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PRAVIDLA PØI POSKYTOVÁNÍ PØÍSTUPU K INTERNETU – ÚÈINNÁ OD 1.1.2021
Tato pravidla pøi poskytování služeb pøístupu k internetu a zajištìní souvisejících práv koncových uživatelù
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Pravidla“) jsou vydávána v souladu s
naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 (dále jen „Naøízení“).
Pravidla jsou nedílnou souèástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele
Vratislav Køíž, IÈ: 66610940 (dále jen „poskytovatel“) a jsou zveøejnìné na
www.rvfstudio.cz v sekci
DOKUMENTY.
Pøi poskytování služby pøístupu k internetu nakládá poskytovatel s veškerým provozem stejnì, bez
diskriminace, omezení èi narušování, nezávisle na odesílateli, pøíjemci, obsahu, aplikaci, službì nebo
koncovém zaøízení.

1. Služby pøístupu k internetu v pevném místì
Nabízené tarify jsou urèeny pro bìžné použití v domácnosti, poèítají se datové pøenosy úèastníka bìhem
posledních 30 dnù. Pokud pøekroèí stanovený datový práh tarifu, mùže dojít ke snížení maximální, bìžnì
dostupné i minimální rychlosti. Služby jsou vždy inzerovány se všemi technickými parametry, vèetnì
datového prahu a snížených rychlostí.
Datový práh není datový limit – služba není v pøípadì dosažení uvedených pøenosù trvale omezena, ale
v pøípadì potøeby mùže dojít k øízenému snížení rychlosti v období datových špièek, kdy se upøednostní
provoz pøípojek s nižšími pøenosy.
Rychlosti jsou inzerovány v Mb/s (pokud není uvedeno jinak).

Kabel - pøipojení kabelové (metalickým kabelem) Gigabit Ethernet
Maximální a
inzerovaná
rychlost
(dw/up)
100/50

Bìžnì
dostupná
rychlost
(dw/up)

Minimální
rychlost
(dw/up)

60/30

30/15

Datový práh
v GB

Maximální
rychlost nad
prahem
(dw/up)

Bìžná
rychlost nad
prahem
(dw/up)

Minimální
rychlost nad
prahem
(dw/up)

10

12,5/6,25

7,5/3,75

3,7/1,85
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WiFi ac - pøipojení bezdrátové (802.11ac)
Maximální a
inzerovaná
rychlost
(dw/up)
30/3

Bìžnì
dostupná
rychlost
(dw/up)
18/1,8

Minimální
rychlost
(dw/up)
9/0,9

Datový práh
v GB

Maximální
rychlost nad
prahem
(dw/up)

Bìžná
rychlost nad
prahem
(dw/up)

Minimální
rychlost nad
prahem
(dw/up)

10

1,9/0,19

1,1/0,12

0,5/0,12

Rychlosti jsou inzerovány v Mb/s (pokud není uvedeno jinak).

U tarifù Wifi ac je úèastník pøipojen bezdrátovým zaøízením v pásmu 5 GHz, pøípojka je zakonèena ethernet
rozhraním. Rychlost odesílání dat je 10% z maximální rychlosti stahování dle smlouvy, bìžná rychlost je
vždy 60% z maximální rychlosti, minimální rychlost je vždy 30% z maximální rychlosti.

2. Speciální ustanovení o vadách služby pøístupu k internetu v pevném místì a odpovìdnosti za nì
Pro zjišování výkonu služby a jejích vad je rozhodující mìøení rychlosti na portu koncového bodu sítì
internet, a to na transportní vrstvì dle referenèního modelu ISO/OSI.
Jak mìøit rychlost služby pøístupu k internetu – mìøení provádìjte na poèítaèi, který je pøipojen kabelem
pøímo do koncového telekomunikaèního zaøízení, nikoliv prostøednictvím domácí WiFi.
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Kontrolní mìøení lze provést na webu

www.dsl.cz

Za velkou trvající odchylku od bìžnì dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváøí
souvislý pokles skuteènì dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu bìžnì dostupné rychlosti v
intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od bìžnì dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, pøi které
dojde alespoò ke tøem poklesùm skuteènì dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu bìžnì
dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v èasovém úseku 90 minut.
Velké odchylky od inzerovaných a bìžnì dostupných rychlostí stahování nebo odesílání mohu mít za
následek zpomalení a v extrémním pøípadì až zastavení pøístupu k internetu. To se projeví zhoršením
kvality streamovaného videa ve vysokém rozlišení, zpomalením naèítání obrázkù, online hry nebude
možné spustit nebo nebudou fungovat plynule, delší dobou odezvy, pozdìjší aktualizací èi delší dobou
stahování nebo vkládání dat v aplikacích a službách, které využívají internet, a v nejhorším pøípadì až
nefunkèností takových aplikací a služeb.
Na skuteènì dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatøení øízení provozu uplatòovaná poskytovatelem,
na což má poskytovatel v oprávnìných pøípadech nárok dle platné legislativy i Všeobecných podmínek.
Pokud úèastník zjistí aktuální zmìnu výkonu služby, kte rá by mohla zakládat její vadu, tj. v pøípadì
poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveò minimální rychlosti nebo velká trvající odchylka nebo velká
opakující se odchylka od bìžnì dostupné rychlosti, má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle
platných právních pøedpisù a Všeobecných podmínek poskytovatele.
Nedodržení minimální rychlosti je považováno za výpadek poskytované služby. V pøípadì, že se nejedná
o výpadek èi odstávku služby, které poskytovatel zná a o nichž informuje technická podpora na tel.
602815716
za vady nezbytné, aby v dobì trvání zmìny výkonu služby ohlásil poruchu na technickou podporu na tel.
602815716, emailem na vk@rvfstudio.cz
V pøípadì, že poskytovatel v rámci šetøení reklamace shledá reklamaci oprávnìnou, vadu odstraní, je-li
odstranitelná, a do jednoho mìsíce od vyøízení reklamace vrátí úèastníkovi èástky zaplacené za
reklamované služby. V pøípadì, že je vada neodstranitelná, má úèastník i poskytovatel právo odstoupit od
smlouvy, pokud prokazatelnì doruèí oznámení o odstoupení druhé stranì smlouvy nejpozdìji do tøiceti
dnù od doruèení oznámení o vyøízení reklamace úèastníkovi. Smlouva zanikne doruèením oznámení o
odstoupení druhé stranì smlouvy.

