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Technické podmínky připojení 
 

Typ služby/Tarif (Bronzová, Stříbrná, Zlatá, Platinová): ………………………… 
 
Služba poskytuje pevné připojení k síti internet přenosovou rychlostí dle tarifu (dle Definice služeb poskytovaných v pevné 
síti Všetečka s.r.o.) 

Minimální Běžně dostupná Maximální Inzerovaná Minimální Běžně dostupná Maximální Inzerovaná

Bronzová  3 Mb/s 6 Mb/s 10 Mb/s 10 Mb/s 0,5 Mb/s 1 Mb/s 1,5 Mb/s 1,5 Mb/s

Stříbrná 6 Mb/s 12 Mb/s 20 Mb/s 20 Mb/s 0,75 Mb/s 1,5 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s

Zlatá  9 Mb/s 18 Mb/s 30 Mb/s 30 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s 3 Mb/s 3 Mb/s

Platinová 12 Mb/s 24 Mb/s 40 Mb/s 40 Mb/s 1,5 Mb/s 3 Mb/s 5 Mb/s 5 Mb/s

Definice služeb poskytovaných v pevné síti Všetečka s.r.o.

Rychlost stahování (download) Rychlost vkládání (upload)
Název tarifu

 
 
Minimální rychlostí je nejnižší garantovaná rychlost na transportní (čtvrté) vrstvě modelu vrstvové architektury (OSI) stahování 
(downloadu) a vkládání (uploadu). Výjimky z běžného provozu tvoří nutné zásahy do infrastruktury ze strany Dodavatele, jako jsou 
například nutné opravy a úpravy sítě. Minimálně však činí alespoň 30 % inzerované rychlosti.  
 
Maximální rychlostí je rychlost na transportní (čtvrté) vrstvě modelu vrstvové architektury (OSI) a jeto nejvyšší možná rychlost stahování a 
vkládání. 
 
Běžně dostupná rychlost je taková rychlost, kterou může uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, 
kdy danou službu používá.  
 
V případě současného připojení více zařízení se přenosová rychlost rozkládá. Připojení k internetu poskytované Poskytovatelem není 
omezeno objemem dat. Snížení rychlosti stahování, resp. vkládání znamená, že některé Služby (internetové stránky) se mohou zobrazovat 
a fungovat pomaleji nebo nemusí zobrazovat a fungovat vůbec. To se týká zejména Služeb, při nichž dochází k přenášení velkého objemu 
dat, tj. např. spouštění a nahrávání videí nebo stahování a vkládání velkých souborů. Může tedy dojít k tomu, že např. videa se nebudou 
přehrávat plynule nebo nepůjdou přehrát vůbec, obrázky se budou zobrazovat pomalu nebo se nemusí zobrazit vůbec, online hry nebude 
možné spustit nebo nebudou fungovat plynule, soubory se budou stahovat delší dobu apod. Pokud účastník využívá od Poskytovatele i 
jiné Služby, může dojít k jejich vzájemnému ovlivňování, a to i negativnímu. Může tedy dojít ke zhoršení kvality poskytovaných Služeb.  
 
Běžně dostupná rychlost je k dispozici po 95 % času dne a neměla by klesnout pod 60 % inzerované rychlosti.  
 
Maximální rychlost je taková, která je dostupná zákazníkovi za ideálních podmínek, na výstupu koncového zařízení Poskytovatele (typicky 
anténa či datová zásuvka). Maximální rychlosti se shodují s inzerovanými. Měření rychlosti připojení k internetu se provádí v souladu s 
všeobecným oprávněním ČTÚ VO-S/1/08.2020-9 podle aktuálně platné metodiky „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu“ 
a probíhá z koncového bodu sítě na transportní vrstvě (L4) podle referenčního modelu ISO/OSI. 
 
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby 
přístupu k internetu pod definovanou v intervalu delším než 70 minut.  
 
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům 
skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.  
 
Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných 
Všeobecnými obchodními podmínkami právo na reklamaci poskytované služby.  
 
Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných 
Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby. Veškeré odchylky mají vliv na kvalitu 
poskytované služby. To se nejčastěji projevuje celkovým snížením rychlosti stahování a nahrávání, videa se nemusí přehrávat plynule 
nebo nepůjdou přehrát vůbec, obrázky se mohou zobrazovat pomalu nebo se nemusí zobrazit vůbec, online hry nebude možné spustit 
nebo nebudou fungovat plynule, soubory se budou stahovat delší dobu nebo vůbec apod. Pokud účastník využívá od Poskytovatele i jiné 
Služby, může dojít k jejich vzájemnému ovlivňování, a to i negativnímu. Může tedy dojít ke zhoršení kvality poskytovaných Služeb (IPTV, 
apod.). 

 
1. Specifikace služby 
 
Typ připojení:       pevné, neomezený přenos dat 
Doba přístupu v účtovaném období:     bez omezení 
Rozhraní pro připojení zařízení uživatele:    ethernet 100/1000 Mbps (RJ45) 
Správa směrovače pro připojená zařízení uživatele:   poskytovatel 

   
2. Cena služby 
 
Měsíční poplatky za službu:  ……………………….    
 
Variabilní symbol plateb VS je číslo smlovy.                                                                      
 
Aktivační poplatek:  ……………………                                                                                     



3. Zapůjčená zařízení pro poskytování služby 
 
typ zařízení:        výrobní čísla: 

 
             
          

            
 
 

 
4. Doba trvání smluvního závazku a platební podmínky 
 
Závazek užívání služby (0, 12, 24 měsíců): ………………………..    
 
První účtované období: ……………………. 
    
 
5. Technická podpora a kontaktní údaje 
 
V případě nefunkčnosti některé ze specifikovaných poskytovaných služeb provede poskytovatel servisní zásah do 24 hodin 
od nahlášení závady. Toto ustanovení se nevztahuje na zařízení uživatele umístěné za rozhraním spoje a dále se 
nevztahuje na případy nefunkčnosti služeb poskytovaných na síti Internet, které jsou zaviněny chybnou konfigurací zařízení 
uživatele umístěných za rozhraním spoje. 
Uživatel je povinen ohlásit poruchu na některý z níže uvedených kontaktů. 
 
 
Poskytovatel: 
 
Dohled sítě  
e-mail:       servis@vseteckasro.cz 
telefon:       604 876 331   
 
Uživatel: 
 
kontaktní osoba:     ………………………………………….. 
 
e-mail:      ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Smluvní strany, resp. jejich zástupci, souhlasí se skutečností, že dne ……………….. došlo k předání plně 
funkční služby specifikované v tomto dokumentu a prohlašují, že výše uvedená zapůjčená zařízení byla 
poskytovatelem předána funkční a nepoškozená. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
........................................................                 ........................................................  

  poskytovatel         uživatel 
 

 
 
 
             
 ........................................................   ........................................................  
       datum       datum 


