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Obec Rouchovany 
675 56 Rouchovany č. 35 
zastoupená starostou 
IČ: 00290378, 
DIČ: CZ00290378 
 

SMLOUVA   O    DODÁVCE   SLUŽEB   
KTV  ROUCHOVANY 

nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky, Provozní 
řády jednotlivých služeb, Objednávka služeb.  

 

 
Číslo účtu pro platby služeb: 1524652389/0800 
Tel.: 568 865 220 ,     e-mail: obec@rouchovany.cz 

1  IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZÁKAZNÍKA /  ( Číslo smlouvy ) -   vyplní Poskytovatel  
        / 

 

2a - ZÁKAZNÍK - fyzická osoba 
Pan        Paní 

             
Příjmení: 
 
 

Jméno: Rok narození: 

2b - ZÁKAZNÍK - podnikatel nebo právnická osoba jiná než podnikatel                                               
Obchodní jméno /Obchodní firma 

 
 

Příjmení 
 
 

Jméno  

IČ: 
 
 

DIČ: 
 

3 - ADRESA ZÁKAZNÍKA / SÍDLO FIRMY 
Ulice / Obec 
 

Číslo popisné/ orientační Číslo bytu 
 
 

Město 
 
 

PSČ 
 

Telefon 
 
 

E-mail 
 

4 - ADRESA PŘIPOJENÍ / ODBĚRNÉ MÍSTO – nevyplňuje se je-li obsah shodný s odd. 2a.2b. nebo 3 
Obchodní jméno / Obchodní firma/ Příjmení a jméno 
 
 
Ulice / Obec 
 
 

Číslo popisné/ orientační Číslo bytu 
 

Město 
 
 

PSČ 
 

5 - ZPŮSOB PLATBY 
 

   Bankovní převod, Poštovní  poukázka A  
 

Číslo účtu:   1524652389/0800 
Variabilní symbol :   
Datum splatnosti:  nejpozději do 20 dne aktuálního prvního měsíce čtvrtletí 

Pokud budete hradit platbu převodem z účtu, uvádějte, prosím, správný variabilní symbol. Jinak nemusí dojít ke správnému přiřazení platby. 
 
6 – OBJEDNANÉ SLUŽBY A PLATBY  
 

   OPN       Klon karty CONAX 
   Internet                                                   
   Pro začátek                                              Dukovany 11 
   Rodina                                                     Mých 5    
   Volný čas                                                 Mých 10    
   Sport a zábava                                          Mých 15 
   Cinemax       HBO                                                     
   Komplet       HBO GO   

  

 
 

   Čtvrtletní platby                ………………………………….  Kč 
 

   Pololetní platby                 ………………………………….  Kč 
 

   Roční platby                     …………………………………..  Kč 
 
 
 

7  ČÍSLO MODULU CONAX – ČÍSLO KARTY -  vyplní Poskytovatel  
č.m.                       č.k.              
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8  AKTUÁLNÍ CENÍK SLUŽEB  

Přehled programových balíčků KTV Rouchovany 

Základní programové balíčky Měsíční cena s DPH 
Jednorázový 

poplatek s DPH 
Popis služby 

Internet 25/5Mb + ZPN (D11/Mých5) 360,00 Kč   

ZPN obsahuje nabídku "Pro začátek" v HD rozlišení +  programový 

balíček Dukovany 11 nebo variantu volby vlastních 5 programů 

(vyžaduje IPTV nebo dekódovací kartu CONAX). Bez dekódovacího 

zařízení bude možné přijímat pouze programy "Pro začátek" v SD 

rozlišení. 

