
OneFiber s.r.o.
Jablonecká 416/58

19000 Praha 9
IČO: 06853099

Tel: +420 737 768 298; e-mail: onefiber@onefiber.cz

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací firmy
OneFiber s.r.o.

Číslo smlouvy: 1041123123

Smluvní strany
Poskytovatel OneFiber s.r.o.

se sídlem Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9
kontaktní centrum Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9
IČO 06853099
bank. spojení Fio Banka a.s., č. účtu: 2001392121/2010
zastoupení panem Karlem Filipem
registrace 4351
mobilní kontakt +420 737 768 298
e-mail onefiber@onefiber.cz
tech. podpora onefiber@onefiber.cz
tech. kontakt +420 737 768 298

Uživatel Internet Rychlý
adresa zřízení Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9 - Střížkov
fakturační adresa Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9 - Střížkov
datum narození 01.01.2021
telefon +420 737 768 298
e-mail tesunet@tesunet.cz

čl. 2
Předmět smlouvy, cena

1) Předmětem této smlouvy jsou následující poskytované služby:
Název služby Cena   

Internet: SCAP 0.00 Kč   
Specifikace: 20000 / 20000 Kbps

Celková cena za měsíc 0.00 Kč  

2) Jednorázový zřizovací poplatek 0.00 Kč  

3) Služby budou poskytovány od:   01.02.2022

4) Datum zprovoznění služby: 02.01.2022

5) Telekomunikační zařízení majetkem poskytovatele:   ANO

Ceny poskytovaných služeb neuvedených v této smlouvě se řídí aktuálně platným ceníkem poskytovatele.
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OneFiber s.r.o.
Jablonecká 416/58

19000 Praha 9
IČO: 06853099

Tel: +420 737 768 298; e-mail: onefiber@onefiber.cz

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro nepodnikatele.
Číslo pasu / O.P.: 

Datum splatnosti je vyznačeno na faktuře, nejpozději však musí být platba připsána do 18 dne téhož měsíce. Zvolený
kontakt pro zasílání vyúčtování:

1. elektronicky SMS na telefonní číslo a na e-mail uživatele viz výše strana 1 této smlouvy
2. poštou na adresu za poplatek dle ceníku každý jednotlivý dopis

Pokud není zaškrtnuto nebo dohodnuto jinak má se za to, že je zvolená a smluvená volba číslo 1.

Uzavřeli  tuto  "smlouvu  o  poskytování  veřejně  dostupných  služeb  elektronických  komunikací  pro  nepodnikatel"  na
dobu neurčitou minimálně však 1 měsíc za zde uvedených podmínek.

Za připojení a užívání služeb je nutno platit pravidelně v stejném kalendářním měsíci a to nejpozději do 18 dne téhož
měsíce  nebo  dne  uvedeném  v  datu  splatnosti  na  faktuře  kdy  datum  na  faktuře  má  přednost  a  to  na  účet  výše
uvedený  v  záhlaví  smlouvy  s  variabilním  symbolem  uvedeným  na  smlouvě.  Nebude-li  uveden  správný  údaj  je
poskytovatel oprávněn účtovat cenu za dohledání dle aktuálního ceníku a nenese odpovědnost za případné odpojení
služeb.

Při instalaci bude zaplacena aktivace v částce zde výše uvedené pokud by nebylo dohodnuto jinak. Aktivační poplatek
je nevratný.

Účastník je povinen informovat poskytovatele o každé změně údajů uvedených ve smlouvě (zejm. adresy, telefonního
čísla, emailu a údajů důležitých pro platbu poplatků za služby atd.)a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů
od  data  změny.  Na  změny,  o  kterých  nebude  poskytovatel  v  souladu  se  smlouvou  informován,  nemůže  a  nebude
poskytovatel brát ohled.

Úmrtí účastníka: poskytovatel přeruší poskytování služby v případě úmrtí uživatele, a to na žádost osoby, která doloží
úmrtní list.

