Poskytovatel 
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