
Všeobecné podmínky 
1. Předmět Všeobecných podmínek 
1.1 Tyto Všeobecné podmínky vydané dle § 63 zákona č.127/2005 Sb.o elektronických komunikacích stanovují 
podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací uživatelům ze strany poskytovatele RINEL s.r.o., 
Vacenovice 734, PSČ: 696 06, IČ: 04631536, DIČ:CZ04631536, spisová značka C 91074 vedená u Krajského 
soudu v Brně 
2. Práva a povinnosti Účastníka (Uživatele) 
2.1 Účastníkem je každý, kdo uzavřel s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb elektronických 
komunikací, služeb přiřazených nebo smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Smlouva). 
2.2 Účastník je oprávněn využívat služby, jejichž popis a rozsah je uveden ve Smlouvě, Ceníku na internetu a 
těchto Všeobecných podmínkách. 
2.3 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Účastník oprávněn užívat služby v rozsahu koncového uživatele, 
je proto oprávněn užívat sjednanou službu pouze pro sebe, není oprávněn ji dále poskytovat třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu poskytovatele, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 
2.4 Účastník se zavazuje řádně platit ceny za sjednané služby v souladu se smlouvou a platnými ceníky 
poskytovatele. 
2.5 Účastník je povinen při využívání služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR a jednat v souladu s 
dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob. 
2.6 Účastník nesmí využívat služeb k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných 
elektronických zpráv (spam), či jiných dat. Zejména je zakázáno využívání služeb jako prostředku k pronikaní 
do cizího počítačového systému chráněného proti přístupu neoprávněných osob nebo služeb uzavřené 
uživatelské skupiny bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, 
a to za jakýmkoliv účelem. Účastník je povinen zajistit, aby jeho systém nemohl být zneužit k tomuto 
obtěžování (a to zejména účinnou antivirovou ochranou a bezpečnostními mechanismy obecně označovaným 
jako firewall). Za případné zneužití svého systému odpovídá Účastník v plném rozsahu. 
2.7 Účastník je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka 
uvedených ve Smlouvě, a to zejména jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní 
formy, bankovního spojení, telefonních čísel, e-mailu, IČ, DIČ, ato nejpozději do deseti pracovních dnů ode 
dne, kdy taková změna nastala. 
3. Práva a povinnosti Poskytovatele 
3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu v souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito VP a podmínkami 
uvedenými ve specifikaci příslušné služby v Cenících. 
3.2 Poskytovatel se zavazuje provádět běžné opravy tak, aby závady na zařízení sítě Poskytovatele byly 
odstraněny v nejkratším možném termínu od prvního zjištění nebo ohlášení jejich vzniku. V případě, že se jedná 
o závadu na systému smluvního dodavatele Poskytovatele,vyvine Poskytovatel přiměřené úsilí k informování 
tohoto dodavatele o problému, a případnou součinnost vedoucí k jejímu odstranění v nejbližším možném 
termínu. 
3.3 Poskytovatel se zavazuje předat Účastníkovi potřebné údaje k využívání služby. 
3.4 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zastavit poskytovaní služeb v následujících případech : 
3.4.1 na dobu nezbytně nutnou na údržbu a opravy své sítě a přiřazených prostředků k poskytování služeb, 
3.4.2 ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a 
integrity sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení, 
3.4.3 v případě, že k takovému omezení nebo přerušení bude povinen podle platného právního předpisu anebo 
rozhodnutí státního orgánu České republiky, 
3.4.4 je důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba prostřednictvím koncového zařízení Účastníka 
zneužíval nebo zneužívá služeb, nebo užívá služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítí či 
jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb, popř. závažným způsobem porušuje práva dalších osob. Za zneužívání 
služeb se považuje i užívání služeb jiným způsobem než uvedeným ve Smlouvě, VP a Ceníku. 
3.4.5 Účastník porušuje VP, nehradí platby stanovené ve smlouvě, ceníku, ceníku služeb. 
3.5 Odstraní-li Účastník závadný stav bezodkladně či v termínu, který mu byl stanoven, bude Poskytovatelem 
obnoveno poskytování služby v původním rozsahu. 
3.6 Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo) a IP adresy koncových 
zařízení. Účastníka z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Účastníka, a to za předpokladu, že toto 
opatření je nutné k řádnému poskytování služeb. 
3.7. Poskytovatel poskytuje nepřetržitou dohledovou službu pro oznamování případných výpadků služby a 
hlášení požadavků na servisní zásah na servisním e-mailu info@rinel.cz. Telefonická technická podpora je 
Uživatelům k dispozici v pracovních dnech pravidelně od 7 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin na 
telefonu: +420 777 257 576, nebo sms na +420 777 257 576. 
3.8 Poskytovatel se zavazuje bezplatně poskytnout technickou pomoc při konfiguraci přístupového bodu 
Uživatele do 5 pracovních dní po zprovoznění datového okruhu mezi uzlem Poskytovatele a Uživatele. 



