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I. Předmět smlouvy 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu připojení k veřejné síti internet tarifem XYZ. 
Přípojka bude provedena pomocí linky s maximální rychlostí MaxRD Mbps/ MaxRU Mbps, běžně dostupnou 
rychlostí BezRD Mbps / BezRU Mbps a minimální rychlostí MinRD Mbps / MinRU. 
Poskytovaná služba je konkrétněji vymezena v Protokolu o převzetí služby, zejména v popisu její kvality 
uvedením měřených parametrů. 
 
Technická specifikace služeb jakož i Ceník služeb je nedílnou součástí Smlouvy. 
 
 
Výklad pojmů: 
Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání(upload) dat, kterou se 
příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal Zákazníkovi poskytnout. 
Maximální rychlost je nejvyšší dosažitelnou rychlostí na dané přípojce. 
Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu 
může Zákazník 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  
Inzerovaná rychlost je ta, která je uvedena v ceníku, na webu a v propagačních materiálech. 
Velká trvající odchylka 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. 
Velká opakující se odchylka 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. 
Popis vlivu odchylek na výkon práv spotřebitele: Vlivy velké trvající odchylky nebo velké opakující se odchylky 
se mohou projevit zhoršením kvality streamovaného videa, delší dobou odezvy nebo delší dobou stahování. Tyto 
pro uživatele nepříjemné projevy však mohou být způsobené různými příčinami, například zatížením serverů v 

https://www.aspectis.cz/wp-content/uploads/Technická%20specifikace.pdf
https://www.aspectis.cz/wp-content/uploads/Ceník_21042021.pdf


síti Internet, omezeními na straně poskytovatele obsahu, anebo problémy v domácí síti uživatele. V případě 
velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud 
jde o rychlost nebo jiné sjednané parametry kvality služby, nebo v případě výpadku služby, je zákazník oprávněn 
uplatnit reklamaci. Tu je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců, a to písemně na 
adresu sídla společnosti Aspectis spol. s r.o. Kovářská 105, 664 51 Jiříkovice, telefonicky na čísle 777 714 704, 
nebo elektronicky na adrese internet@aspectis.cz. Nahlášení uvedených závad je považováno za uplatnění 
reklamace kvality služeb. Pokud službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro 
závadu technického nebo provozního charakteru na straně Aspectis spol. s r.o., sníží Aspectis spol. s r.o. 
přiměřeně cenu služby, nebo po dohodě s účastníkem zajistí poskytnutí služby náhradním způsobem, je-li to 
technicky možné. V případě velké trvalé nebo pravidelně se velké opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti 
Služby má zákazník možnost uplatnit reklamaci podle Všeobecných obchodních a provozních podmínek 
společnosti.  
V případě nevyřízení reklamace má spotřebitel právo obrátit se na www.ctu.cz. 
 