Účastník prohlašuje, že:
a) se seznámil a souhlasí s ceníkem poskytovatele a s všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných
služeb  elektronických  komunikací  (dále  jen  „podmínky  nebo  VP“)  poskytovatele  ve  znění  platném  ke  dni  podpisu
smlouvy a zveřejněném na webových stránkách poskytovatele výše uvedených v záhlaví této smlouvy, tyto obdržel a
bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí smlouvy; Prodej zařízení a doplňujících zařízení se řídí obvyklými pravidly
pro prodej dle platného zákona u nepodnikatelů a u podnikatelů.
b) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle podmínek, a to za účelem marketingu, v
rozsahu údajů uvedených na smlouvě a na dobu trvání smlouvy;
c) byl seznámen s podmínkami poskytnutí a obsluhy zařízení nezbytných pro příjem objednaných služeb;
d)  byl  seznámen s  možností  odstoupit  od této  smlouvy v  případě jejího uzavření  nebo změny bod 2.4.5  podmínek
písemně  nebo  elektronicky  na  dálku  mimo  prostory  obvyklé  pro  podnikání  poskytovatele,  a  to  písemně  nebo
elektronicky do 14 dnů od zahájení dodávky služeb, lhůta počíná běžet následující den po dni uzavření nebo změny
smlouvy.  Elektronicky  je  zaslání  možné  písemně  s  zaručeným  elektronickým  podpisem  uživatele  nebo  do  datové
schránky poskytovatele;
e)  Uživatel  bere  na vědomí,  že  pro  případ prodlení  s  platbami  uživatele  je  poskytovatel  oprávněn účtovat  uživateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,49% z každé jednotlivé dlužné částky za každý i započatý jeden den prodlení.
Zaplacením pokut není omezen nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši v penězích a uživatel výslovně s
touto výší smluvní pokuty z dlužných částek souhlasí a zavazuje se ji uhradit bez protestu.
f) V případě smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou s minimální dobou trvání náleží poskytovateli poplatky za celou
dobu trvání smlouvy a to i v případě že, služba nebyla využívána vůbec nebo jen po určitou část doby. V případě akcí
se  slevou  náleží  poskytovateli  při  předčasném  ukončení  smlouvy  pro  důvody  uvedené  v  podmínkách  bod  2.7.2
případně jiné důvody, kdy je poskytovatel oprávněn ukončit smlouvu nebo při ukončení smlouvy výpovědí ze strany
uživatele doplatek za služby v zákonné výši fyzická osoba nepodnikatel; a fyzická osoba podnikatel, právnická osoba
nebo  jiný  podnikatelský  subjekt  tarif  x  počet  zbývajících  měsíců  v  plné  nezlevněné  výši  dle  platného  ceníku  v  den
podpisu smlouvy za objednanou službu pro celou dobu trvání smlouvy bez ohledu na délku doby využití  objednané
služby a výše slevy,  kdy již  uhrazené částky v plné nezlevněné výši  je  možné odečíst  od celkové dlužné částky.  V
případě smlouvy s určeným minimálním plněním v délce uvedené v této smlouvě nebo jejích dodatcích, a to i tehdy,
bylo-li zaplaceno předplatné za služby a vždy, bylo-li poskytnuto zařízení v akci nebo zdarma nebo s doplatkem, a to i
kombinacích  v  této  větě  uvedených podmínek se  má za to,  že  po celou dobu trvání  minimálního plnění  je  zařízení
zapůjčeno. V případě předčasného ukončení smlouvy je účastník povinen zařízení vrátit za použití podmínek článek 7
bod  7.1  -  7.6  a  je  povinen  za  toto  předčasné  vrácení  zařízení  zaplatit  smluvní  pokutu  v  plné  výši  ceny  za
telekomunikační služby vynásobenou počtem měsíců do konce smluvního vztahu přičemž se do této smluvní pokuty
nezapočítává smluvní pokuta za telekomunikační služby uvedená v tomto odstavci výše. Uživatel je povinen uhradit v
případě  předčasného  ukončení  obě  smluvní  pokuty.  V  případě,  že  nedojde  k  vrácení  zařízení  je  uživatel  povinen
uhradit smluvní pokuty a cenu zařízení dle podmínek bod 7.4.
g)  Koncová  zařízení  která  byla  v  vlastnictví  uživatele  nebo  která  byla  zakoupena  od  poskytovatele  nebo  splácena
budou po ověření úplného zaplacení odblokována, nastavena do továrního nastavení. Nezaplacená zařízení i zčásti se
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považují  za  vlastněná  poskytovatelem.  Zařízení  poskytovatele  zapůjčená  nebo  nedoplacená  je  potřeba  vrátit
nepoškozená  a  funkční  poskytovateli.  Nefunkční  a  poškozená  zařízení  nebudou  převzata  a  bude  požadováno  jejich
zaplacení  v  plné  výši  dle  ceny  v  době  jejich  pořízení.  V  případě  prací  jako  demontáž,  odblokování  u  klienta  bude
účtována práce technika dle platného ceníku.
h)  Všechny  spory,  které  vzniknou  z  této  smlouvy  anebo  v  souvislosti  s  ní,  budou  řešeny  přednostně  dohodou
smluvních  stran,  pokud  nedojde  k  dohodě,  tak  dle  práva  a  soudní  příslušnosti,  kdy  smlouva  a  veškeré  závazkové
vztahy  vzniklé  na  základě  smlouvy  a  VP  se  řídí  právním řádem České  republiky.  Na  všechny  závazkové  vztahy  na
základě smlouvy se bez ohledu na datum jejich vzniku uplatní příslušná ustanovení  zákona č.89/2012 Sb., občanský
zákoník. Pohledávky a dluhy vzniklé před jeho účinností se řídí dosavadní právní úpravou.
Pravomoc  ČTÚ  a  soudů:  ve  sporech  mezi  poskytovatelem  a  uživatelem,  vyplývajících  ze  závazkových  vztahů
upravených  těmito  VP  nebo  na  jejich  základě  má  pravomoc  rozhodovat  ČTÚ.  Soudy  mají  pravomoc  rozhodovat  v
případech  a  za  podmínek  stanovených  zákonem.  Soudem  pravomocným  pro  soudní  řízení  vedené  proti  zahraniční
osobě je vždy soud České republiky místně příslušný podle sídla poskytovatele. Ohledně pravomoci a příslušnosti ČTÚ
ve správním řízení platí předchozí věta obdobně.

Článek I. Paušální náhrada
Dojde-li v důsledku porušení povinnosti poskytovatele při změně poskytovatele služby přístupu k internetu (Migrace)
ke  zpoždění  či  zneužití  takových  postupů  nebo  k  nedodržení  dohodnutých  termínů  opravy  a  instalace,  má  uživatel
právo  na  paušální  náhradu  (Náhrada)  ve  výši  stanovené  vyhláškou  Ministerstva  spravedlnosti  č.  529/2021  Sb.
(Vyhláška).
Článek II. Výše náhrady
Dle aktuálního znění Vyhlášky činí výše Náhrady:
2.1 Za každý započatý den prodlení s Migrací – 200 Kč, od 6. dne 400 Kč.
2.2 Za každý započatý den trvání důsledků zneužití Migrace – 600 Kč
2.3 Za každý započatý den prodlení s opravou a instalací služby oproti ujednanému termínu jejich provedení – 200
Kč, od 6. dne 400 Kč. Je-li sjednané plnění vyšší než 200 Kč za neposkytnutí součinnosti uživatelem při takové opravě
a instalaci, zaplatí poskytovatel za započaté prodlení v trvání až prvních pěti dnů celkovou Náhradu ve výši pokuty za
první den neposkytnutí součinnosti uživatelem, nejvýše 1000 Kč.
Článek III.
Aby vám jako uživateli nárok na náhradu vznikl, je třeba aby jste splnili všechny tyto podmínky:
3.1. Včasná reklamace uživatel podá včas oprávněnou reklamaci služby kvůli zpoždění či zneužití  takových postupů
nebo zpoždění opravy a instalace při Migraci. Reklamace musí být podána včas tedy do 2 měsíců od výskytu zpoždění
či zneužití ad 2.1 až 2.3 při Migraci a musí být oprávněná (tedy uvedené zpoždění či zneužití nastalo, a to v důsledku
porušení povinnosti poskytovatelem).
3.2.  Včasná žádost  uživatel  požádá o Náhradu,  a  to  v  reklamaci  ad 3.1 či  v  pozdější  samostatné žádosti  doručené
poskytovateli  stejným způsobem jako  reklamace.  V  žádosti  musí  uvést  číslo  účtu,  kam požaduje  Náhradu  vyplatit.
Poskytovatel je oprávněn požadovat ověření totožnosti uživatele na žádosti či v souvislosti s jejím podáním.
Článek IV
Pokud jsou splněny všechny uvedené předpoklady vzniku nároku na Náhradu, poskytovatel jej splní bez zbytečného
odkladu,  nejpozději  do  1  měsíce  od  pozdějšího  z  těchto  okamžiků:  (i)  vyřízení  oprávněné  reklamace  ad  3.1  a  (ii)
obdržení  žádosti  o  vyplacení  Náhrady  ad  3.2.  Není-li  dohodnuto  s  uživatelem  jinak  (zejména  započtení  nároku  na
Náhradu  oproti  vyúčtované  ceně  služeb  poskytnutých  uživateli),  poskytovatel  zaplatí  Náhradu  jednorázovým
bezhotovostním  převodem  na  účet  uvedený  v  žádosti  o  Náhradu.  Není-li  splnění  tímto  způsobem  možné  (např.
neuvedené  či  chybné  číslo  účtu),  je  poskytovatel  oprávněn  dle  svého  uvážení  zaplatit  Náhradu  uživateli  jiným
možným  způsobem  (např.  poštovní  poukázkou)  po  započtení  nákladů  prokazatelně  vynaložených  na  zaplacení
Náhrady, anebo výplatu pozdržet a provést až do 14 dnů po obdržení nové žádosti o Náhradu splňující podmínky ad
3.2.
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Parametry rychlosti připojení a měření rychlosti

