
Kvalita služeb elektronických komunikací

Příloha k ceníku služeb elektronických komunikací

Internet DSL pro domácnosti a podnikatele

 Kvalita služby připojení k síti Internet v pevném místě je specifikována v tomto dokumentu a v Doplňujících
podmínkách pro Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. Pokud jsou v obou

dokumentech odlišnosti, přednostně se uplatňují podmínky uvedené v tomto dokumentu. Podle podmínek všeobecného
oprávnění  č. VO-S/1/08.2020-9 garantujeme u jednotlivých služeb níže uvedené rychlosti připojení:
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S 16/8 0,75 4,8 0,45 3 0,2

M 24/20 5/2 12 1,2 6 0,6

L-ST 39/39 5/5 24 3 15 1,5

L 55/50 10/5 30 3 15 1,5

XL-ST 79/79 10/10 48 6 30 3

XL 105/100 20/20 60 12 30 3

XXL-ST 199/199 25/25 120 15 75 7,5

XL 263/250 25/25 150 15 75 7,5

Běžně dostupná rychlost stahování/odesílání dat je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne. Výše uvedené rychlosti a jejich vzájemný
vztah platí i pro případné kombinace s televizní službou. Pro potřeby ověření parametrů služby a garantovaných rychlostí je nutno respektovat 
ustanovení Doplňujících podmínek pro Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a řídit se uvedenými Způsoby 
měření v tomto dokumentu.

Akceptované způsoby měření:
Měření rychlosti musí být vždy provedeno mezi koncovým zařízením (modem nebo router zapojený za terminátor 
nebo ONT u optické přípojky) a to na transportní vrstvě TCP/IP OSI/ISO modelu (Referenční model ISO/OSI se používá 
jako názorný příklad řešení komunikace v počítačových a telekomunikačních sítích pomocí vrstevnatého modelu, kde jsou jednotlivé vrstvy 

nezávislé a snadno nahraditelné. Více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Referenční_model_ISO/OSI#Transportní_vrstva).
Pro účely kontroly kvality služby a její následné reklamace se akceptuje „laické měření“ provedené na běžně 
dostupném tzv. měřícím stroji (PC, notebook). Aby mohlo být měření považováno za relevantní, musí být splněny 
následující podmínky:
• Měření je prováděno přes ethernet kabel připojeném přímo do modemu nebo routeru.
• Nemá-li měřící stroj ethernet port z výroby, je možné využít například USB síťovou kartu. Pro tarify XS až XL 
postačuje USB 2.0 nebo ethernet port s rozhraním 100Mbps. Pro tarify XXL je potřeba gigabit ethernet port nebo USB 
síťová karta verze 3.0 a výše. Měření přes WiFi (2,4 i 5 GHz) nelze považovat za plnohodnotně nahrazující měření po 
kabelu, lze jej využít jen pro orientační měření.
• V době měření není na měřícím stroji prováděna žádná jiná aktivita, zejména neprobíhá konkurenční stahování dat, 
aktualizace operačního systému nebo jiných programů a aplikací, není sledována internetová televize nebo služby typu 
video on demand (HBO, Netflix atd).
• Měřící stroj má dostatečný výkon, zejména výkonově zvládne procesor, RAM paměť a případně disk obsloužit 
prováděné měření a během měření nedochází k využití systémových prostředků stroje na 100% (což by samo o sobě 



bylo omezujícím hrdlem prováděného měření) – není definována minimální konfigurace ani operační systém,
ale požadavky na zvládnutí konkrétního výkonu.
• Operační systém je aktualizován a měřící stroj nemá žádný HW konflikt s ovladači.
• Měření je prováděno přes webové rozhraní (doporučen je prohlížeč Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge v 
jejich aktualizovaných verzích).
• Měřeno je přes speedtest.net nebo netmetr.cz. Uvedené stránky poskytují relevantní hodnoty měření, poskytují 
stránku s výsledkem i historií jednotlivých měření.
• Měření je provedeno několikrát, minimálně 3x s rozestupy (viz níže typy odchylek a poruch).

Způsob reklamace kvality služby:
V případě, kdy „Akceptovaným způsobem měření“ zákazník zjistí, že se kvalita služby dostává opakovaně pod hranici 
běžně dostupné rychlosti (dochází k velké trvající nebo velké opakující se odchylce) nebo pod minimální rychlost 
(dochází k okamžité poruše služby), má právo službu reklamovat a požadovat nápravu. Velkou trvající odchylkou je
případ, kdy rychlost poklesne pod hranici běžně dostupné rychlosti služby trvající 70 minut a déle. Velkou opakující 
se odchylkou je případ, kdy rychlost alespoň 3x poklesne pod hranici běžně dostupné rychlosti služby. Mezi 
jednotlivými měřeními je interval alespoň 3,5 minuty a měření je provedeno v časovém úseku 90 minut. Okamžitou 
poruchou služby je případ, kdy rychlost poklesne pod minimální rychlost služby. Pro vyloučení chyby měření je 
měření provedeno 3x s intervalem alespoň 5 minut mezi jednotlivými měřeními v rámci jednoho kalendářního dne.
Nastane-li jedna z výše uvedených událostí, má Účastník právo podat reklamaci služby zasláním na e-mail 
servis  @  popeservis  .cz   nebo vyplněním kontaktního formuláře na webu na adrese http://www.popeservis.cz/poruchy/
Účastník uvede:
• jméno a příjmení účastníka nebo název firmy,
• číslo smlouvy a adresu umístění přípojky (v případě, že má zákazník více služeb, je adresa umístění přípojky povinný
údaj),
• telefonický kontakt nebo e-mailovou adresu,
• o který typ odchylky nebo poruchy se jedná,
• odkazy na provedená měření,
• v případě, že nemá zapojen router nebo modem od společnosti POPE servis (dále jen Poskytovatel) též konkrétní typ 
routeru/modemu (výrobce a označení typu),
• volitelně další poznatky k uvedenému, o způsobu měření nebo zaznamenaných okolnostech během měření.
Poskytovatel informuje o průběhu řešení zákazníka do 2 pracovních dní, přičemž standardní lhůta pro vyřízení 
reklamace je tím nedotčena. Pokud v reklamaci chybějí poptávané údaje, požádá Poskytovatel Účastníka o jejich 
doplnění a do té doby je lhůta pro vyřízení reklamace pozastavena. Účastník poskytne součinnost k ověření uvedených 
odchylek (poruch), například sjednání termínu návštěvy technika v místě umístění přípojky a provedení kontrolního 
měření. Pro vyloučení pochybností, podání reklamace a provedené laické měření není důvodem pro okamžité 
odstoupení od smlouvy pro neplnění kvalitativních parametrů služby.

Příloha k ceníku je platná od 1.1.2022 
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