2. Účastník tímto prohlašuje, že byl poskytovatelem seznámen před podpisem této smlouvy s rozsahem 
poskytované služby. Protokol o převzetí služby a specifikaci linky bude sepsán a podepsán při instalaci a 
zprovoznění služby v koncovém bodě účastníka. 
3. Účastník se zavazuje platit poskytovateli cenu za poskytovanou službu ve výši stanovené příloze  této 
smlouvy způsobem uvedeným v Podmínkách . 
II. Cena za poskytování služby, za nadstandardní a jiné služby, reklamace 
1. Účastník a poskytovatel sjednávají cenu za poskytovanou službu ve výši XXX.XX,- Kč vč. DPH měsíčně vč. DPH. 
2. V dohodnuté ceně je zahrnuta pouze poskytovaná služba dle odstavce I. této smlouvy. Po dohodě může 
poskytovatel poskytnout i další servisní práce a služby podpory, které nejsou předmětem této smlouvy.  
Za nadstandardní servisní práce a služby je účastník povinen uhradit poskytovateli vždy cenu uvedenou pro 
danou službu v aktuálním ceníku poskytovatele, se kterými byl účastník seznámen před podpisem této 
Smlouvy.  
3. Pokud má poskytovaná služba závadu anebo není poskytována vůbec, je účastník povinen toto neprodleně 
po zjištění, nejpozději následující pracovní den, prokazatelně reklamovat u poskytovatele. 
Pokud je příčina závady poskytované služby na straně poskytovatele, je povinen započít s jejím odstraněním 
závady do 2 pracovních dnů od zjištění závady. 
Bude-li reklamace posouzena jako neoprávněná, je účastník povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s 
posouzením závady, a to částku 350,- Kč vč. DPH za výjezd technického pracovníka do koncového 
bodu účastníka. Pokud jeho práce přesáhne 30 minut a dále částku 350,- Kč za každých započatých 30 minut 
jeho práce. Výši těchto nákladu uplatní poskytovatel vůči účastníkovi daňovým dokladem. V případě 
neoznámení reklamace v souladu s výše uvedeným ujednáním první věty tohoto bodu, nezapočítává se doba 
prodlení účastníka s ohlášením reklamace do doby, po kterou nemohl využívat poskytované služby, případně je 
nemohl využívat ve stanovené kvalitě. Den nahlášení závady účastníkem je brán jako den zahájení reklamace. 
III. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit telekomunikační zařízení potřebné k zajištění poskytované služby. Instalovat 
jej v koncovém bodě a udržovat jej v provozu po dobu trvání smlouvy. Nebezpečí škody na koncovém zařízení 
nese poskytovatel s výjimkou škody vzniklé zaviněním účastníka, který se zavazuje zabezpečit koncové 
zařízení před jeho odcizením, poškozením anebo zničením. Účastník se zavazuje uhradit poskytovateli za 
nesplnění povinnosti zabezpečit zařízení před jeho odcizením, poškozením anebo zničením ve výši, která kryje 
náklady poskytovatele související s odstraněním následku. 
2. Účastník se zavazuje řádně a včas hradit veškeré platby za poskytované služby. Podstatným porušením jsou 
případy prodlení s placením (opožděné placení či soustavné neplacení) uvedené v ust. §65 odst. 3 zákona c. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
3. Skončí-li Smlouva sjednaná na dobu určitou výpovědí ze strany Spotřebitele nebo Poskytovatele anebo 
dohodou ve lhůtě do tří měsíců od uzavření Smlouvy je Spotřebitel povinen uhradit náklady Poskytovatele na 
telekomunikační koncové zařízení, v rozsahu na němž se Spotřebitel finančně nepodílel, tj. ve výši rozdílu mezi 
náklady Poskytovatele a poplatkem uhrazeným Spotřebitelem Poskytovateli za instalaci telekomunikačního 
koncového zařízení. 
4. Skončí-li Smlouva sjednaná na dobu určitou předčasně výpovědí ze strany Účastníka nebo Poskytovatele 
anebo dohodou, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli poplatek ve výši pravidelných měsíčních plateb 
zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy na dobu určitou a uhradit náklady Poskytovatele 
na telekomunikační koncové zařízení, v rozsahu na němž se Spotřebitel finančně nepodílel, tj. ve výši rozdílu 
mezi náklady Poskytovatele a poplatkem uhrazeným Spotřebitelem Poskytovateli za instalaci 
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telekomunikačního koncového zařízení. 
5. Skončí-li Smlouva sjednaná na dobu určitou předčasně odstoupením Poskytovatele od Smlouvy pro její 
podstatné porušení Účastníkem, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek ve 
výši celkových ušlých plateb odpovídajících době scházející od předčasného ukončení Smlouvy do uplynutí 
sjednané doby trvání Smlouvy na dobu určitou.  
6. V případě porušení povinností Účastníkem dle článku III. bod 2 se Účastník zavazuje zaplatit za každé takové 
porušení smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč vč. DPH, a to nejpozději do 10-ti dnu od doručení výzvy 
k jejímu zaplacení. 
7. Poskytovatel se zavazuje k provozu reklamační linky (hlášení poruch), na telefonním čísle +420 777 714 704, 
denně v pracovní době od 8 hod. do 18 hod. v pracovní dny anebo emailem reklamace@aspectis.cz. 
Pro její používání telefonicky je při prvním použití Účastník vyzván k poskytnutí souhlasu (plně v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a rady EU c. 2016/679) s nahráváním hovoru. 
8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány Českým Telekomunikačním Úřadem. 
IV. Trvání a zánik smlouvy 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem podpisu Protokolu o převzetí služby – 
specifikace a uzavírá se na dobu určitou XX měsíců. Účastník a poskytovatel se dohodli, že po 
uplynutí sjednané doby přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.  
Každá ze stran je oprávněna ji ukončit výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet 
následující den po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně na korespondenční adresu. 
2. Poskytovatel a Účastník se dohodli, že jejich právní vztahy založené touto smlouvou se dále řídí Podmínkami 
poskytovatele s označením „Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací poskytovatele“ obsahující další ujednání o právech a povinnostech obou stran. V případe rozporu 
mezi obsahem této smlouvy a obsahem Podmínek mají přednost ujednání této smlouvy. Účastník prohlašuje, 
že se s Podmínkami, které jsou umístěny na www.aspectis.cz v plném rozsahu seznámil před 
podpisem této smlouvy, že s obsahem Podmínek souhlasí. 
3. Tato smlouva zaniká také odstoupením oprávněné strany od této smlouvy z důvodu jejího porušení druhou 
stranou podstatným způsobem a dále předčasným ukončením výpovědí za podmínek uvedených ve Smlouvě a 
v Podmínkách. 
 
 
V Jiříkovicích dne 21.4.2021 
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