Parametry rychlosti připojení a měření rychlosti upravuje:

Všeobecné oprávnění  č.  VO-S/1/08.2020-9,  kterým se mění  všeobecné oprávnění  č.  VO-S/1/07.2005-9,  kterým se
stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn které je k dispozici na
následujícím  odkazu  https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf  pokud  by
odkaz nebyl funkční je potřeba vyhledat na www.ctu.cz

V „parametry rychlosti připojení“ níže a dále je vysvětleno srozumitelně a podrobněji jak provádět měření a jaké jsou
vlivy na měření rychlosti a latenci – odezvu

Prostý text znění Všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 tak jak jej bylo možné zkopírovat z pdf dokumentu na
výše uvedeném odkazu úplné znění je na výše uvedeném odkazu nebo stránkách www.ctu.cz:

Praha 18. srpna 2020 Čj. ČTÚ-31 723/2020-610 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní
orgán podle § 108 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),  ve znění  pozdějších předpisů (dále  jen „zákon“),  a  na
základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí  Rady Úřadu podle § 107 odst. 9
písm.  b)  zákona  a  k  provedení  §  9  zákona  vydává  opatřením  obecné  povahy  všeobecné  oprávnění  č.
VO-S/1/08.2020-9,  kterým  se  mění  všeobecné  oprávnění  č.  VO-S/1/07.2005-9,  kterým  se  stanoví  podmínky  k
poskytování  služeb  elektronických  komunikací,  ve  znění  pozdějších  změn  Článek  1  Všeobecné  oprávnění  č.
VO-S/1/07.2005-9,  kterým  se  stanoví  podmínky  k  poskytování  služeb  elektronických  komunikací,  ve  znění
všeobecného  oprávnění  č.  VO-S/1/07.2007-11,  všeobecného  oprávnění  č.  VO-S/1/01.2012-2  a  všeobecného
oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5, se mění takto: 1. V článku 2 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou
a doplňují  se  písmena e)  a  f),  která  znějí:  „e)  poskytovatel  služby  přístupu k  internetu  v  pevném místě  při  plnění
povinnosti  vyplývající  z  čl.  4  odst.  1  písm.  d)  nařízení  Evropského parlamentu  a  Rady (EU)  2015/2120 ze  dne 25.
listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES
o  univerzální  službě  a  právech  uživatelů  týkajících  se  sítí  a  služeb  elektronických  komunikací  a  nařízení  (EU)  č.
531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (dále jen „Nařízení“), uvede ve smlouvě o
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se spotřebitelem konkrétní rychlosti a popis vlivu
odchylek na výkon práv spotřebitelů podle specifikací uvedených v Příloze č. 1 k tomuto všeobecnému oprávnění, f)
poskytovatel  mobilní  služby  přístupu  k  internetu  při  plnění  povinnosti  vyplývající  z  čl.  4  odst.  1  písm.  d)  Nařízení
uvede  ve  smlouvě  o  poskytování  veřejně  dostupných  služeb  elektronických  komunikací  se  spotřebitelem  konkrétní
rychlosti  a  popis  vlivu  odchylek  na  výkon  práv  spotřebitelů  podle  specifikací  uvedených  v  Příloze  č.  2  k  tomuto
všeobecnému  oprávnění.“.  2.  Doplňují  se  přílohy  č.  1  a  2,  které  včetně  nadpisů  znějí:  2/11  „Příloha  č.  1  k
všeobecnému oprávnění  č.  VO-S/1/07.2005-9 Specifikace služby přístupu k  internetu v  pevném místě  1  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  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. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné
dosažitelnosti  hodnoty maximální  rychlosti  vychází  ze standardu ITU-T Y.1564. Výše uvedené lze vyjádřit  vzorcem:
Rmax (download, L 4) → Rmax (download, L 2) ≥ ≥ 95 % IRCIR+EIR (download), Rmax (upload, L 4) → Rmax (upload,
L 2) ≥ ≥ 95 % IRCIR+EIR (upload), kde Rmax je maximální rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI, L 2 je
spojová  vrstva  RM  ISO/OSI,  IRCIR+EIR  je  výsledná  informační  rychlost  dle  ITU-T  Y.1564  odpovídající  vstupnímu
parametru v podobě definované hodnoty maximální rychlosti Rmax (L 1). 2 Inzerovaná rychlost 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.  Uváděnou  jednotkou  jsou  numerické  hodnoty  v
bitech  za  sekundu  (např.  kb/s  nebo  Mb/s).  Výše  uvedené  lze  vyjádřit  vzorcem:  Rinzer  (download,  L  4)  ≤  Rmax
(download, L 4), Rinzer (upload, L 4) ≤ Rmax (upload, L 4), kde Rinzer je inzerovaná rychlost, Rmax je maximální
rychlost,  L  4  je  transportní  vrstva  RM  ISO/OSI.  3  Běžně  dostupná  rychlost  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. 3/11 Uváděnou jednotkou
jsou  numerické  hodnoty  v  bitech  za  sekundu  (např.  kb/s  nebo  Mb/s).  Výše  uvedené  lze  vyjádřit  vzorcem:  BDR
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(download, L 4) ≥ 60 % Rinzer (download, L 4), BDR (upload, L 4) ≥ 60 % Rinzer (upload, L 4), kde BDR je běžně
dostupná rychlost, Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI. 4 Minimální rychlost 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. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo
Mb/s).  Výše  uvedené  lze  vyjádřit  vzorcem:  Rmin  (download,  L  4)  ≥  30  % Rinzer  (download,  L  4)  a  zároveň  SDR
(download, L 4) ≥ Rmin (download, L 4), Rmin (upload, L 4) ≥ 30 % Rinzer (upload, L 4) a zároveň SDR (upload, L
4) ≥ Rmin (upload, L 4), kde SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, Rmin je
minimální  rychlost,  Rinzer  je  inzerovaná rychlost,  L  4 je  transportní  vrstva RM ISO/OSI.  5  Velká trvající  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.  Výše  uvedené lze  vyjádřit  vzorcem: SDR (download,  L  4)  < BDR (download,  L  4)  a  zároveň
TBDR (download) > 70 minut, nebo SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4) a zároveň TBDR (upload) > 70 minut, kde
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je
transportní  vrstva  dle  RM  ISO/OSI  4/11  a  TBDR  označuje  délku  intervalu  překročení  hodnoty  běžně  dostupné
