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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Spinoco Czech Republic a.s. 

se sídlem na adrese Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24768774, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16670,  

č. účtu: 2002002009/5500 

(„Poskytovatel“) 

a 

(2) [obchodní firma / jméno Účastníka – DOPLNÍ POSKYTOVATEL PODLE TOHO, CO JE APLIKOVATELNÉ 
A DLE VARIANT NÍŽE] 

[VARIANTA A - FYZICKÉ OSOBY - SPOTŘEBITELE: narozen(a) dne / RČ: [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], 
místo trvalého pobytu [a bydliště] [●]/, bydliště [●]] 

[VARIANTA B - V PŘÍPADĚ PODNIKATELE - FYZICKÉ OSOBY, KTERÝ NENÍ ZAPSÁN V OBCHODNÍM 
REJSTŘÍKU: IČO: [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], se sídlem [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], bydliště [DOPLNÍ 
POSKYTOVATEL]] 

[VARIANTA C - V PŘÍPADĚ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI: se sídlem na adrese [DOPLNÍ 
POSKYTOVATEL], IČO: [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [NÁZEV 
INSTITUCE VEDOUCÍ EVIDENCI (NAPŘ. MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE)], oddíl [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], 
vložka [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] - DOPLNÍ POSKYTOVATEL, JE-LI TO V DANÉM PŘÍPADĚ 
APLIKOVATELNÉ] 

Účastnické číslo: 

[●] 

Další kontakty: 

[●] 

(„Účastník“) 

(Poskytovatel a Účastník společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této Smlouvy a dílčí specifikace uvedené v objednávkovém formuláři, který tvoří 
Přílohu č. 1 Smlouvy („Objednávka“) bude Poskytovatel poskytovat Účastníkovi služby 
elektronických komunikací („Služby“) a Účastník bude za poskytnuté Služby hradit cenu dle 
ceny uvedené v Objednávce. Způsob uzavření Smlouvy je upraven v čl. 4 „Objednávka a uzavření 
smlouvy“ Všeobecných podmínek veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti 
Spinoco Czech Republic a.s. („VOP“). Samotné poskytování Služeb, placení cen za Služby 
a ukončování Smluv je upraveno v Objednávce a VOP. Pojmy zde nedefinované a používané 
s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený ve VOP. 
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1.2 Tato Smlouva a každá jednotlivá Objednávka se řídí následujícími dokumenty, které jsou jejich 
nedílnou součástí: 

(a) VOP, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy; a 
(b) Technická specifikace dostupná na internetové adrese 

https://cdn.spinoco.com/public/technicka-specifikace.pdf. 

1.3 Účastník prohlašuje, že dokumenty uvedené v čl. 1.2 převzal, seznámil se s nimi a výslovně s nimi 
souhlasí.  

2. VYBRANÁ USTANOVENÍ VOP 

2.1 Účastník bere na vědomí, že VOP obsahují ustanovení, která by mohla být považována za 
překvapivá, a výslovně s takovými ustanoveními souhlasí. Jedná se o: 

(a) právo Poskytovatele měnit za stanovovaných podmínek VOP, popis Služby či technickou 
specifikaci (čl. 3.2 VOP); 

(b) právo Poskytovatele účtovat úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou ceny za Služby 
(čl. 6.7 VOP); a 

(c) úprava režimu odpovědnosti Poskytovatele za škodu (čl. 14.3 VOP). 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1 Účastník prohlašuje, že je mu známo, že dochází na základě právních předpisů ke zpracovávání 
jeho dalších osobních a jiných údajů. 

3.2 Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, 
a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na 
výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení 
zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž 
zpracování osobních údajů Účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka, 
zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník možnost 
obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních 
údajů (www.uoou.cz). 

4. PLATNOST A UKONČENÍ SMLOUVY 

4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpověď Smlouvy ze strany Účastníka se považuje 
za žádost o zrušení (výpověď) veškerých uzavřených Objednávek ve smyslu čl. 4 VOP. 
Výpovědní doba uplyne okamžikem ukončení poslední z platných a účinných Objednávek.  

5. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

5.1 Případné spory mezi Poskytovatelem a Účastníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém 
případě Účastník – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je 
v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad a mimo jeho působnost 
případně též Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR 
platformy.  

5.2 Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde: https://www.ctu.cz/mimosoudni-
reseni-spotrebitelskych-sporu, http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informacepro-
prodejce/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Než-li bude přistoupeno 
k mimosoudnímu řešení sporu, Poskytovatel doporučuje Účastníkovi nejdříve využít kontakt na 
Poskytovatele pro vyřešení nastalé situace.  
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6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a zavazuje 
i jejich právní nástupce. 

6.2 V případě rozporů mezi textem Objednávky a jinými dokumenty uvedenými výše mají přednost 
ujednání v Objednávce. 

6.3 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

(a) Příloha č. 1 – Objednávka; 
(b) Příloha č. 2 – Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací 

společnosti Spinoco Czech Republic a.s. 

