SMLOUVA č. 7 7 3 1
O PROVOZU A UŽÍVÁNÍ KABELOVÉ TELEVIZE SBD ROŽNOV
A. Smluvní strany
1. Provozovatel:
Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
MAJITEL A PROVOZOVATEL
KABELOVÉ TELEVIZE
IČO: 00053732, DIČ:CZ00053732
tel. 571 669 118
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka DrXXII 39
bank. spoj.: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1511603 / 0300
zastoupen: Mgr. Josefem Marešem, předsedou představenstva
Miloslavem Plesníkem, členem představenstva
www.sbdroznov.cz
e-mail:info@sbdroznov.cz
dále v textu jen „ Provozovatel „

KONTAKTNÍ MÍSTO
PORUCHOVÁ SLUŽBA
tel. 571 655 844

2. Účastník:

Titul

Příjmení

Jméno

Datum narození

Adresa účastníka = odběrné místo = zásuvka TKR

č. popisné č. bytu

podlaží Ulice

PSČ
Rožnov p. R. 756 61

Kontaktní informace o účastníkovi

tel. bydliště

tel. zaměstnání

mobil. tel.

e-mail

poznámka:

dále v textu jen „ Účastník „
B. Předmět smlouvy
1. Provozovatel se zavazuje dodávat Účastníkovi služby – analogový TV a R signál do odběrného místa v
rozsahu programové nabídky:

ANALOGOVÁ
2. Bližší specifikace rozsahu programové nabídky je uvedena v Příloze č. 1 – Programová nabídka.
C. Cena

99 Kč

Cena za dodávané služby – analogový TV a R signál - je stanovena dohodou smluvních stran v Příloze
č. 2 této smlouvy.
D. Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce ode dne platnosti této smlouvy.
3. Účastník může od této smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

E. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti jsou upraveny v příloze č. 2 a 3 této
smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámily s
obsahem přílohy 1, 2, 3 této smlouvy a zavazují se těmito přílohami řídit. Účastník podpisem této
smlouvy prohlašuje, že mu byl obsah této smlouvy a jejich příloh Provozovatelem dostatečně
vysvětlen a měl dostatek času si tuto smlouvu a její přílohy před podpisem prostudovat, seznámit se
s jejím obsahem a všem ujednáním rozumí a je si vědom povinností s nich vyplývajících.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. 1, č. 2, č. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je oprávněn obsah příloh č. 1, č. 2, č. 3 v přiměřeném
rozsahu změnit. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je povinen změny příloh oznámit
Účastníkovi doporučeným dopisem nebo vhozením oznámení do poštovní schránky nebo oznámením
na domovní vývěsce nebo prostřednictvím e-mailu nebo teletextu, úplné znění příloh bude také
k dispozici v sídle Provozovatele. V případě změny dle předchozí věty má Účastník právo tuto změnu
ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího oznámení písemně odmítnout a tuto smlouvu písemně vypovědět,
s tím, že výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi Provozovateli.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné
ujednání této smlouvy a jejich příloh není pro ně překvapující nebo nesrozumitelné.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá z obou smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm
Dne

Dne

Mgr. Josef Mareš v.r. Miloslav Plesník v.r.
………………………………………………………………………

razítko a podpis provozovatele

……………………………………………………………………

podpis účastníka

Příloha č.1 ke Smlouvě o provozu a užívání TKR

PROGRAMOVÁ NABÍDKA ANALOG KABELOVÉ TELEVIZE SBD ROŽNOV
poř.č. Název programu

kanál

[MHz]

zvuk. doprovod

poř.č.

Název programu

kanál

[MHz]

zvuk. doprovod

1

Óčko

SE 7 147,25 B/G STEREO

17

ČT:D / ČT ART

E 47 679,25 B/G STEREO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

STV 1
SE 8 154,25 B/G STEREO
INFO-kanál
SE 9 161,25 B/G MONO
TV NOE
SE10 168,25 B/G STEREO
Nova
R 6 175,25 D/K M/ST/DU
Prima
R 7 183,25 D/K STEREO
ČT Sport
R 8 191,25 D/K STEREO
ČT 2
R 10 207,25 D/K M/ST/DU
ČT 24
R 11 215,25 D/K STEREO
ČT 1
R 12 223,25 D/K M/ST/DU
TA3
E 40 623,25 B/G STEREO
Sport 5
E 42 639,25 B/G STEREO
Prima Max
E 43 647,25 B/G STEREO
Prima COOL E 44 655,25 B/G MONO
JOJ Family
E 45 663,25 B/G STEREO
Nova Cinema E 46 671,25 B/G STEREO