rychlosti  odpovídající  času  zahájení  měřicího  procesu,  kdy  hodnota  skutečné  přenosové  rychlosti  je  nižší  než
definovaná  hodnota  běžně  dostupné  rychlosti.  6  Velká  opakující  se  odchylka  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. Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: SDR (download, L 4) < BDR (download, L 4), a zároveň Ǝ t1, t2, t3: TBDR
(download) ≥ 3,5 minuty a zároveň (t3 – t1) ≤ (90 minut – TTestB), nebo SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4), a
zároveň Ǝ t1, t2, t3: TBDR (upload) ≥ 3,5 minuty a zároveň (t3 – t1) ≤ (90 minut – TTestB), kde SDR je skutečně
dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva
dle RM ISO/OSI, tx (x ϵ N+ ) označuje čas zahájení testu, při kterém klesla hodnota skutečně dosahované rychlosti
pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, TBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti
odpovídající  času  zahájení  měřicího  procesu,  kdy  hodnota  skutečně  dosahované  rychlosti  je  nižší  než  definovaná
hodnota  běžně  dostupné  rychlosti,  TTestB  je  délka  jednoho  testu  v  rámci  měřicího  procesu.  Příloha  č.  2  k
všeobecnému  oprávnění  č.  VO-S/1/07.2005-9  Specifikace  mobilní  služby  přístupu  k  internetu  1  Odhadovaná
maximální  rychlost  Odhadovaná  maximální  rychlost  stahování  (download)  a  vkládání  (upload)  dat  je  realisticky
dosažitelná  maximální  rychlost  pro  konkrétní  službu  v  dané  lokalitě  v  reálných  provozních  podmínkách,  v  místě  s
dostatečnou úrovní signálu vně budov. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle
referenčního  modelu  ISO/OSI.  Jednotkou  jsou  numerické  hodnoty  v  bitech  za  sekundu  (např.  kb/s  nebo  Mb/s).  2
Inzerovaná rychlost Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou
poskytovatel  internetových služeb 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 5/11  uživatelem.  Hodnota  inzerované  rychlosti  není  větší  než  odhadovaná  maximální  rychlost.
Hodnota  inzerované  rychlosti  odpovídá  TCP  propustnosti  transportní  vrstvy  dle  referenčního  modelu  ISO/OSI.
Jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rinzer  (download,  L  4)  ≤  Rodmax  (download,  L  4),  Rinzer  (upload,  L  4)  ≤  Rodmax  (upload,  L  4),  kde  Rinzer  je
inzerovaná  rychlost,  Rodmax  je  odhadovaná  maximální  rychlost,  L  4  je  transportní  vrstva  RM  ISO/OSI.  3  Velká
trvající odchylka Za velkou trvající odchylku od inzerované 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  25%  hodnoty  inzerované  rychlosti  v
intervalu delším než 40 minut. Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem: SDR (download, L 4) < 25% Rinzer (download, L
4) a zároveň T (download) > 40 minut, nebo SDR (upload, L 4) < 25% Rinzer (upload, L 4) a zároveň T (upload) >
40  minut,  kde  SDR  je  skutečně  dosahovaná  rychlost  odpovídající  hodnotě  TCP  propustnosti,  Rinzer  je  inzerovaná
rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI a T označuje délku intervalu překročení mezní hodnoty odpovídající
času  zahájení  měřicího  procesu,  tj.  kdy  skutečně  dosahovaná  rychlost  SDR  klesne  pod  25%  hodnoty  inzerované
rychlosti Rinzer. 6/11 4 Velká opakující se odchylka Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování
(download)  nebo  vkládání  (upload)  dat  se  považuje  taková  odchylka,  při  které  dojde  alespoň  k  pěti  poklesům
skutečně  dosahované  rychlosti  odpovídající  měřením  stanovené  TCP  propustnosti  pod  25%  hodnoty  inzerované
rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 minutám v časovém úseku 60 minut. Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
SDR (download, L 4) < 25% Rinzer (download, L 4), a zároveň Ǝ t1, t2, t3, t4, t5: T (download) ≥ 2 minuty a zároveň
(t5 – t1) ≤ (60 minut – TtestB), nebo SDR (upload, L 4) < 25% Rinzer (upload, L 4), a zároveň Ǝ t1, t2, t3, t4, t5: T
(upload)  ≥  2  minuty  a  zároveň  (t5  –  t1)  ≤  (60  minut  –  TtestB),  kde  SDR  je  skutečně  dosahovaná  rychlost
odpovídající hodnotě TCP propustnosti, Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI, tx (x ϵ
N+ )  označuje  čas  zahájení  testu,  při  kterém klesla  hodnota  SDR pod 25% hodnoty  inzerované rychlosti  Rinzer,  T
označuje  délku  intervalu  překročení  mezní  hodnoty  odpovídající  času  zahájení  měřicího  procesu,  tj.  kdy  skutečně
dosahovaná  rychlost  klesne  pod  25%  hodnoty  inzerované  rychlosti  Rinzer,  TtestB  je  délka  jednoho  testu  v  rámci
měřicího procesu. Článek 2 Účinnost Toto všeobecné oprávnění  nabývá účinnosti  dnem 1. ledna 2021. Odůvodnění
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Úřad vydává všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9,
kterým  se  stanoví  podmínky  k  poskytování  služeb  elektronických  komunikací,  ve  znění  pozdějších  změn.  Změna
všeobecného oprávnění  stanovuje  v  souladu s  §  10 odst.  1  písm.  f)  zákona konkrétní  podmínky,  jejichž  splnění  je
nezbytné  pro  zajištění  ochrany  spotřebitele.  Podmínky  článku  2  všeobecného  oprávnění  přispívají  k  ochraně
spotřebitelů  v  souladu s  §  5 odst.  3  písm. b)  zákona,  který  stanoví,  že  Úřad prosazuje  zájmy koncových uživatelů
zejména tím, že při své činnosti zajišťuje v souladu s ustanoveními zákona vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. “.
7/11 K článku 1 bodu 1: Ochranu zájmů koncových uživatelů v obecné rovině akcentuje i přímo použitelné Nařízení. V
preambuli v bodě 18 tohoto Nařízení se klade důraz na potřebu posílení postavení koncových uživatelů ve vazbě na
jejich dostatečnou informovanost již  ve smlouvě o poskytování  služby přístupu k internetu. Nařízení  v čl.  4 odst.  1
písm.  d)  pak  konkrétně  stanoví:  „Poskytovatelé  služeb  přístupu  k  internetu  zajistí,  aby  smlouva,  která  zahrnuje