6.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Stran obdrží 
jeden stejnopis Smlouvy.  

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. Účastník prohlašuje, že dokumenty uvedené v článku 1.2 
převzal, seznámil se s nimi a výslovně s nimi souhlasí. 

Spinoco Czech Republic a.s. [●] 

 

Místo: ______________________ 

Datum: ______________________ 

Místo: ______________________ 

Datum: ______________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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Příloha č. 1 

OBJEDNÁVKA 

1. POSKYTOVATEL 

Spinoco Czech Republic a.s., se sídlem na adrese Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 
1, IČO: 24768774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 16670 

2. ÚČASTNÍK 

[obchodní firma / jméno Účastníka – DOPLNÍ POSKYTOVATEL PODLE TOHO, CO JE APLIKOVATELNÉ 
A DLE VARIANT NÍŽE] 

[VARIANTA A - FYZICKÉ OSOBY - SPOTŘEBITELE: narozen(a) dne / RČ: [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], 
místo trvalého pobytu [a bydliště] [●]/, bydliště [●]] 

[VARIANTA B - V PŘÍPADĚ PODNIKATELE - FYZICKÉ OSOBY, KTERÝ NENÍ ZAPSÁN V OBCHODNÍM 
REJSTŘÍKU: IČO: [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], se sídlem [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], bydliště [DOPLNÍ 
POSKYTOVATEL]] 

[VARIANTA C - V PŘÍPADĚ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI: se sídlem na adrese [DOPLNÍ 
POSKYTOVATEL], IČO: [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [NÁZEV 
INSTITUCE VEDOUCÍ EVIDENCI (NAPŘ. MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE)], oddíl [DOPLNÍ POSKYTOVATEL], 
vložka [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] - DOPLNÍ POSKYTOVATEL, JE-LI TO V DANÉM PŘÍPADĚ 
APLIKOVATELNÉ] 

Účastnické číslo: 

[●] 

Další kontakty: 

[●] 

3. PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY 

3.1 Tato Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Účastníkem. Pojmy 
zde nedefinované a používané s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený ve Smlouvě 
a VOP. 

3.2 Na základě této Objednávky bude Poskytovatel poskytovat Účastníkovi Služby ve sjednaném 
rozsahu a Účastník bude za poskytnuté Služby hradit cenu dle této Objednávky. 

4. SLUŽBA 

4.1 Služba přístupu k internetu v pevném místě 

(a) Množství: [●]  
(b) Cena: [●] Kč za [období] 
(c) Cena celkem: [●] Kč  
(d) Frekvence plateb: [období] 
(e) Další parametry:  

(i) Tarif [DATOVÁ LINKA VDSL 20/2MB / DATOVÁ LINKA VDSL 50/5MB / DATOVÁ 
LINKA VDSL 100/10MB],  

(ii) Minimální rychlost (Download/Upload): [6/1 / 15/2 / 30/3] Mbps, 
(iii) Běžná rychlost (Download/Upload): [12/1 / 30/3 / 60/6] Mbps, 
(iv) Maximální rychlost (Download/Upload): [20/2 / 50/5 / 100/10] Mbps,  
(v) Agregace: [●] (agregace vyjadřuje maximální počet účastníků sdílející uvedenou 

rychlost přenosu dat),  
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(f) Variance maximální rychlosti: Fyzikální vlastnosti konkrétního koncového bodu, zejména 
délka, kvalita či útlum metalického či optického vedení, vzdálenost mezi koncovým bodem 
a přístupovým bodem k síti nebo zastínění rádiového přenosu, mohou ovlivnit maximální 
rychlost připojení. 

4.2 Související poplatky: 

(a) Typ poplatku: [●]  
(b) Výše: [●]  
(c) Sleva: [●] % 
(d) Výsledná výše: [●]  
(e) Frekvence plateb: [●] 
(f) Další parametry: [●]  

5. DALŠÍ PARAMETRY 

5.1 Umístění zařízení: [●]  

5.2 Zúčtovací období: [●] 

5.3 Způsob platby za Služby: Převodem z účtu. Při platbách vždy uvádějte variabilní symbol. 

5.4 Celková suma plateb dle této Objednávky:  

(a) [●] Kč (slovy: [●] korun českých) ročně 

(b) [●] Kč (slovy: [●] korun českých) jednorázově 

5.5 Poznámka: [●]  

6. PLATNOST A UKONČENÍ OBJEDNÁVKY 

6.1 Tato Objednávka se uzavírá na dobu užívání v délce [24] měsíců od data aktivace Služby. 
Ukončení Objednávky je upraveno ve Smlouvě a VOP. 

7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

7.1 Tato Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a zavazuje 
i jejich právní nástupce. 

7.2 Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Stran 
obdrží jeden stejnopis Objednávky.  

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Objednávka vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

Spinoco Czech Republic a.s. Účastník 

Místo: ______________________ 

Datum: ______________________ 

Místo: ______________________ 

Datum: ______________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

  

 


