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SMLOUVA 
o provozování a servisu televizního kabelového rozvodu ( TKR ). 

 
 

I. 
Smluvní strany : 
 
ENECOS, s.r.o., Dukovany 227, 675 56 Dukovany 
IČO : 60702745 
DIČ : CZ 60702745 
Tel.: 530 504 082 
e-mail: enecos@enecos.cz  
Oprávněná osoba :  Ing. Vincenc Horník, Ing. Ondřej Doležal 
 
Dále jen provozovatel 
 

na straně jedné 
 
a 
 

Obec Hodov, Hodov 54, 675 04 Hodov 
IČO : 00376850 
DIČ: CZ00376850 
Tel.: 564 103 506 
e-mail: ou.hodov@horacko.cz  
Oprávněná osoba :   Ing. Zdeněk Doležal, starosta 
 
 
Dále jen objednatel, majitel 
 

na straně druhé 
 

uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu : 
 

II. 
 
2.1 
Obec Hodov je majitelem televizního kabelového rozvodu  na svém katastrálním území. 
 

III. 
 

3.1 
Firma ENECOS, s.r.o. se sídlem Dukovany č. 227 zajistí od 1.1.2023 provozování televizního 
kabelového rozvodu v souladu se zákonem 468/91 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a  
zákonem č. 127/2005Sb., o telekomunikacích.  
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IV. 

 
Povinnosti provozovatele. 
4.1 
Provozovatel bude provozovat, provádět servis a udržovat TKR HODOV tak, aby byly dodrženy 
všechny zákonné normy platné v ČR pro provoz a servis TKR uvedené v článku III této smlouvy po 
celou dobu trvání této smlouvy. 
 
4.2 
Provozovatel bude udržovat TKR ve stavu splňujícím technické požadavky platných norem a předpisů. 
 
4.3 
Provozovatel  bude zajišťovat  legislativní ošetření náležitostí  spojených s provozem televizních 
kabelových rozvodů. 
 
4.4 
Provozovatel bude zajišťovat technickou podporu uživatelům TKR. 
 
4.5 
Provozovatel nejpozději do 15 dne každého následujícího čtvrtletí provede vyúčtování nákladů na 
provoz TKR majiteli rozvodů TKR. Povinností majitele je faktury uhradit nejpozději v uvedený den 
splatnosti. 
 
4.6 
Provozovatel bude na rozvodu provádět servis a odstraňovat poruchy takto: 
 
- porucha musí být nahlášena na tel. 530504082 ( v sídle firmy ) nebo na mobil. telefon  777554561. V 
případě ponechání vzkazu v záznamové schránce je nutno uvést především zpětný kontakt na osobu 
která poruchu hlásila a stručný popis poruchy. 
 
- práce na odstranění poruchy budou zahájeny neprodleně a odstraněny do 12ti hodin po nahlášení. 
 
- nebude-li v možnostech provozovatele odstranit poruchu do 12ti hodin po nahlášení, uvědomí o 
tomto provozovatel odpovědného zástupce majitele TKR a sdělí majiteli jak dlouho bude trvat 
odstranění poruchy. V tomto případě neplatí termíny pro odstranění poruchy, viz. výše, ani nebudou 
uplatňovány sankce v intencích smlouvy. Závažnost poruchy odsouhlasí majitel rozvodu TKR. 
 
- bude-li majitel rozvodu požadovat připojení dalších zájemců, firma toto provede po dohodě s 
majitelem rozvodu a po zjištění technických podmínek rozvodu. Toto provede firma za úplatu k tíži 
majitele rozvodu, příp. zájemce o připojení. 
V případě, že toto připojení provede jiná firma mající k tomuto oprávnění , vyhrazuje si provozovatel 
právo technického posouzení připojení a v případě, že nebude splňovat platné normy pro TKR, 
provozovatel takového zájemce nepřipojí. 
 
- náklady na opravu, mimo servisního měření, bude provozovatel účtovat dle běžných ceníků majiteli 
rozvodu a tento má povinnost faktury uhradit. Tyto opravy budou evidovány samostatně a vykazovány 
majiteli ve čtvrtletních intervalech. 
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- provozovatel neodpovídá za obsahovou stránku vysílání a za případné znemožnění příjmu některých 
programů z důvodu jejich zakódování. Aktuální programová skladba a technické informace jsou 
uveřejněny na www.ktvdukovany.cz . 
 

V. 
 

Povinnosti majitele. 
5.1 
Majitel se zavazuje neumožnit neautorizované připojení neodbornou firmou na TKR neoprávněného 
nájemce TKR. 
 
5.2 
Majitel rozvodu si je vědom, že TKR není zařízení pracující v jednotné telekomunikační síti, ale 
přiměřeně se na TKR vztahuje zákon č. 127/2005Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zvláště pak pokud se jedná o jeho poškození ze strany třetích, jak právnických, tak fyzických, 
osob. 
 