služby  přístupu  k  internetu,  obsahovala  alespoň  jasné  a  srozumitelné  vysvětlení  toho,  jaká  je  minimální,  běžně
dostupná, maximální a inzerovaná rychlost stahování a vkládání u služeb přístupu k internetu v případě pevných sítí,
nebo  jaká  je  odhadovaná  maximální  a  inzerovaná  rychlost  stahování  a  vkládání  u  služeb  přístupu  k  internetu  v
případě  mobilních  sítí,  a  toho,  jaký  dopad  by  mohly  mít  velké  odchylky  od  inzerované  rychlosti  stahování  nebo
vkládání na výkon práv koncových uživatelů stanovených v čl. 3 odst. 1“. Z výsledků dohledové činnosti a praktických
zkušeností  Úřadu  při  monitoringu  dodržování  požadavků  Nařízení  vyplynulo,  že  způsob  stanovení  výkonu  služby,
pokud jde o rychlosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení, je velmi pestrý a nesourodý, byť nutně nemusí být v
nesouladu  s  čl.  3  a  4  Nařízení.  Informace  obsažené  ve  smlouvách  týkající  se  rychlostí  většinou  formálně  vyhovují
požadavkům podle čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení, avšak takto stanovené hodnoty často neodpovídají realitě a vazby
mezi  hodnotami  jednotlivých  rychlostí  nejsou  technicky  dosažitelné.  Problematické  se  jeví  také  stanovení  hodnot
rychlostí,  které  jsou  vyjadřovány  buď  číslem,  intervalem  nebo  dokonce  složitými  výpočty  a  stávají  se  tak  pro
koncového  uživatele  značně  nepřehledné  a  z  hlediska  nabídky  trhu  neporovnatelné.  Hodnoty  parametrů,  které
neodpovídají z hlediska výkonu služby skutečnosti, ve svém důsledku znevýhodňují ty poskytovatele služeb přístupu
k  internetu,  kteří  své  nabídky  koncipují  poctivě  a  jimi  inzerované  hodnoty  jsou  sice  nižší  než  u  konkurenčních
nabídek, ale zato jsou reálně dosažitelné. Chybějící  vymezení dopadu velké odchylky od nabízených (inzerovaných)
rychlostí jen obtížně umožňuje koncovému uživateli posoudit, kdy mu vzniká právo na aktivaci prostředků nápravy.
Kvůli  výše  uvedenému  je  pro  koncové  uživatele  zhoršena  možnost  objektivního  porovnávání  jednotlivých  nabídek
poskytovatelů služeb přístupu k internetu,  což v konečném důsledku ztěžuje možnost  využití  prostředků nápravy v
případě  závad  či  nedodržení  sjednaného  výkonu  služby.  Tato  svá  zjištění  Úřad  uvedl  ve  Zprávě  Českého
telekomunikačního úřadu o výsledcích sledování plnění Nařízení za období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020. Na
základě  těchto  poznatků  a  ve  smyslu  postupu  předpokládaného  Pokyny  BEREC  (20)  112  k  provádění  Nařízení  o
otevřeném  internetu  Úřad  prodiskutoval  s  odbornou  veřejností  potřebu  a  způsob  stanovení  základních  parametrů
služby přístupu k internetu podle čl. 4 Nařízení a vztahů mezi nimi tak, aby byly pro koncové uživatele srozumitelné a
vzájemně porovnatelné. Jedná se konkrétně o minimální, běžně dostupné, maximální a inzerované rychlosti u služby
přístupu k  internetu  v  pevném místě  a  odhadované maximální  a  inzerované rychlosti  v  případě mobilních  služeb a
rovněž tak stanovení maximálně přípustných odchylek od skutečného výkonu služby. V rámci řady pracovních jednání
se zástupci odborné veřejnosti a sektoru elektronických komunikací k této problematice (naposledy 13. května 2020),
zástupci  poskytovatelů  služby  přístupu  k  internetu  vyjádřili  potřebu  sjednocení  používaných  pojmů  ve  smluvních
podmínkách v zájmu zajištění rovných podmínek na trhu, a Úřad prezentoval záměr stanovit regulatorně specifikace
základních  parametrů  služby  přístupu  k  internetu  a  velkých  odchylek  od  skutečného  výkonu  služby.  Aby  byly
dostatečně  chráněny  zájmy  koncových  uživatelů,  je  nezbytné,  aby  byly  ve  smlouvě  uvedeny  konkrétní  hodnoty
jednotlivých výše uvedených rychlostí a vliv velkých odchylek a výpadků služby na výkon práv spotřebitelů jasně a
srozumitelně.  Nejpočetnější  8/11  skupinu  koncových  uživatelů,  která  má  při  vyjednávání  o  poskytování  služby
nejslabší  vyjednávací  pozici,  tvoří  spotřebitelé.  Úřad se  proto  z  výše  uvedených důvodů rozhodl  zakotvit  podmínky
pro  stanovení  specifikace  předmětných  parametrů  služby,  které  musí  tvořit  povinnou  část  smlouvy  o  poskytování
služby  přístupu  k  internetu,  v  rámci  všeobecného  oprávnění  jako  konkrétní  podmínku  podnikání  zajišťující  ochranu
spotřebitelů,  kteří  potřebují  nejvyšší  míru  ochrany.  Nastavení  transparentních,  praktických  a  uživatelsky
srozumitelných pravidel a stanovení specifikací parametrů služby přístupu k internetu by mělo napomoci nejen lepší
orientaci zákazníků při volbě poskytovatele, ale také jednotnému provádění kontroly měřením rychlostí jak Úřadem,
tak  i  samotnými  koncovými  uživateli.  V neposlední  řadě  by  toto  mělo  podpořit  soutěž  mezi  poskytovateli  služeb
přístupu k internetu právě na poli kvalitativních parametrů služby přístupu k internetu. K článku 1 bodu 2: V Příloze č.
1  jsou  stanoveny  specifikace  služby  přístupu  k  internetu  v  pevném  místě,  na  jejichž  základě  uvede  poskytovatel
služby  ve  smlouvě  o  poskytování  veřejně  dostupných  služeb  elektronických  komunikací  se  spotřebitelem konkrétní
rychlosti této služby a využije tyto specifikace při popisu vlivu odchylek na výkon práv spotřebitelů. Tyto specifikace
jsou stanoveny tak, že maximální, běžně dostupná a minimální rychlost uvedené ve smlouvě o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací  se vztahují  k inzerované rychlosti  a velké odchylky od výkonu služby
přístupu k internetu se v případě jejího poskytování v pevném místě odvozují od běžně dostupné rychlosti. Maximální
rychlost nesmí být menší  než hodnota inzerované rychlosti,  běžně dostupná rychlost musí  odpovídat alespoň 60 %