OPN 110,00 Kč   
OPN obsahuje nabídku "Pro začátek" v SD rozlišení (nevyžaduje 

IPTV ani dekódovací kartu CONAX) 

ZPN (D11 / Mých 5) 230,00 Kč   

ZPN obsahuje nabídku "Pro začátek" v HD +  programový balíček 

Dukovany 11 nebo variantu volby vlastních 5 programů  

(vyžaduje IPTV nebo dekódovací kartu CONAX)  

Doplňkové programové balíčky                     Měsíční cena s DPH  Doplňkové programové balíčky                      
Měsíční cena s 

DPH 

Mých 5 120,00 Kč  
Základní balíčky (Sport a zábava, Rodina, Volný 

čas) 
270,00 Kč 

Mých 10 220,00 Kč  CINEMAX 50,00 Kč 

Mých 15 300,00 Kč  HBO 200,00 Kč 

Sport a zábava 110,00 Kč  HBO GO (vyžaduje nabídku HBO nebo Komplet) 50,00 Kč 

Rodina 110,00 Kč  Komplet 999,00 Kč 

Volný čas 110,00 Kč     

Technické poplatky Měsíční cena s DPH 
Jednorázový 

poplatek s DPH 
Popis služby 

1. Dekódovací karta CONAX 0 Kč  1300Kč Dekódovací karta CONAX pro příjem ZPN a vybraných balíčků 

Klon dekódovací karty CONAX 60,00Kč 1300Kč Dekódovací karta CONAX pro další televizor 

Ceník je platný od 1.1.2021  - změny programový balíčků je možné provádět čtvrtletně 

 
 

9 – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
-  Zákazník se zavazuje za Zařízení zaplatit dle aktuálního ceníku služeb společnosti ENECOS (Ceník služeb Poskytovatele) s účinností od data podpisu   
   smlouvy.  
-  Zákazník potvrzuje svým podpisem povinnost  nahlásit změnu osobních údajů ( adresa, kontakty ) . 
-  Zákazník nahlásí změnu objednávky služeb nejpozději 20. dne posledního měsíce čtvrtletí.   
-  Poskytovatel ( ENECOS, s.r.o. , viz objednávka služeb) zajišťuje služby pro jednotlivé obce na základě smlouvy o dodávce služeb. Zákaznické platby za služby 
    jsou příjmem obce. 
-  Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují k ní své  
    podpisy. 
-  Zákazník výslovně souhlasí s uveřejněním aktuálního znění Všeobecných podmínek, Provozních řádů pro poskytování jednotlivých služeb a Ceníku  
   poskytovaných služeb na webových stránkách (www.ktvdukovany.cz) Poskytovatele a považuje je v aktuálním znění za nedílnou součást smlouvy o  
   poskytování služeb a zavazuje se jimi řídit. 
-  Já, níže podepsaný zákazník, prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami, Provozním řádem pro poskytování jednotlivých služeb a Ceníkem,  
   který je nedílnou součástí této smlouvy, a výslovně s nimi souhlasím a současně svým podpisem potvrzuji, že jsem všechny uvedené dokumenty obdržel  
   v platném znění ke dni podpisu této smlouvy. 
-  Poskytování služeb kabelové televize a IPTV  je zajištěno na základě smlouvy o spolupráci Telly/2020/028/IP s firmou Nej.cz s.r.o. 
-  V případě, že nedojde k uhrazení plateb do konce stanoveného období, bude přípojka TKR odpojena. Za opětovné připojení bude účtován poplatek 250,- Kč.  
-  Zákazník dává dobrovolně souhlas poskytovateli se zpracováním osobních údajů uvedených ve smlouvě uvedených, pro účely evidence a vykazování  
   poskytovaných  služeb. Účelem zpracování uvedených osobních údajů je informování zákazníka o aktuálním dění v síti KTV Dukovany a  možnosti kontroly    
   svých  závazků a služeb.  
 
10 – OBEC ROUCHOVANY                                                   PODPISY SMLUVNÍCH STRAN                                                            11 - ZÁKAZNÍK 
Datum  
 
 
 
 
 
Razítko                                                 Podpis 

Datum 
 
 
 
 
 
Podpis                                                         

Zákaznické centrum ENECOS +420 602 754 561, hornikova@enecos.cz, www.ktvdukovany.cz  

 
 
 
 


