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SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET  
uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

                                                                                         UŽIVATEL 

Jméno/Firma:  

Obec,PSČ:   

IČ/DIČ(Dat. narození):  
Tel./Email:  
a (dále jen"Účastník") uzavírá tímto smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací se společností RINEL s.r.o., se 

sídlem Vacenovice 734, 696 06. IČ:04631536, DIČ: CZ04631536, tel.: 777 257 576, Email: info@rinel.cz zapsané u OR KS 
v Brně,spis C.91074 (dále jen “Poskytovatel“), a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek: 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli připojení k síti internet dle níže uvedené specifikace a 
závazek odběratele platit za tuto službu cenu uvedenou ve specifikaci služby měsíčně. . Rychlosti pro Download a Upload jsou 
udávány v pořadí: Rychlost inzerovaná a maximální/běžně dostupná/minimální. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné 
podmínky. 

Specifikace služby 

 
Jak měřit rychlost služby přístupu k internetu – měření provádějte na počítači, který je připojen kabelem přímo do 
koncového telekomunikačního zařízení s vypnutou WiFi, nikoliv prostřednictvím domácí WiFi! Před zahájením měření 
odpojte všechna ostatní zařízení v síti a ukončete všechny aplikace, které mohou využívat internetové spojení. Za velkou 
trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles skutečně 
dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. Za velkou 
opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem 
poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo 
rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. V případě, že nastane situace trvající nebo pravidelně se opakující 
odchylky od běžně dostupné rychlosti přístupu k intenetu v pevném místě, má účastník právo službu reklamovat dle 
platných předpisů a VPS poskytovatele. 
 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. 
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Cena je uvedená s DPH. 

Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

Úhrada 

Obě smluvní strany se dohodly na poskytování a odběru internetových služeb za měsíční poplatek viz. dle specifikace 
služby. Instalační  poplatek 0.- Kč. Úhrada bude placena měsíčně do 15. dne v měsíci, a to na níže uvedený účet  kdy 
služba byla poskytnuta na účet poskytovatele č.ú: 670100-2203452831/6210,  variabilní symbol: číslo smlouvy. 

Závěrečná ujednání 

Nájemce i pronajímatel může písemně vypovědět smlouvu 1 měsíc předem, výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího 
měsíce. Zařízení je zapůjčeno odběrateli internetových služeb po dobu trvání této smlouvy. 
Pronajímatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu do 14. dnů v případě, že nájemce neprovede úhradu za poskytované 
služby ve sjednaném termínu. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze vzájemně odsouhlasenými projevy smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřená po vzájemném projednání 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Tuto 
skutečnost potvrzují smluvní strany svými podpisy. 
Ve Vacenovicích dne ...................................................... 

Tarif 
Maximální/inzerovaná (Mb/s) Běžně dostupná (Mb/s) Minimální (Mb/s) Měsíční 

paušal   

Download                  Upload Download        Upload Download          Upload  

9Mbs 
      9                                3     7                         2      5                               2 250.- 

15Mbs 
      15                               7     10                       5      8                               3 350.- 

20Mbs 
      20                               8     15                        6      10                             4 399.- 


