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Smlouva o poskytování služeb GPS / GSM monitorování vozidel  
číslo:  

 
I.  

Smluvní strany 
1.1  Poskytovatel: 

Jméno: Ecofleet CZ s.r.o.   
IČO: 27561534       DIČ: CZ27561534       tel: 311 249 997 email office@ecofleet.cz, www.ecofleet.cz 
Sídlo: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5; korespondenční adresa: Kuštova 2712, 269 01  

Rakovník 
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 113606, dne 20. 6. 2006   

 
1.2  Uživatel: 
    Jméno: 
    IČO:          DIČ:  
    U fyzických osob datum narození:  
    Sídlo:  
    Korespondenční adresa/adresa provozovny:  
    osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít:  
    osoba oprávněná jednat ve věcech monitorování:  

 
II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby uživateli a uživatel se zavazuje platit řádně a včas cenu dle článku 
III. této smlouvy. 
 

2.1 Službami dle této smlouvy (dále jen služby) se rozumí GPS/GSM monitorování vozidla nebo osoby 
prostřednictvím GPS/GSM monitorovacího zařízení nebo monitorování mobilního telefonu s GPS a dále pak 
poskytování přístupu k systému monitorování na mapových podkladech a automatického přehledu jízd, přes www 
stránky Poskytovatele www.satelitnisledovani.cz, www.ecofleet.cz nebo dalších www stránkám, o kterých 
poskytovatel uživatele obeznámí (dále jen „www stránky poskytovatele“).  Poskytované služby a tarify jsou 
uvedeny v příloze č. 1 "Seznam monitorovacích zařízení". 
 

2.2 Uživatel podpisem smlouvy dává souhlas poskytovateli k poskytování údajů o průběhu, uživatelem označené 
trasy, třetí straně - subjektu uvedeném v návodu pro označení trasy a odeslání čísla záměru - příloha č. 6 této 
smlouvy. 

 
III. 

Cena 

3.1 Ceny platné pro poskytování služeb dle této smlouvy jsou vždy ceny dle aktuálního ceníku, nabídky poskytovatele 
(případné přílohy č. 2), nebo dle cen uvedených v příloze č.1 „Seznam monitorovacích zařízení“. 
 

3.2 Podmínky odstavce 3.1 platí pro všechna monitorovací zařízení, uvedená v příloze „Seznam monitorovacích 
zařízení“ a další zařízení a tarify, objednané a dodané dle následného oboustranného ujednání.  

 

3.3 Pokud je předmětem smlouvy monitorování více než jednoho monitorovací zařízení, rozumí se cenou součet cen 
tarifů všech monitorovacích zařízení dle odstavce 3.2. 

 
IV. 

Čas plnění 
4.1 Smluvní podmínky této smlouvy platí po dobu stanovenou tarifem příslušných monitorovacích zařízení. Seznam 

monitorovacích zařízení, zvolený tarif a doba závazku jsou uvedeny v příloze této smlouvy č. 1 „Seznam 
monitorovacích zařízení“. 

 
4.2 Tarify na dobu určitou: 
4.2.1 Smlouvu nelze vypovědět po dobu stanovenou v příloze č. 1 „Seznam monitorovacích zařízení“, viz sloupec 

počet měsíců. Období začíná běžet od data aktivace uvedené v téže tabulce. 
4.2.2 Pokud uživatel do 30 dnů před ukončením platnosti tarifu na dobu určitou neobjedná jiný tarif, zůstávají v 

platnosti ceny dle dosavadních podmínek, ale tarif se změní na dobu neurčitou. Pokud byly součástí tarifu i 
splátky zařízení, poskytovatel následně splátky již nebude účtovat. 
 

4.3 Tarify na dobu neurčitou: 

http://www.ecofleet.cz/
http://www.satelitnisledovani.cz/
http://www.ecofleet.cz/
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4.3.1 Uživatel je oprávněn vypovědět poskytování služeb pro ta zařízení, pro která je poskytován tarif na dobu  
neurčitou. Výpovědní doba služeb pro tato zařízení činí dva měsíce, kdy tato doba počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícím po doručení výpovědi poskytovateli. 

4.3.2 V případě požadavku uživatele o ukončení služeb některých z monitorovacích zařízení s tarifem na dobu  
neurčitou, pošle uživatel poskytovateli žádost o ukončení služeb, kde uvede identifikační číslo zařízení a 
datum, ke kterému požaduje služby ukončit. Služby poskytované pro tato zařízení budou ukončeny nejdříve 
ve smyslu ustanovení odst. 4.3.1. 

 
4.4 Poskytovatel je oprávněn pozastavit služby poskytované uživateli v případě neplnění smluvních závazků 

uživatelem. 
 

4.5 V případě prodlení s úhradou za služby a zboží je poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu za neplacení, 
ve výši 0,1% z dlužné částky, za každý započatý den prodlení. 

 
4.6 V případě prodlení s úhradou za služby a zboží ze strany uživatele, nejméně po dobu 1 měsíce, je poskytovatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nezanikají nesplněné závazky uživatele vůči 
poskytovateli. 

 
V. 

Ostatní ujednání 
5.1 Společně s touto smlouvou dává uživatel souhlas se zpracování osobních údajů, který je nedílnou součástí této 

smlouvy. 
5.2 Podpisem této smlouvy uživatel potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním 

řádem poskytovatele. Aktuální znění VP je dostupné na www stránkách poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje 
možnost změny Všeobecných obchodních podmínek i za dobu trvání této smlouvy. Podpisem této smlouvy 
uživatel potvrzuje svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů a se Smlouvou o zpracování osobních údajů, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

5.3 Změny a doplňky této smlouvy podléhají vzájemnému odsouhlasení smluvních stran, s výjimkou změny 
Všeobecných obchodních podmínek,  a je možno je realizovat formou písemných dodatků k této smlouvě. 

5.4 Poskytovatel a uživatel se v souladu s ustanovením § 89a zák.č. 99/1963 Sb. ve znění platném a účinném, 
dohodli, že místně příslušným soudem pro rozhodování sporů z této smlouvy je Okresní soud v Rakovníku. 

5.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
5.6 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 
5.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím zněním souhlasí, což 

stvrzují svými podpisy. 
 

Přílohy:
č. 1: Seznam monitorovacích zařízení 
č. 2: Ceník, popis tarifů poskytovatele a dalších služeb 
č. 3: Všeobecné podmínky spol. Ecofleet CZ s.r.o. 

č. 4: Reklamační řád společnosti Ecofleet CZ s.r.o. 

č. 5: Smlouva a souhlas se zprac. osobních údajů 
č. 6: Návod pro označení trasy a odeslání čísla 

záměru

 
V Rakovníku dne ……………………    V ……………………… dne …………………… 

 
 
 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
podpis a razítko Poskytovatele     podpis a razítko Uživatele 
        Jméno a příjmení:  
        Funkce:    
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Příloha č. 1 

Příloha smlouvy o poskytování služeb GPS / GSM monitorování vozidel. 

 

Frekvence předplacené fakturace:   

Doba archivace dat:  

 

Seznam monitorovacích zařízení 

Počet 
kusů 

ID 
zařízení 

Typ 
zařízení 

Tarif,  

Doplňkový tarif 

Výše měsíčního 
paušálu v  Kč – 
služba / zařízení 

Datum 
aktivace 

tarifu 

Typ 
smluvníh
o závazku 

Počet 
měsíců 

        

 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

 

V Rakovníku dne ……………………    V ……………………… dne …………………… 

 
 
 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
podpis a razítko Poskytovatele     podpis a razítko Uživatele 
        Jméno a příjmení:  
        Funkce:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