3. Výklad pojmù

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí
být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její pøenosové možnosti a s ohledem na
konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro smìr download a upload limitující. Maximální rychlo st musí
být na dané pøípojce èi v daném místì pøipojení reálnì dosažitelná s možnou variancí zpùsobenou
prokazatelnì pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích
fyzikálních pøíèinách musí být uvedena v úèastnické smlouvì. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenèního modelu ISO/OSI. Uvádìnou jednotkou jsou numerické
hodnoty v bitech za sekundu (napø. kb/s nebo Mb/s). Ovìøení reálné dosažitelnosti hodnoty maximální
rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou
poskytovatel služby pøístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, vèetnì reklamy a marketingu,
v souvislosti s propagací nabídek služby pøístupu k internetu, a jakou oznaèuje službu pøístupu k internetu
pøi uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není vìtší než
maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP pro pustnosti transportní vrstvy dle
referenèního modelu ISO/OSI. Uvádìnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (napø.
kb/s nebo Mb/s).
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Bìžnì dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž
hodnotu mùže koncový uživatel pøedpokládat a reálnì dosahovat v dobì, kdy danou službu používá.
Hodnota bìžnì dostupné rychlosti odpovídá alespoò 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v
95 % èasu bìhem jednoho kalendáøního dne. Hodnota bìžnì dostupné rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenèního modelu ISO/OSI. 3/11 Uvádìnou jednotkou jsou
numerické hodnoty v bitech za sekundu (napø. kb/s nebo Mb/s).

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat,
kterou se pøíslušný poskytovatel služby pøístupu k internetu smluvnì zavázal koncovému uživateli
poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoò 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobì
TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenèního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování
(download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uvádìnou jednotkou
jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (napø. kb/s nebo Mb/s).
Za velkou trvající odchylku od bìžnì dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload)
dat se považuje taková odchylka, která vytváøí souvislý pokles výkonu služby pøístupu k internetu, tj.
pokles skuteènì dosahované rychlosti odpovídající mìøením stanovené TCP propust nosti pod definovanou
hodnotu bìžnì dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od bìžnì dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání
(upload) dat se považuje taková odchylka, pøi které dojde alespoò ke tøem poklesùm skuteènì
dosahované rychlosti odpovídající mìøením stanovené TCP propustnost i pod definovanou hodnotu bìžnì
dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v èasovém úseku 90 minut.

4. Faktory ovlivòující rychlost pøipojení
Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, a to na faktorech neovlivnitelných ze
strany poskytovatele ani ze strany úèastníka, ale i na faktorech, které mùže úèastník pøímo ovlivnit. V
dùsledku tìchto faktorù je dosažitelná rychlost pøipojení zpravidla nižší než maximální. Faktory omezující
rychlost pøipojení k internetu jsou zejména:
? zvolený tarif/služba,
? použitý typ koncového zaøízení,
? kvalita a délka pøípojného vedení (mezi koncovým bodem sítì a pøíslušným pøístupovým bodem sítì
poskytovatele),
? použitá technologie pro pøípojné vedení úèastníka,
? frekvenèní pásmo, poèasí, vegetace, umìlé horizonty, rušení budovami resp. jejich konstrukèními
vlastnostmi, koncentrace uživatelù, pøekážky v cestì šíøení signálu (pro bezdrátový intern et),
? kvalita a délka vedení vnitøních rozvodù v objektu úèastníka (napø. domácí WiFi pøipojení),
? kvalita a konfigurace poèítaèe nebo jiného zobrazovacího zaøízení úèastníka,
? sdílení kapacity sítì více úèastníky,
? sdílení kapacity pøístupového vedení, napø. souèasným pøipojením více poèítaèù nebo soubìžný provoz
jiné služby elektronických komunikací na daném pøípojném vedení, na kterém je služba poskytována,
napø. bìžící služba IPTV nebo další OTT služby typu YouTube, bìžící aktualizace operaèních systémù
nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které bìží mimo internetov ý prohlížeè a nemusí být
na první pohled jejich èinnost zjevná,
? obsah cílového požadavku úèastníka v síti Internet a další faktory sítì Internet stojící mimo vliv
poskytovatele.