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nova Gold
Nova Action
TV Barrandov
Prima LOVE
Šlágr TV
Mňam
Barrandov Muzika
Kino Barrandov
Barrandov plus
Nova 2
RELAX
STV 2
PRIMA ZOOM
Rozhlas

E 48
E 58
E 59
E 60
E 61
E 62
E 63
E 64
E 65
E 66
E 67
E 68
E 69
FM 2

687,25
767,25
775,25
783,25
791,25
799,25
807,25
815,25
823,25
831,25
839,25
847,25
855,25
VKV

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

STEREO
STEREO
STEREO
MONO
STEREO
STEREO
STEREO
STEREO
STEREO
STEREO
STEREO
STEREO
STEREO

Doplňující informace:
1. Složení programové nabídky může Provozovatel vzhledem k možnostem příjmu jednotlivých programů změnit
bez souhlasu Účastníka, v tomto případě platí ujednání bodu E odst. 3 Smlouvy.
2. U každého televizního kanálu je uvedena zvuková norma D/K (OIRT) nebo B/G (CCIR,EURO). Některé
televizní přijímače se dokáží nastavit na danou zvukovou normu automaticky, u některých je potřeba ručního
nastavení (postupujte podle dokumentace ke svému televiznímu přijímači).
3. Úroveň zvukového doprovodu (MONO, STEREO, DUO) se může měnit a je závislá na možnostech
produkčních společností televizních a rozhlasových programů.

V Rožnově pod Radhoštěm

Dne:

Dne:

Mgr. Josef Mareš v.r. Miloslav Plesník v.r.
……………………………………….
razítko a podpis provozovatele

………………………………....
podpis účastníka

Příloha č.2 ke Smlouvě o provozu a užívání TKR

CENA PROGRAMOVÉ NABÍDKY
PROGRAMOVÁ
NABÍDKA

CENA
OD 1.7.2016

ANALOGOVÁ

99,-

1) Cena jsou uvedena v Kč za jeden měsíc a jednu zásuvku TKR.
2) Cena je splatná poslední den toho kterého měsíce na účet Provozovatele číslo 1511603/0300, variabilní symbol
je stejný jako číslo smlouvy nebo v hotovosti v pokladně Provozovatele.
3) Uvedená cena může být Provozovatelem zvýšena bez souhlasu Účastníka, pokud nastane jedna z následujících
možností:
a) míra inflace vyhlašovaná Českým statistickým úřadem přesáhne 5% oproti dni posledního stanovení ceny
dle této Smlouvy
b) dojde ke změně obsahu programové nabídky spočívající v zařazení nového zpoplatněného programu
c) dojde ke zvýšení poplatků autorských organizací nebo poskytovatelů programů
d) představenstvo Provozovatele rozhodne o zvýšení ceny programových nabídek
4) Zvýšení cen ve smyslu odstavce 3 proběhne tak, že provozovatel může ceny zvýšit takto:
a) nastane-li situace předvídaná v bodu 3 odst.b) může se cena zvýšit o míru inflace
b) nastane-li situace předvídaná v bodu 3 odst. c) může se cena zvýšit o cenu nově zařazeného
programu
c) nastane-li situace předvídaná v bodu 3 odst.d) může se cena zvýšit o částku o kterou se zvýšily poplatky
autorským organizacím nebo poskytovatelů programů.
d) nastane-li situace předvídaná v bodu 3 odst.e) zvyšuje se cena o částku stanovenou rozhodnutím
představenstva Provozovatele
e) Zvýšení ceny je platné od 1. dne měsíce, který bude následovat po měsíci, ve kterém Provozovatel písemně
oznámil zvýšení ceny Účastníkovi.
5) Při zvýšení ceny platí ujednání bodu E odst. 3 Smlouvy.

Obsah programové nabídky je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy o provozu a užívání – Programová nabídka.

