
Parametry rychlosti připojení

Rychlost připojení se může lišit podle aktuálního využití sítě jinými
účastníky. To platí při připojení přes všechna rozhraní sítě poskytovatele.
Faktory ovlivňující rychlost připojení jsou zejména:
- zvolený tarif či služba
- koncové zařízení, které k připojení používáte a jeho poloha
- sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení
- sdílení kapacity sítě více účastníky
- souběžný provoz jiné služby elektronických komunikací na přípojném vedení, 
  na kterém je poskytována služba prostřednictvím pevné sítě, např. IPTV nebo 
  jiné TV
- obsah cílového požadavku účastníka v síti Internet a další faktory sítě 
  Internet stojící mimo vliv poskytovatele.
- kvalita a konfigurace účastníkova počítače nebo jiného zobrazovacího 
  zařízení

Příklad:
Celková aktuální rychlost připojení 30000 kb/s.
Dochází ke sledování IPTV prostřednictvím set-top-boxu v HD kvalitě (s datovým 
tokem zhruba 7100 kb/s pro HD kvalitu a zhruba 3500 kb/s pro SD kvalitu) a dvou 
mobilních zařízení (s datovým tokem zhruba 3500 kb/s na jedno zařízení). Součet
těchto veličin je 14100 (1x7100 + 2x3500). Rychlost přístupu k internetu se 
tedy může snížit na 15900 kb/s, což se rovná 30000 mínus 14100.

Uvedených rychlostních parametrů připojení je možné na elektronickém zařízení
dosáhnout pouze v případě, že je toto elektronické zařízení připojeno k routeru
přímo datovým kabelem, nikoliv prostřednictvím technologie Wi-Fi. 
Pokud to odůvodňují fyzikální vlastnosti konkrétního koncového bodu připojení
zejména délka a kvalita přípojného vedení nebo překážky a vzdálenost koncového
bodu od vysílače, přiměřeně těmto vlastnostem se sníží maximální rychlost 
připojení v jimi ovlivněném koncovém bodě tzv. variance maximální rychlosti. 
Běžně dostupná rychlost je k dispozici alespoň v 95 % času během jednoho 
kalendářního dne (tedy 95 % měření během dne). 
Jednotlivé měření běžně dostupné rychlosti odpovídá podílu celkového reálného
objemu přenesených dat k účastníkovi nebo od účastníka za měřený čas ku 
maximálnímu možnému objemu přenesených dat za měřený čas.
Rychlostní parametry připojení jsou v souladu se všeobecným oprávněním 
č. VO S/1/08.2020 9 a jsou platné od dne platnosti tohoto všeobecného oprávnění.
Všeobecné oprávnění je v platném znění na stránkách Českého telekomunikačního
úřadu www.ctu.cz

Dopad stanovených parametrů kvality služeb internetového připojení na možnost
jejich užívání
Inzerovaná rychlost služby při:
Stahování (download) Odesílání (upload) Slouží obvykle pro tyto druhy obsahu, 
aplikací a služeb

Do 10Mb/s Do 10Mb/s                    
e-mail, chat (např. WhatsApp, Facebook Messenger, Viber), prohlížení
zpráv, počasí a menších webových stránek, zabezpečený komunikační protokol SSH
prohlížení webových stránek, přenos hlasu (VoIP, audio chat), streaming



hudby, sociální sítě (např. Facebook, Twitter), hry s jednoduchou grafikou
SD videohovory, přenos z bezpečnostních kamer, IPTV či video
streaming v SD kvalitě (např. Youtube, Netflix), přenos souborů malé
a střední velikosti, HD - video streaming a IPTV v HD kvalitě, VPN, vzdálený
přístup k pracovní ploše a účast na videokonferencích (práce na dálku)

10 – 20 Mb/s 10 – 20 Mb/s
hry ve vysokém rozlišení a reálném čase, distribuce software, znatelně
vyšší uživatelský komfort při využití internetu k výše uvedeným účelům

20 – 50 Mb/s 20 – 50 Mb/s
ULTRA HD video streaming a IPTV v ultra HD kvalitě, přenos velkých
souborů, zálohování v reálném čase, cloudová řešení, přenos
z bezpečnostních kamer v HD kvalitě, webový server pro menší stránky,
vysoký uživatelský komfort bez prodlev i při využití více zařízení do cca 10.