5.3 
Majitel umožní přístup montážních techniků provozovatele k zařízení tak, aby tito mohli provést 
servisní zásah. 
 
 

VI. 
 

Finanční ujednání. 
6.1 
Majitel rozvodu bude hradit provozovateli za plnění bodu IV této smlouvy za každou provozovanou 
zásuvku TKR poplatek 29,-- Kč/měsíc. Tento poplatek obnáší technické zabezpečení provozu TKR, 
legislativní zajištění TKR z pozice zákonů v ČR pro provozování TKR a následný servis na TKR.  
 
6.2 
Částka pod bodem 6.1 této smlouvy, je stanovena na dobu jednoho kalendářního roku ( počínaje 
1.1.2023 ) a může být zvýšena jen po dohodě smluvních stran a to na základě státem přiznané inflace, 
případně jen za těch podmínek, pokud provozovatel jednoznačně prokáže navýšení finančních vstupů v 
souladu s plněním bodu IV smlouvy. Změna musí být řešena písemným dodatkem smlouvy a po 
vzájemné dohodě smluvních stran. 
 

VII. 
 

Sankční ujednání. 
7.1 
V případě, že provozovatel nedodrží smluvní podmínky smlouvy, může majitel TKR uplatnit postih 
vůči provozovateli takto: 
 
 - nedodržení bodu 4.1, 4.2, 4.3 .......................pokuta  5000,-- Kč 
  
 
7.2 
V případě, že majitel TKR nedodrží smluvní podmínky bodu 4.5, zaplatí provozovateli smluvní 
pokutu, ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. 
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VIII. 
 

Závěrečné ujednání. 
8.1 
Pokud bude, po dohodě smluvních stran, uskutečněna náborová, či reklamní kampaň za účelem získání 
nových abonentů, náklady na tuto akci ponese majitel rozvodu a provozovateli bude náležet odměna za 
provedenou akci, na které se smluvní strany předem dohodnou. 
 
8.2 
V případě závažného porušení smluvních vztahů této smlouvy, může některá ze smluvních stran od 
smlouvy odstoupit a to písemnou výpovědí s udáním důvodů odstoupení od smlouvy. Výpověď 
vstupuje v platnost 3 měsíců ode dne doručení druhé straně a výpovědní lhůta začíná běžet prvním 
dnem následujícího kalendářního měsíce. 
Každá ze smluvních stran však ke dni ukončení smlouvy musí vyrovnat své závazky dané smlouvou. 
 
8.3 
Od smlouvy lze také odstoupit bez udání důvodů a to písemnou výpovědí smlouvy. Dohodnutá doba 
výpovědi je 6 měsíců a začíná běžet od 1 dne v měsíci po doručení písemné výpovědi. 
 
 
 
8.4 
V případě, že některý z abonentů TKR bude odpojen z důvodů neplacení měsíčních poplatků, či jiného 
závažného porušení provozních podmínek TKR, o čemž rozhodne majitel rozvodu a bude-li majitel 
rozvodu požadovat znovupřipojení na provozovateli, bude si provozovatel účtovat částku, za toto 
připojení dle platného ceníku uveřejněném na www.ktvdukovany.cz . 
  
8.5 
Každý kdo si objedná servisní zásah na TKR, a bude-li zjištěna závada mimo TKR je povinen tento 
servisní zásah uhradit. 
 
8.6 
Obě smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o veškerých změnách, které by 
mohly narušit dodržení smlouvy. 
 
8.7 
Obě strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv za jasně nevýhodných podmínek pro 
jednu ze smluvních stran a ze svobodné vůle obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 2 
výtiscích, obsahuje 5 listů. Na důkaz pravosti této smlouvy podpisy zákonných zástupců smluvních 
stran.  
 
8.8 
Tato smlouva plně nahrazuje veškerá ustanovení předchozích smluv a jejich dodatků vztahujících se 
k televizním kabelovým rozvodům obce a jejich provozování. 
 
 
 
 
 
 

IX. 
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Poškození kabelu. 
9.1 
V případě poškození kabelu musí majitel rozvodu zjistit, kdo TKR poškodil, tzn. jméno firmy, sídlo, 
IČO, odpovědnou osobu atd. a provést zápis o poškození TKR, který bude oparafován poškoditelskou 
firmou. Zahájit s firmou jednání o náhradě škody za poškození. V případě, že firma není ochotna 
způsobenou škodu nahradit, nahlásit poškození na policii ČR místně příslušnou aby bylo ve věci 
zahájeno správní řízení. Pokud majitel toto neučiní, vystavuje se nebezpečí, že opravu TKR bude 
muset hradit sám. 
 
 
Veškeré finanční položky v této smlouvě, příp. v jejích dodatcích, jsou uvedeny bez DPH. 
 
Tato smlouva je platná na dobu neurčitou, pokud smluvně nebude určeno jinak. 
 
 
V Dukovanech dne 15.2.2023 
 
 
 
..............................................................       .................................................................. 
 Provozovatel TKR                                                             Majitel rozvodu TKR                    
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