hodnoty inzerované rychlosti a minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované. Pokles
výkonu služby pod hodnotu 30 % inzerované rychlosti je nutné chápat jako výpadek služby. Z důvodu lepší orientace
jsou  stanovené  specifikace  zároveň  vyjádřeny  vzorcem.  Při  stanovení  vztahů  mezi  jednotlivými  rychlostmi  Úřad
vycházel z praktických zkušeností z vlastní kontroly a měření kvality poskytovaných služeb, které prováděl v období
od přijetí Nařízení, při zohlednění reálných provozních podmínek v jednotlivých typech sítí elektronických komunikací.
V  případě  specifikace  maximální  rychlosti  vychází  ověření  reálné  dosažitelnosti  její  hodnoty  ze  standardu  ITU-T
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Y.1564.  Úřad  při  kontrole  plnění  povinností  bude  vycházet  z  metodiky  měření,  která  je  zveřejněna  na  webových
stránkách  Úřadu.  V  této  metodice  je  mimo  jiné  popsáno,  že  Úřadem  prováděný  měřící  proces  probíhá  v  časovém
úseku  90  minut.  V  Příloze  č.  2  jsou  stanoveny  specifikace  mobilní  služby  přístupu  k  internetu,  na  jejichž  základě
uvede  poskytovatel  služby  ve  smlouvě  o  poskytování  veřejně  dostupných  služeb  elektronických  komunikací  se
spotřebitelem  konkrétní  rychlosti  této  služby  a  využije  tyto  specifikace  při  popisu  vlivu  odchylek  na  výkon  práv
spotřebitelů.  Tyto  specifikace  jsou  stanoveny  tak,  že  odhadovaná  maximální  rychlost  uvedená  ve  smlouvě  o
poskytování  veřejně  dostupných  služeb  elektronických  komunikací  se  vztahuje  k  inzerované  rychlosti  a  velké
odchylky od výkonu služby přístupu k internetu jako poklesy výkonu služby přístupu k internetu pod 25 % hodnoty
rychlosti inzerované. Z důvodu lepší orientace jsou stanovené specifikace zároveň vyjádřeny vzorcem. Při stanovení
vztahů  mezi  jednotlivými  rychlostmi  Úřad  vycházel  z  praktických  zkušeností  z  vlastní  kontroly  a  měření  kvality
poskytovaných  služeb,  které  prováděl  v  období  od  přijetí  Nařízení,  při  zohlednění  reálných  provozních  podmínek  v
jednotlivých typech sítí elektronických komunikací. 9/11 Úřad při kontrole plnění povinností bude vycházet z metodiky
měření,  která  je  zveřejněna  na  webových  stránkách  Úřadu.  V  této  metodice  je  mimo  jiné  popsáno,  že  Úřadem
prováděný měřící proces probíhá v časovém úseku 60 minut. K článku 2: Účinnost tohoto všeobecného oprávnění je
stanovena  v  souladu  s  §  124  odst.  2  zákona  na  1.  leden  2021.  Lhůta  pro  účinnost  byla  takto  nastavena  s  cílem
zajistit  dostatečný časový prostor pro realizaci  změny smluv ze strany poskytovatelů služby přístupu k internetu, o
kterých  musí  být  s  předstihem  v  souladu  s  §  63  odst.  6  zákona  informováni  i  účastníci,  a  umožnit  implementaci
souvisejících potřebných změn a procesů všemi dotčenými subjekty i na velkoobchodní úrovni. *** Na základě § 130
zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací  na diskusním místě Úřad zveřejnil
návrh  všeobecného  oprávnění  č.  VO-S/1/08.2020-9,  kterým  se  mění  všeobecné  oprávnění  č.  VO-S/1/07.2005-9,
kterým se  stanoví  podmínky k  poskytování  služeb elektronických komunikací,  ve  znění  pozdějších  změn a  výzvu k
uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění na diskusním místě dne 17. června 2020. Připomínky k návrhu
všeobecného  oprávnění  bylo  možné  uplatnit  do  17.  července  2020.  V  této  lhůtě  uplatnilo  připomínky  5  dotčených
subjektů, a to Česká asociace elektronických komunikací z.s. (dále jen „ČAEK“), Vodafone Czech Republic a.s. (dále
jen  „Vodafone“),  České  Radiokomunikace  a.s.  (dále  jen  „ČRA“),  Výbor  nezávislého  ICT  průmyslu,  z.s.  (dále  jen
„Výbor ICT“) a Český telekomunikační klastr z.s. (dále jen „ČTKK“). Asociace ČAEK uplatnila připomínku k článku 2,
kdy požadovala prodloužit lhůtu pro nabytí účinnosti tohoto všeobecného oprávnění o tři kalendářní měsíce. Stejnou
připomínku zaslala Úřadu i asociace ČTKK. Připomínku k článku 2 uplatnila i společnost Vodafone a Výbor ICT. Tyto
dva  subjekty  požadovaly  prodloužení  o  čtyři  kalendářní  měsíce.  Úřad  připomínky  vztahující  se  k  účinnosti  zvážil  a
částečně akceptoval. Úřad stanovil lhůtu účinnosti všeobecného oprávnění na 1. leden 2021. Vzal přitom v úvahu, že
je potřeba provést na straně poskytovatelů služeb přístupu k internetu změny ve smlouvách s účastníky a současně v
případě potřeby upravit případně související velkoobchodní vztahy. Úřad je názoru, že odkladem účinnosti na 1. leden
2021 vznikne dostatečný časový prostor pro implementaci všech nezbytných změn, procesů a smluvních vztahů jak
vůči koncovým uživatelům (spotřebitelům), tak i na velkoobchodní úrovni. Další připomínku uplatnila asociace ČAEK k
odůvodnění,  když  požadovala  nahradit  používaný  termín  „vkládání“  běžně  užívaným  termínem  „odesílání“.  Úřad
připomínku zvážil a vysvětlil s tím, že Úřad respektuje znění čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení v české mutaci, který v
důsledku  překladu  pracuje  s  terminologií  rychlosti  „stahování“  a  „vkládání“.  Úřad  současně  provedl  odpovídající
úpravu terminologie v Příloze č. 1 a 2 všeobecného oprávnění tak, aby byla použita jednotná terminologie respektující
překlad  Nařízení.  Připomínka  společnosti  ČRA  směřovala  ke  způsobu  provádění  měření,  když  ve  všeobecném
oprávnění  postrádala  bližší  určení  způsobu  provádění  měření  a  vyhodnocování  kvalitativních  parametrů  služby
přístupu  k  internetu  v  pevných  a  mobilních  sítích  a  navrhovala,  aby  součástí  tohoto  všeobecného  oprávnění  byla
metodika  měření.  10/11  Úřad  připomínku  zvážil  a  neakceptoval.  Všeobecné  oprávnění  neupravuje  problematiku  a
způsob  provádění  měření  a  vyhodnocování  naměřených  kvalitativních  parametrů  služby  přístupu  k  internetu.  Úřad
