
Ceník služeb a datových tarifů platný od: 1.1.2021

Od 1.1.2021 uzavíráme všechny smlouvy pouze na dobu neurčitou. Z toho důvodu již nadále nebudeme 
zařízení pro připojení poskytovat do bezplatného pronájmu.

UPOZORNĚNÍ: Rychlosti nabízených linek garantujeme pouze na metalickém nebo optickém vedení.

Z důvodu značného rušení ve wifi pásmech, nelze nadále uplatňovat reklamace kvality poskytovaných 
služeb na připojení přes domácí wifi. 

Tabulka definice pojmů rychlosti.

Rychlost 

Rychlost přenosu dat je určena typem služby, kterou má uživatel předplacenou. 
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není schopen ovlivnit přenosové 
parametry distribučních tras, které jsou mimo jeho kontrolu, z čehož vyplývá, že
poskytovatel není schopen garantovat kvalitu Internetové služby v rámci 
celosvětové sítě Internet. Hodnota rychlosti odpovídá TCP propustnosti 
transportní a způsob měření je popsán na www.ctu.cz/mereni-rychlosti-prenosu-
dat.

Maximální rychlost 
Je rychlost přenosu dat odpovídající stahování nebo odesílání. Maximální 
rychlost je rychlost reálně dosažitelná.

Inzerovaná rychlost 

Inzerovaná rychlost stahování nebo odesílání je rychlost přenosu dat, 
odpovídající stahování dat a uváděná v ceníku v souvislosti s propagací 
nabídek služby přístupu k internetu a jakou označuje službu přístupu k internetu
při uzavírání smluvního vztahu s odběratelem.

Běžně dostupná rychlost 

Je rychlost odpovídající stahování dat nebo odesílání dat, jejíž hodnotu může 
koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu 
používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti je dostupná v 95 % času 
poskytnuté služby

Minimální rychlost 
Je nejnižší rychlost stahování dat nebo odesílání dat. Poskytovatel služby 
přístupu k internetu garantuje že hodnota skutečně dosahované rychlosti 
neklesne pod hodnotu min. rychlosti.

Velká trvající odchylka 

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování nebo 
odesílání dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles 
parametru služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti 
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod udanou hodnotu běžně 
dostupné rychlosti v intervalu delším než 70minut. V případě této odchylky má 
spotřebitel právo podat reklamaci.

Velká opakující se 
odchylka 

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování nebo 
odesílání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem 
poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené 
propustnosti pod udávanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším
nebo rovno 3,5 min. V časovém úseku 90 min.V případě této odchylky má 
spotřebitel právo podat reklamaci.

Výpadek služby 

Za výpadek služby se považuje taková situace, při které poklesne hodnota 
skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením udávané rychlosti 
připojení pod definovanou hodnotu minimální rychlosti. V případě situace této 
odchylky v případě připojení k Internetu v pevném místě, má odběratek právo 
uplatnit reklamaci dle platných smluvních předpisů.

Reklamace služby 
V případě, že není dodržený některý z výše uvedených parametrů služby při 
poruše, či nedodržení, má odběratel právo na reklamaci služby a její 
kompenzaci.



Tabulka rychlostí.

Inzerovaná 
rychlost 
Stahování 
(Mbps):

Inzerovaná 
rychlost 
Odesílání 
(Mbps):

Maximální 
rychlost 
Stahování 
(Mbps):

Maximální 
rychlost 
Odesílání 
(Mbps):

Běžně 
dostupná 
rychlost 
Stahování 
(Mbps):

Běžně 
dostupná 
rychlost 
Odesílání 
(Mbps):

Minimální 
rychlost 
Stahování 
(Mbps):

Minimální 
rychlost 
Odesílání 
(Mbps):

SL1     40      10      40            10       25      10      10     10

SL2     50      10      50      10       40      10      25     10

SL3     80      10      80      10       60      10      25     10

SL5     35        5      35        5       20        5      15       2

Tarif při smlouvě na dobu neurčitou:

Rychlost stahování
MAX/MIN

Rychlost odesílání
MAX/MIN

Ceny v Kč/měsíc

SL 1 40/10 Mbit 10/10 Mbit 360,-

SL 2 50/25 Mbit 10/10 Mbit 385,-

SL 3 80/25 Mbit 10/10 Mbit 440,-

Tarif   bez smlouvy  

Rychlost stahování
MAX/MIN

Rychlost odesílání
MAX/MIN

Úhrada služby vždy
na 3 měsíce předem

SL5 Po svém 35/15 Mbit 5/2 Mbit 200,- Kč/měs.

Ceník prací

Hodinová sazba 500,- Kč
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