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          Podmínky poskytování služeb p ístupu k internetu platné od 1. 1. 2021

          Petr Žižka, B ezinova 3688/59, Jihlava 58601, I : 71863397

Dopl ují informace k dokumentu Ceník služeb elektronických komunikací, Petr Žižka I :71863397

Dále v podmínkách naleznete popisy služeb p ístupu k internetu dle na ízení EU . 2015/2120
konkrétn  str. 29, l. 4 odstavec 1 d).

1. Služba p ístupu k internetu v pevné síti – p ipojení do bezdrátové sít

Jednotlivé tarify služby se liší svými rychlostmi. Pro jednotlivé tarify definujeme následující výklad
rychlostí ve smyslu na ízení:

Rychlosti bezdrátové linky vycházejí z dosahovaných rychlostí použité technologie:

Inzerovaná rychlost – dle
tarifu v ceníku (Mbit/s)

Maximální rychlost
(Mbit/s) – 100%

inzerované rychlosti

žn  dostupná
rychlost (Mbit/s) –

60% inzerované
rychlosti

Minimální rychlost
(Mbit/s) – 30 %

inzerované rychlosti

25 25 15 8

50 50 30 15

Definice pojm :

Tarif: zp sob a výše ú tovaných poplatk  spojených s poskytovanou službou
Minimální rychlost: nejnižší garantovaná rychlost stahování a odesílání vychází z minimální
rychlosti dosahované použitou technologií v zarušeném prost edí.
Maximální rychlost: nejvyšší možná rychlost stahování a odesílání u daného tarifu

žn  dostupná rychlost: je taková rychlost, kterou m že koncový uživatel p edpokládat a reáln
dosahovat p i stahování a odesílání dat v dob , kdy danou službu používá a odpovídá alespo  60%
inzerované rychlosti a je dostupná v 95% asu b hem jednoho kalendá ního dne.
Inzerovaná rychlost: je rychlost stahování a odesílání, kterou poskytovatel služby p ístupu k
internetu používá ve svých obchodních sd leních
Za velkou trvající odchylku od b žn  dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání
(upload) dat se považuje taková odchylka, která vytvá í souvislý pokles výkonu služby p ístupu k
internetu, tj. pokles skute  dosahované rychlosti odpovídající m ením stanovené TCP
propustnosti pod definovanou hodnotu b žn  dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od b žn  dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání
(upload) dat se považuje taková odchylka, p i které dojde alespo  ke t em pokles m skute
dosahované rychlosti odpovídající m ením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu

žn  dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v asovém úseku 90 minut.
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2. Možnost reklamace uvedených rychlostí
V p ípad  velké trvalé nebo velké opakující se odchylky skute ného výkonu služby p ístupu k
internetu od stanovených parametr , p ípadn  poklesu rychlosti internetového p ipojení pod
uvedenou minimální rychlost, má ú astník právo službu reklamovat dle platných právních p edpis  a
Všeobecných obchodních podmínek poskytovatele.

3. Zp sob m ení uvedených rychlostí

Výše uvedené rychlosti jsou uvád ny na základ  uživatelských dat IP paket  nebo uživatelských dat
protokolu transportní (4.) vrstvy, nikoli na základ  protokolu vyšší (7.) vrstvy.

4. D sledky odchylky od uvedených rychlostí

Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva uživatele na p ístup k informacím
a obsahu a jejich ší ení, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového za ízení
podle svého vlastního výb ru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo poskytovatele i
polohu, p vod nebo ur ení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prost ednictvím své
služby p ístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, pop . využívaná
služba m že být na tena rychleji, p ípadn  pomaleji.

5. Vysv tlení rozdíl  v udávaných rychlostech

a) Ve skute nosti b žn  dostupná rychlost záleží p edevším na vytíženosti p ístupového bodu, na
který je každý jednotlivý ú astník v danou chvíli p ipojen.

b) P i minimálním zatížení p ístupového bodu se ú astník reáln  dostane až k 100 % rychlosti svého
tarifu.

c) P i radiovém rušení i zatížení p ístupového bodu se m že ú astníkovi rychlost postupn  snižovat
až na minimální, garantovanou rychlost, tedy až na 30 % rychlosti svého tarifu. Uvedená rychlost
vychází z minimální rychlosti dosahované použitou technologií v zarušeném prost edí, kdy vysílá
více blízkých p ístupových bod  na stejném kanále a dochází k asovému multiplexu.

6. Rychlost p ipojení

a) Výsledná rychlost p ipojení je vždy závislá na zvoleném tarifu.

b) Každý ú astník má možnost kdykoliv požádat poskytovatele o zm nu tarifu. Tato zm na je závislá
na použitém HW a bude provedena k datu a za podmínek dohodnutých mezi poskytovatelem a

astníkem.

7. Faktory ovliv ující parametry služby

a) Využívání obsahu, aplikací a dalších služeb má dopad na snížení rychlosti a na výslednou kvalitu
služby p ístupu k internetu (rychlost i jiné parametry kvality služby, jako nap . latence).
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b) M ení rychlosti na vyšší (7.) aplika ní vrstv

i m ení rychlosti a dalších parametr  služby na vyšší (7.) aplika ní vrstv  (typicky pomocí
webového m e rychlostí), nemusí ú astník nam it prezentované hodnoty díky mnoha faktor m,
které mohou, n kdy i zásadn , ovlivnit kvalitu služby, jako jsou nap .:

hw a sw vybavení a za ízení, které ú astník používá
spot ebovaná režie samotného za ízení na m ení
spušt né aplikace b hem m ení, které využívají internetové p ipojení, p ípadn  vyt žují
systémové prost edky za ízení
zatížená domácí sí  dalšími p ipojenými za ízeními
použití nevhodného internetového m e (výsledná nam ená rychlost se m že p i použití

zných internetových m  ve stejném ase velmi lišit)

ení rychlosti na za ízení ú astníka, které je p ipojeno k síti poskytovatele služby pomocí
domácí Wi-Fi sít  (zde pak m že být výsledná hodnota rovna maximální propustnosti domácí
Wi-Fi sít  a nem že tak nikdy být použita jako hodnotící parametr kvality služby
poskytovatele)
aktivní prvky domácí sít  mohou ovlivnit výslednou kvalitu služby (p i použití r zných
router /Wi-Fi router  m že být výsledná kvalita služby rozdílná)
nastavení/konfigurace domácí sít  m že velmi ovlivnit výslednou kvalitu služby (p i
nevhodném nastavení/konfiguraci aktivních prvk  domácí sít  m že být výsledná kvalita
služby rozdílná)

8. Datové limity, omezení

a) Všechny tarify služby p ístupu k internetu jsou datov  neomezené a není na n  aplikováno FUP
(Fair Use Policy), je tedy možné stáhnout i odeslat jakékoliv množství dat, aniž by to m lo vliv na
cenu služby i zm nu rychlosti služby.

b) Poskytovatel m že v p ípadech definovaných na ízením použít prost edky p im eného ízení
provozu, p ípadn  blokovat, omezit nebo zamezit p ístup ke služb .

9. Možnost reklamace uvedených rychlostí

      V p ípad  velké trvalé nebo velké opakující se odchylky skute ného výkonu služby p ístupu k
internetu od stanovených parametr , p ípadn  poklesu rychlosti internetového p ipojení pod
uvedenou minimální rychlost, je zákazník oprávn n reklamovat poskytovanou službu, a to v
souladu s l. III. Všeobecných obchodních podmínek.
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