4. Platební podmínky, vyúčtování služeb 
4.1 Ceny za poskytované služby se začínají účtovat od okamžiku jejich aktivace ze strany Poskytovatele 
(převážně zprovozněním koncového bodu služby u Účastníka nebo aktivací služby na prostředcích 
Poskytovatele) -není přitom rozhodné, zdali (a z jakého důvodu) Účastník službu využívá či nikoliv, rozhodující 
je přitom rozsah a cena sjednaných služeb. 
4.2 V případě, že je Účastník v prodlení se zaplacením ceny služby či zařízení, je Poskytovatel oprávněn omezit 
nebo úplně přerušit poskytování služeb. 
4.3 Pokud Účastník, kterému bylo poskytovatelem přerušeno poskytování služeb, zaplatí všechny dlužné částky 
ještě před ukončením smluvního vztahu Poskytovatelem, provede Poskytovatel aktivaci služeb, a to bez 
zbytečného odkladu po zaplacení všech dlužných částek. Zároveň je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu 
aktivačního poplatku a nákladů účelně spojených s vymáháním pohledávky dle platného ceníku. 
4.4 Osobní údaje a jejich ochrana 
4.4.1 V souvislosti s poskytováním Služeb Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává údaje o 
Uživatelích, a to osobní údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném 
znění, a případně další osobní údaje, které slouží ke komunikaci s uživatelem a evidují průběh poskytnutých 
Služeb, včetně údajů vypovídajících o finanční stránce souvisejících se službou. 
4.4.2 Poskytnutím těchto údajů Uživatel uděluje Poskytovateli svůj výslovný souhlas s jejich zpracováním a 
uchováváním dle výše uvedeného zákona. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro 
poskytnutí Služby Poskytovatele. 
4.4.3 Takto poskytnuté údaje Poskytovatel uchovává na zabezpečeném serveru a činí vše pro jejich ochranu v 
souladu s výše uvedeným zákonem. Poskytnuté údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky 
služeb a návrhů smluv pro Uživatele, dále pak za účelem marketingu a též pro zasílání obchodních sdělení ve 
smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. 
4.4.4 Uživatelé mají právo výše specifikované zasílání reklamních či obchodních sdělení Poskytovatele 
kdykoliv zakázat odpovědí na kteroukoliv zaslanou zprávu. 
5. Doba plnění a zánik smlouvy 
5.1 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná 
dnem zprovoznění datového okruhu pro přístup Uživatele do sítě Internet prostřednictvím uzlu Poskytovatele. 
5.2 Každý z účastníků je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet 
ode dne doručení výpovědi druhému účastníkovi smlouvy. 
5.3 Vliv odchylek 
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se 
považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně 
dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně 
dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. 
5.4. Definice rychlostí 
Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel 
služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s 
propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání 
smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost.  
Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být 
stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti. 
Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu 
může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně 
dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během 
jednoho kalendářního dne.  
Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se 
příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota 
minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované  

 
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat 
se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti 
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v 
intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. 
 
6.Závěrečná ustanovení 
Uživatel se zavazuje, že se důkladně seznámil se zněním Smlouvy a těchto VP a bude se jimi řídit a dodržovat je. 