V Rožnově pod Radhoštěm

Dne:

Dne:

Mgr. Josef Mareš v.r. Miloslav Plesník v.r.
……………………………………….
razítko a podpis provozovatele

………………………………....
podpis účastníka
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Příloha č.3 ke Smlouvě o provozu a užívání TKR

Všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o provozu a užívání kabelové televize SBD Rožnov
A) Základní ustanovení a vymezení pojmů
1) „Provozovatel“ je majitelem a provozovatelem televizního kabelového rozvodu (dále jen „TKR“) v severozápadní části města
Rožnov pod Radhoštěm na základě rozhodnutí Rady ČR pro R a TV vysílání o registraci č.j. Rg/82/99/2376 ze dne 20.7.1999.
2) „Účastník“ je uživatelem nebo vlastníkem jednoho odběrného místa – účastnické zásuvky připojené na TKR (dále jen „zásuvka
TKR“).
3) Smlouva o provozu a užívání kabelové televize mezi provozovatelem a účastníkem bude dále v textu uváděna jen jako
„Smlouva".
4) Provozovatel poskytuje služby účastníkovi spočívající v dodávce analogového televizního (TV) a rozhlasového (R) signálu dle
programové nabídky uvedené v Příloze č.1 Smlouvy. Nabídka je vždy poskytována jako celek.
5) „Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vykonává funkci správce bytového fondu včetně správy společných
částí domu. Funkci správce může například vykonávat:
a) SBD Rožnov
b) Realitní kancelář Rožnov, s.r.o.
c) jiné fyzické či právnické osoby, které mají s vlastníky bytů (Účastníky) uzavřeny smlouvy o správě.
6) „Provozovatel“ zabezpečuje bezplatnou službu Účastníkům v oblasti komunikace s Účastníky a poskytování všech veřejných
informací, které jsou o síti TKR dostupné. Informace se poskytují:
a) při osobní návštěvě Účastníka na adrese SBD Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radh.
b) poštou na stejné adrese, jako v článku A bodě 6a)
c) telefonicky na čísle 571 669 118
d) elektronickou poštou: info@sbdroznov.cz
7) „Poruchová služba“ zajišťuje stálý dohled nad technickou stránkou sítě TKR a reaguje na přímé podněty o hlášení poruch
účastníky (viz článek E bod 4) ). Tuto službu zajišťuje firma TKR Jašek s.r.o.
8) Seznam příloh Smlouvy
a) Příloha č. 1 – Programová nabídka
b) Příloha č. 2 – Cena programové nabídky
c) Příloha č. 3 – Závazné smluvní podmínky.
B) Doba platnosti Smlouvy, výpovědní lhůta
1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2) Obě smluvní strany mohou Smlouvu vypovědět a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu je možno ukončit i vzájemnou dohodou
smluvních stran.
3) Účastník činí výpověď písemnou formou nebo osobně u Provozovatele. Provozovatel musí výpověď učinit písemně.
4) Odpojení od sítě TKR se provádí za jednotný poplatek 300,- Kč, + DPH, který uhradí Provozovateli (viz článek E bod 3) ).
5) Provozovatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že Účastník hrubě porušuje své povinnosti stanovené Smlouvou. Za hrubé
porušení povinností se považuje:
a) Účastník nezaplatí cenu za dodávané služby ani ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne kdy mu Provozovatel zaslal upomínku.
b) poruší-li Účastník svůj závazek uvedený v čl. E) odst. 1, pís, d).
6) Odstoupením od Smlouvy zaniká Smlouva ke dni doručení odstoupení Účastníkovi a od tohoto okamžiku je Provozovatel
oprávněn kdykoliv ukončit dodávku TV a R signálu do zásuvky TKR.
7) Případný přeplatek ke dni ukončení platnosti Smlouvy Provozovatel vrátí Účastníkovi v odpovídající výši snížený o náklady
spojené s jeho vrácením ve lhůtě do 5 pracovních dnů kalendářního měsíce následujícího po datu ukončení platnosti Smlouvy.
8) Případný nedoplatek ze strany Účastníka ke dni ukončení platnosti Smlouvy uhradí Účastník Provozovateli ke dni ukončení
platnosti Smlouvy.
C) Cena služby a způsob úhrady
1) Cena za služby uvedené ve smlouvě o provozu a užívání je stanovena dohodou dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
2) Účastník, ve správě SBD Rožnov, hradí měsíční poplatek jako součást předpisu nájemného, ostatní účastníci hradí individuálně.
3) Dostane-li se Účastník do prodlení se zaplacením ceny za dodávané služby, je povinen platit Provozovateli úrok z prodlení ve výši
0,1% denně z dlužné částky do zaplacení.
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D) Povinnosti Provozovatele