provádí  měření  zejména  na  základě  stížnosti  koncových  uživatelů  na  výkon  služby.  Odkazy  na  metodické  postupy
měření  Úřadu  jsou  v  odůvodnění  všeobecného  oprávnění  uvedeny  z  toho  důvodu,  že  v  nich  jsou  transparentně
prezentovány doporučení a standardy, které Úřad aplikuje ve svých interních postupech při ověřování definovaných
parametrů  měřením.  Další  připomínka  společnosti  ČRA  požadovala,  aby  Úřad  informoval  poskytovatele  služeb  o
plánovaném  měření  předem.  Úřad  připomínku  zvážil  a  neakceptoval.  Úřad  v  tomto  případě  neprovádí  plánované
měření  sítě  poskytovatele,  ale  provádí  kontrolu  reálných  parametrů  služby  poskytované  koncovému  uživateli  na
základě jeho podnětu (nespokojenost s kvalitou služby), proto by oznámení o plánovaném měření mohlo zcela zmařit
účel takové kontroly. Měřicí nástroje Úřadu zatíží službu přístupu k internetu stejným způsobem, jako běžný koncový
uživatel,  resp.  nepřekročí  smluvně  definovanou  maximální  rychlost,  přičemž  výsledek  měření  v  podobě  skutečně
dosahované  rychlosti  odpovídá  aktuálnímu  výkonu  služby.  V  případě  akceptování  připomínky  by  v  konečném
důsledku mohlo dojít k praktickému znemožnění vlastního měření koncových uživatelů (spotřebitelů) prostřednictvím
certifikovaného  veřejně  dostupného  měřicího  nástroje  Úřadu.  Následující  připomínka  společnosti  ČRA  požadovala
exaktní  vymezení  pojmů  fixní  a  mobilní  služba  v  rámci  tohoto  všeobecného  oprávnění.  Úřad  připomínku  zvážil  a
neakceptoval.  Úřad  vymezení  pojmů  fixní  a  mobilní  služba  v  rámci  tohoto  všeobecného  oprávnění  nepovažuje  za
potřebné.  Názor  Úřadu  na  vymezení  fixní  a  mobilní  služby  je  konzistentní,  byl  uveřejněn  již  v  rámci  dokumentu
Vyjádření  Českého  telekomunikačního  úřadu  k  vybraným  otázkám  přístupu  k  otevřenému  internetu  a  evropským
pravidlům síťové neutrality ze dne 23. března 2017. V aktualizovaném znění je tento názor zopakován a doplněn tak,
že je v současné době v souladu s novelizovaným dokumentem Pokyny BEREC BoR (20) 112 k provádění Nařízení o
otevřeném internetu, konkrétně pak s bodem 141a. Doplněný text v aktualizovaném vyjádření: „Úřad bude uvedené
služby posuzovat v souladu s tím, jaký charakter služby bude deklarován ze strany poskytovatele. Obecně Úřad bude
službu, u které nebude omezena možnost využívat danou službu za pohybu, chápat jako službu mobilní.  Naopak v
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případě, že poskytovat služby přístupu k internetu prostřednictvím mobilní sítě omezí dostupnost služby za pohybu,
případně  naváže  její  odběr  na  jedno  či  více  konkrétním  adresních  míst,  bude  se  z  pohledu  Úřadu  jednat  o  službu
poskytovanou v pevném místě. Za služby poskytované v pevném místě Úřad považuje také služby tzv. „nomadické“,
které  je  možno  využívat  na  více  pevných  místech,  nikoliv  však  za  pohybu.“.  Poslední  připomínka  společnosti  ČRA
směřovala  k  Příloze č.  2,  konkrétně k odhadované maximální  rychlosti,  kdy poukazovala  na skutečnost,  že tato by
neměla být vztahována k dané lokalitě. Úřad připomínku zvážil a neakceptoval, neboť odhadovaná maximální rychlost
má vyjadřovat maximum, kterého je možné za splnění určitých podmínek (včetně rádiových parametrů) dosáhnout u
použité  technologie  v  daném  místě.  Úřad  si  uvědomuje,  že  současné  splnění  podmínek  (včetně  hodnot  rádiových
parametrů) může být komplikované a maximální hodnota nemusí být pro koncového uživatele v praxi po většinu času
dosažitelná.  Proto  jsou  odchylky  u  mobilních  sítí  vztaženy  k  inzerované  rychlosti.  11/11  Obecnou  připomínku
reflektující obavu z přílišné regulace a důležitost uplatnění podobných ustanovení na všechny účastníky na trhu, nejen
na podnikatele, uplatnil Výbor ICT. Úřad připomínku vysvětlil. K vydání změny všeobecného oprávnění Úřad přistoupil
až  po  věcné  diskuzi  se  sektorem  a  po  selhání  možnosti  uplatnění  samoregulačních  mechanismů,  když  nedošlo  k
dohodě  napříč  sektorem.  Vydání  změny  všeobecného  oprávnění  Úřad  nepovažuje  za  nepřiměřenou  regulaci.  Dále
Úřad konstatuje, že podmínky stanovené všeobecným oprávněním se vztahují na všechny osoby vymezené § 9 odst.
1  zákona,  a  to  rovným a  nediskriminačním  způsobem.  Zásadní  připomínku  k  Příloze  č.  1  uplatnila  asociace  ČTKK.
Konkrétně  požadovala  změnu  hodnoty  konstanty  „n“  v  případě  koncových  bodů,  které  vykazují  varianci,  a  to  z
hodnoty  0,84  na  hodnotu  0,9,  jelikož  tuto  hodnotu  považovala  za  příliš  mírnou.  Požadovaná  změna  se  týkala
specifikace maximální rychlosti. Úřad připomínku zvážil a vysvětlil. Úřad si je vědom toho, že připomínkovaná pasáž s
uvedením konkrétní hodnoty pro varianci nebyla původně obsažena v textu Přílohy č. 1 (bod č. 1), který byl dne 27.
února  2020  zástupci  sektoru  projednán  a  na  němž  panovala  shoda.  Tento  text  ve  vysvětlení  konkrétní  hodnotu
variance  výkonu  služby  způsobené  fyzikálními  vlastnostmi  koncového  bodu  neuváděl.  Úřad  ve  snaze  podrobněji
vysvětlit  jednotlivé  komponenty  použitého  vzorce  doplnil  připomínkovanou  pasáž  do  návrhu  změny  předložené  do
veřejné  konzultace,  nicméně  vzhledem k  tomu,  že  uvedení  konkrétní  hodnoty  tohoto  parametru  není  pro  naplnění
účelu  projednávané  změny  všeobecného  oprávnění  nezbytné,  upravil  Přílohu  č.  1  tak,  že  do  ní  převzal  původně
projednaný text. V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek
a  jejich  podrobné  vypořádání.  Otisk  úředního  razítka  Za  Radu  Českého  telekomunikačního  úřadu  Mgr.  Ing.  Hana
Továrková v.r. předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Za správnost: Ing. Kamil Popelář