Nad 50 Mb/s Nad 50 Mb/s
vysoce interaktivní aplikace a komunikace (organizování
videokonferencí s více uživateli, sběr dat v reálném čase, multicast video
streaming, webový server), určeno pro velké domácnosti a korporace

Speciální ustanovení o vadách služby Internetu v pevném místě a odpovědnosti
za ně:
Vadou služby je změna výkonu služby spočívající v poklesu rychlosti stahování či

odesílání pod běžně dostupnou rychlost stahování či odesílání, a to po souvislou

dobu delší než 70 minut (velká trvající odchylka) nebo během 90 minut alespoň
třikrát po souvislou dobu minimálně 3,5 minuty (velká opakující se odchylka). 
Tyto definice vady služby se uplatní od dne platnosti a v souladu se všeobecným
oprávněním č. VO S/1/08.2020 9.
Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo odesílání mohu mít za 
následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení přístupu k internetu.
To se projeví zhoršením kvality streamovaného videa ve vysokém rozlišení, 
delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo
odesílání dat v aplikacích a službách, které využívají internet, a v 
nejhorším případě až nefunkčností takových aplikací a služeb.Pro zjišťování
výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním
zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě
TCP/IP modelu. Pokud účastník zjistí aktuální změnu výkonu služby, která by
mohla zakládat její vadu, má právo podat reklamaci kvality služby, a to
nejpozději do dvou měsíců ode dne výskytu vady. V případě, že se nejedná o
výpadek či odstávku služby, které zná poskytovatel z vlastních provozních údajů
je pro zabezpečení práv účastníka z odpovědnosti za vady nezbytné, aby v době
trvání změny výkonu služby ohlásil poruchu poskytovateli, aby poskytovatel mohl
provést včasné měření aktuálního výkonu služby. V případě, že poskytovatel v
rámci šetření reklamace shledá reklamaci oprávněnou, vadu odstraní, je-li
odstranitelná, a do jednoho měsíce od vyřízení reklamace vrátí účastníkovi
částky zaplacené za reklamované služby. V případě, že je vada neodstranitelná,
má účastník i poskytovatel právo odstoupit od smlouvy, pokud prokazatelně doručí
oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy nejpozději do třiceti dnů od doručení
oznámení o vyřízení reklamace účastníkovi. Smlouva zanikne doručením oznámení o
odstoupení druhé straně smlouvy.



Minimální požadavky na koncové zařízení
Aby bylo možné službu Internet v pevném místě využívat s parametry rychlosti
uvedenými výše a aby její čerpání negativně neovlivňovalo ostatní uživatele
služby,musí použité koncové zařízení podporovat technologické požadavky
přípojky. Pokud je služba užívána prostřednictvím zařízení, které tyto požadavky
nesplňuje, neodpovídá poskytovatel za tím způsobenou nefunkčnost služby či vadu
kvality služby, a ovlivňuje-li takové zařízení negativně provoz v síti nebo
zhoršuje kvalitu služby pro ostatní účastníky, je poskytovatel oprávněn
poskytování služby přerušit až do zjednání nápravy (použití kompatibilního
zařízení) nebo smlouvu o poskytování služby vypovědět.