1) Provozovatel se zavazuje:
a) zajistit dodávku analogového TV a R signálu pomocí TKR v rozsahu blíže specifikovaném v Příloze č. 1 Smlouvy
– Programová nabídka.
b) udržovat TKR v provozuschopném stavu po dobu platnosti uzavřené smlouvy a zajistit dodávku sjednaných služeb do
zásuvky TKR v kvalitě podle ČSN EN 50083, ČSN 36 7211
c) odstranit případnou poruchu na TKR po nahlášení účastníkem do 24 hodin včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního
klidu, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména tím, že mu nebude umožněn přístup na pozemek, do objektu,
prostor nebo bytu, kde je instalována síť TKR.
2) Poruchy nahlášené po 20 hodině budou odstraněny následující den.
3) Lhůta 24 hodin neplatí v případě, že přerušení dodávky služeb je způsobeno mimořádnou živelnou událostí, stavební činností,
vandalismem, krádeží, přerušením dodávky elektrické energie nebo výpadky na vysílači, satelitní družici či odbavovacím pracovišti
jednotlivých distributorů TV a R kanálů. Řešení vzniklé situace je však i v takových případech povinností Provozovatele.
4) Náklady na opravu sítě TKR až po zásuvku TKR včetně nese Provozovatel, pokud nebyla porucha způsobena Účastníkem.
5) Účastník uhradí náklady na odstranění jím způsobených poruch na síti TKR a marně vynaložené náklady Provozovatele v případě,
že Provozovatel při prověrce stavu zjistí, že se jedná o poruchu na účastnické straně (zařízení) za zásuvkou TKR.
6) O plánované výluce v provozu TKR kvůli opravám bude Účastník informován Provozovatelem prostřednictvím médií (webové
stránky Provozovatele, INFO-kanál, Regionální tisk, kontaktní místo, apod.)
7) Provozovatel může užít identifikační údaje o Účastníkovi uvedené ve Smlouvě jen pro vlastní potřebu, tyto informace nesmí být
poskytnuty třetím osobám.
E) Povinnosti účastníka
1) Účastník se zavazuje:
a) umožnit přístup k zásuvce TKR pověřeným pracovníkům Provozovatele po dobu platnosti smlouvy o provozu a užívání
b) nezasahovat žádným způsobem do zásuvky TKR ani do vnitřních rozvodů TKR
c) nepřipojovat k zásuvce TKR zařízení, která k tomu nejsou určena a která nesplňují požadavky bezpečnostních a technických
předpisů platných v České republice (povinnost označení výrobků značkou ESČ, ČTÚ, ČSN, ČSN EN popř. CE). V případě
poškození zásuvky TKR nebo vnitřních rozvodů TKR nevhodnou manipulací nebo připojením nevhodného zařízení se
Účastník zavazuje uhradit všechny škody tímto vzniklé.
d) používat pouze zásuvku TKR, na kterou je uzavřena smlouva o provozu a užívání, a neumožnit neautorizované připojení jiné
fyzické či právnické osoby ani k zásuvce TKR a ani k vnitřnímu rozvodu TKR umístěného v bytě Účastníka
e) používat pouze homologované účastnické šňůry předepsané provozovatelem s kvalitním stíněním
f) oznámit Provozovateli jakoukoliv změnu údajů uvedených ve Smlouvě, především, změnu v osobě vlastníka (uživatele) bytu,
apod.
2) Při písemném styku s provozovatelem Účastník uvede své číslo smlouvy o provozu a užívání.
3) V případě jednorázové platby v hotovosti do pokladny Provozovatele či bezhotovostní platby na účet Provozovatele je nutno
uvádět jako variabilní symbol číslo Smlouvy.
4) Účastník je povinen hlásit veškeré poruchy na zásuvce TKR a na vnitřních rozvodech TKR co nejdříve poruchové službě
(tel.: 571 115 225, 777 655 844, 602 759 727, 603 777 762; e-mail: porucha@tkrjasek.cz
F)

Reklamace
1) Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne poskytnutí
služby, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, Český
telekomunikační úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka rozhodnout, že podání reklamace má
odkladný účinek.
2) Reklamaci na poskytovanou službu je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne
vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.
3) Provozovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

G) Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti, které nejsou upraveny ve Smlouvě a jejích přílohách se řídí obecně závaznými právními předpisy.

V Rožnově pod Radhoštěm
Dne:

Mgr. Josef Mareš v.r. Miloslav Plesník v.r.
………………………………………………….
razítko a podpis provozovatele

Dne:

………………………………....
podpis účastníka