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  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
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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

+420 737 768 298
OneFiber s.r.o., Jablonecká 416/58, 19000 Praha 9 | E-mail: onefiber@onefiber.cz | WWW: www.onefiber.cz

Strana 9 / 11



OneFiber s.r.o.
Jablonecká 416/58

19000 Praha 9
IČO: 06853099

Tel: +420 737 768 298; e-mail: onefiber@onefiber.cz

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

S měřením rychlosti souvisí i odezva - latence a ztrátovost paketů - packet loss. Na latenci a ztrátovost má vliv jakým
způsobem je koncové zařízení připojeno, jeho stáří, aktuálnost software síťového rozhraní tohoto koncového zařízení
kterým  se  rozumí,  tablet,  mobilní  telefon,  notebook,  počítač,  televizor  nebo  jiné  koncové  zařízení  s  rozhraním
ethernet nebo wifi. Dalším prvkem který může mít vliv na ztrátovost a odezvu je router uživatele. Zde záleží na stáří,
aktuálnosti  software, výrobci a typu tohoto zařízení. Dalším faktorem s vlivem na ztrátovost a odezvu je vlastní síť
poskytovatele. Ztrátovost v síti může vznikat i použitou technologií například při kompresích např. technologie GPON
-  připojení  přes  optický  kabel  nebo  u  point  to  multipoint  bezdrátových  kapacitních  vysílačů  v  některých  pásmech
bezdrátového i drátového vysílání kde jsou kmitočty přímo závislé na fyzikálních vlastnostech a vnějších fyzikálních
vlivech  na  jednotlivé  frekvence.  Dalším  vlivem  bez  ohledu  na  použité  technologie  je  vzdálenost  a  to  jak  v  síti
poskytovatele,  zejména  však  mimo síť  poskytovatele.  Ztrátovost  a  její  stanovení  je  poměrně  složité  z  důvodu  kdy
některé prvky v síti poskytovatele, ale i v síti internet mohou být nastaveny tak, že nepreferují požadavky na měření
hodnot odezvy.  Nepreference se pak jeví  jako ztrátovost.  Obecně pod 1-2% při  20ms timeout není  považováno za
ztrátu jedná se o velmi rychle jdoucí požadavky za sebou a nácestná zařízení nemusí 100% všechny odbavit.

Požadavky  mezi  uživatelskými  zařízeními  a  servery  za  optimálních  podmínek  pak  zpracují  požadovaná  data  s
optimální odezvou.

Měření  ztráty  lze  provést  například  u  windows  zadáním  parametru  "cmd"  do  okna  "sem  zadejte  hledaný  výraz"
zobrazí  se  příkazový řádek tento  otevřete  najetím myši  a  poklepáním otevřete,  zobrazí  se  černé okno.  Zde zadáte
příkaz "ping" mezerníkem mezera a píšete dále webovou adresu v formátu www.domena.cz klepnete na enter ukáží
se 4 hodnoty.  Pokud zadáte ping www.domena.cz -t  kdy parametr -t  znamena opakuj  dokud neukončíš  a ukončíte
klepnutím na enter zobrazí se počet hodnot ping za dobu po kterou ping běžel. Toto nám nascreenujte a zašlete na
výše uvedené kontakty.

Uvedeme následující příklady odezvy obvyklé pro ČR:
– Do 30ms servry na území ČR Do 60ms servry umístěné na území střední Evropy
– Do 120ms servry umístěné na území Evropy, východní Evropy, východní pobřeží USA
– Do 300ms servery umístěné na západním pobřeží USA, dálný východ
– Do 1000ms servery umístěné v centrálních oblastech světa Čína, jižní Amerika atd.
–  Více  než  1000ms servery  v  Austrálii,  Japonsku dalších  vzdálených zemích  světa  nebo velmi  odlehlých  částí  zemí
světa, dále pak připojení přes technologie satelitního přenosu dat, vytáčené připojení apod.
Tyto  údaje  jsou  pouze  orientační  a  slouží  k  vysvětlení  problematiky  odezvy  a  ztrátovosti.  Případné  poruchy  nebo
spory  a  související  je  řešeno  za  výše  uvedených  podmínek  stejným  způsobem  jako  jsou  řešeny  kvalita  služby
připojení a rychlosti.
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Obě strany tuto smlouvu uzavřeli ze své svobodné a vážné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz
čeho  připojují  své  podpisy.  Smlouva  podepsaná  zástupcem  poskytovatele  vyznačující  se  jako  třetí  podpis  a  další
razítko poskytovatele nabývá platnosti v den podpisu zástupcem poskytovatele a uživatelem – účastníkem.

V Praze 9, dne 02.01.2022 V Praze 9, dne 02.01.2022

poskytovatel uživatel
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