Postup měření rychlosti internetu
Připojte zařízení (váš počítač), na kterém rychlost měříte, na port síťového
routru datovým kabelem. Kvalita poskytované služby je garantována na koncovém
bodě sítě,tu můžete změřit na účastnickém (LAN) portu RJ-45 routru. Vaše
zařízení musí mítodpovídající síťové rozhraní pro danou službu (100/1000 Mbps
Ethernet RJ-45) kompatibilní s routrem. Pouze toto zařízení (váš počítač),
kterým provádíte měření,bude připojeno k routru a všechna ostatní zařízení
budou vypnuta nebo od routru odpojena (další PC, TV, atd. připojená kabelem nebo
mobilní telefony, tablety, hrací zařízení, kamery, atd připojená přes WIFI).
Zjistěte, zda počítač/notebook, na kterém chcete měřit rychlost je „nezatížený“
např. nestahuje automatické aktualizace. Vypněte na vašem počítači všechny
běžící aplikace a programy. Otevřete internetový prohlížeč. V internetovém
prohlížeči otevřete ověřenou stránku ČTÚ nettest.cz. Spusťte test rychlosti.
Test rychlosti můžete ještě ověřit např. na speedtest.net nebo
speedtest.cesnet.cz Výsledek testu rychlosti porovnejte s hodnotu běžně dostupné
rychlosti, kterou máte uvedenou ve smlouvě o poskytování služby přístupu k
internetu. Pokud výsledek testu ukáže ve směru stahování dat (download), nebo
ve směru vkládání dat (upload) hodnotou rychlosti nižší než je hodnota běžně
dostupné rychlosti dle smlouvy kontaktujte poskytovatele na telefonním čísle
737768298 Pondělí - Pátek 11-21 hodin, e-mailu poskytovatele za účelem prověření
kvality služby. Pro prověření kvality služby potřebujme od vás zaslat výsledek
testu např. formou obrázku do e-mailu nebo MMS, ze kterého budou patrné naměřené
rychlosti. Zároveň je vhodné uvést následující informace k provedenému testu: 
čas a datum testu, operační systém vašeho PC, internetový prohlížeč (ve kterém
jste test spustili), případně síťovou kartu a rozhraní vašeho PC. Urychlíte tím
kvalifikované vyřízení Vašeho dotazu a případné reklamace.Test kvality připojení
podle výše uvedeného návodu je pouze informativní. Rozhodující jsou definice
kvality dle ČTÚ VO-S/1/08.2020-9. Kontrolní měření kvality a rychlosti připojení
provádíme formou měření TCP propustnosti. Poskytovatel pro měření a ověření
reklamace využívá měřicí certifikované přístroje externích dodavatelů. Pokud
kontrolním měřením zjistíme nekvalitu služby definovanou jako velkou trvající
odchylku nebo jako velkou opakující se odchylku dle ČTÚ VO-S/1/08.2020-9,
máte právo na kompenzaci ve formě slevy ve výši odpovídající poměrné části
úhrady za poskytované služby již ode dne nahlášení vady za každý takový
zjištěný případ. Kompenzace bude zahrnuta a odečtena ve vyúčtování služby za
následující období. Pokud kontrolním měřením bude zjištěno, že reklamace služby
byla neoprávněná, že služba připojení k internetu vykazuje parametry dle platné
smlouvy, že k pochybení došlo na straně zákazníka, budeme za každý takový úkon
požadovat náhradu nákladů spojených s výjezdem technika, přičemž výše těchto
nákladů je stanovena paušální částkou uvedenou v platném ceníku jako „práce
technika a marný výjezd“ pokud byl, měřící přístroj zapůjčen tak i náklady
spojené s jeho zapůjčením.



Název služby       Rychlost                  Rychlost                  Rychlost
                   Minimální             Běžně dostupná   Inzerovaná, maximální

SC 30M           10/10 Mbps                20/20 Mbps                30/30 Mbps
SCF 30M          10/10 Mbps                20/20 Mbps                30/30 Mbps
Internet 30M     10/10 Mbps                20/20 Mbps                30/30 Mbps
Internet 50M     17/17 Mbps                35/35 Mbps                50/50 Mbps
SC 60M           20/20 Mbps                40/40 Mbps                60/60 Mbps
SCF 60M          20/20 Mbps                40/40 Mbps                60/60 Mbps
SC 95M           32/32 Mbps                65/65 Mbps                95/95 Mbps
SCF 95M          32/32 Mbps                65/65 Mbps                95/95 Mbps
SCFK             32/32 Mbps                65/65 Mbps                95/95 Mbps
Internet 100M    34/34 Mbps                68/68 Mbps              100/100 Mbps
Internet 200M    68/68 Mbps               136/136 Mbps             200/200 Mbps
Internet 300M   102/102 Mbps              204/204 Mbps             300/300 Mbps

Dokument ČTÚ VO-S/1/08.2020-9 je dostupný z odkazu na webových stránkách
poskytovatele který je uvedený v záhlaví Vaší smlouvy nebo na webových
stránkách Českého telekomunikačního úřadu www.ctu.cz


