
Smluvní strany: 
 
CYMEDICA, spol. s r.o. 
se sídlem Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice 
IČ: 61682535 
DIČ: CZ61682535 
zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 36996 
zastoupena jednatelem společnosti nebo zplnomocněnou osobou 
(dále „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Jméno a příjmení: 
trvale bytem: 
místo instalace: 
e-mail: 
(dále „Uživatel“) 
 
uzavírají mezi sebou podle 
  
zákona č. 127/2002 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále „ZoEK“), 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „OZ“), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 (dále „Nařízení“), 
opatření obecné povahy, které vydal Český telekomunikační úřad 18.08.2020 (dále „ČTU“), 
všeobecného oprávnění  č. VO-S/1/08.2020-9 („VO-S/1“), kterým se mění všeobecné 
oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb 
elektronických komunikacích (dále „Všeobecné oprávnění“) 
 

dodatek  
smlouvy o poskytování přístupu k internetu č. … / .. (dále „Smlouvy“) 

 
A. 

 
1. Od 01.01.2021 je účinná změna Všeobecného oprávnění, kterým ČTÚ na základě ZoEK 
stanovuje některé podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikacích. 
 
2. Změna se týká požadavků na obsah Smlouvy uzavírané se spotřebiteli, a to pro služby 
pevného připojení k internetu a mobilního připojení k internetu, které musí nově  
od 01.01.2021 obsahovat: 
 
a) konkrétní rychlosti připojení, a to maximální, inzerovanou, běžně dostupnou a minimální 
rychlost, přičemž každou z uvedených rychlostí je nutné uvést jak pro stahování (download), 
tak pro vkládání (upload), a to konkrétní číselnou hodnotou v bitech za sekundu (standardně 
Mb/s), 
 
b) popis vlivu odchylek od běžně dostupní rychlosti připojení na výkon práv spotřebitelů, tedy 
na právo spotřebitele na přístup k internetu, tedy obsahu službám a aplikacím apod., kdy 
odchylkami se rozumí jednak – velká trvající odchylka a velká opakují se odchylka od běžně 
dostupné rychlosti připojení, kdy obě odchylky jsou definovány v příloze č. 1 ke 
Všeobecnému oprávnění vč. výpočtového vzorce a tomto dodatku Smlouvy.  



B. 
 
1. Poskytovatel v souladu s požadavky na obsah Smlouvy uvedenými v části A., bodu 2, 
písm. a)  dodatku Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku Smlouvy, který se stává nedílnou 
součástí Smlouvy, doplňuje obsah Smlouvy. 
 
 
Konkrétní rychlosti připojení k internetu v pevném místě: 
 

 pro stahování (download) pro vkládání (upload) 
Maximální rychlost: 16,66 Mb/s   3,32 Mb/s 
Inzerovaná rychlost: 16,66 Mb/s   3,32 Mb/s 
Běžně dostupná rychlost:  30,00 Mb/s   6,00 Mb/s 
Minimální rychlost:    5,00 Mb/s   1,00 Mb/s 

 
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 a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download                     
a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení 
reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi 
daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být 
uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti 
transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. 
 
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. Hodnota inzerované 
rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.  
 
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. Hodnota běžně 
dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu 
ISO/OSI.  
 
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 v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního 
modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat 
neklesne pod hodnotu minimální rychlosti.  
 
2. Poskytovatel v souladu s požadavky na obsah Smlouvy uvedenými v části A., bodu 2, 
písm. b)  dodatku Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku Smlouvy, který se stává nedílnou 
součástí Smlouvy, doplňuje obsah Smlouvy. 
 
 



Definice a specifikace odchylek a jejich vliv na práva spotřebitelů dle Všeobecného 

oprávnění: 

 
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.  
 
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.  
 
V případě velkých odchylek rychlosti služeb (dle výše uvedených parametrů) má 

zákazník právo službu reklamovat u poskytovatele v souladu se Smlouvou a OZ. 
 
3. Faktory ovlivňující rychlost připojení mohou být objednaný tarif nebo služba, kvalita nebo 
případná konfigurace, aktualizace počítače, tabletu, mobilního telefonu, televizoru nebo 
jiných zobrazovacích zařízení, dotaz na obsah cílového požadavku v síti internetu a další 
faktory v síti internetu na které dodavatel nemá vliv (mimo síť dodavatele), souběžné provozy 
jiných služeb elektronických komunikací, například IPTV (digitální internetová televize) 
různých dodavatelů, více připojených zařízení ve vnitřní síti účastníka, která sdílí kapacitu 
služby, zařízení (router, wifi atd), které účastník k připojení používá a umístění toho to 
zařízení, povětrnostní podmínky, propustnost, výkon či zisk zařízení uživatele. 
 

C. 
 
1. Tento dodatek Smlouvy je účinný ode dne 01.01.2021 a stává se její nedílnou součástí. 
 
2. Uživatel svým podpisem tohoto dodatku Smlouvy prohlašuje, že se seznámil s jeho 
obsahem a že s ním souhlasí. 
 
V Hořovicích dne  
 
Poskytovatel:      Uživatel: 
 
CYMEDICA, spol. s r.o.  
 
 
 
…………………………    ………………………… 
 
 
  


