
       

Technické parametry služeb elektronických komunikací 
 

 
CENTEL s.r.o. se sídlem: Štítného 105/6, Praha 3, 130 00, IČO: 28219881, DIČ: CZ28219881, společnost s ručením omezeným 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 133353, provozovatel sítě 
elektronických komunikací – ČTÚ: 2335 
 
 
 
Internet: 
 
Počítač: OS Windows XP a novější, MAC OS 10 a novější, Linux, web prohlížeč Chrome, IE, Safari 
 
Síťové rozhraní v počítači: podpora TCP/IP v4, Wi-Fi, LAN Ethernet 
 
PON FTTH: modem dodávaný poskytovatelem se zdrojem neviditelného laserového záření 
Dostupnost cílů v síti internet: poskytovatel negarantuje dostupnost služby ke všem cílovým serverům a 
službám v síti internet. Garance poskytovatele je vymezena pouze na vlastní síť. 
 
Garance rychlosti internetu: poskytovatel garantuje rychlost připojení k internetu a samotné rychlosti uvádí: 
- Minimální garantovaná rychlost 
- Minimální provozní rychlost 
- Obvyklá rychlost 
- Maximální rychlost 
Výše uvedené rychlosti připojení jsou uvedené v tabulce na konci tohoto dokumentu a na www.centel.cz 
 
Pro potřeby ověření parametrů služby a garantovaných rychlostí je nutno respektovat že: 
 
Rychlost přenosu dat, či kvalita Služby může být ovlivněna sdílenou kapacitou v Síti nebo nadprůměrným užíváním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v domácí síti Zákazníka. Rychlost Služby je garantována v koncovém místě (tzn. 
na účastnické zásuvce). Bezdrátové připojení (WiFi) má vliv na kvalitu přenosové rychlosti (zpravidla snižuje přenosovou 
rychlost). Měření rychlosti je nutné provádět na koncovém bodu zařízení, které není jinak zatěžováno. V případě rozdílných 
výsledků měření rychlosti bude rozhodující výstup z analytiky modemu, do kterého poskytovatel na vyžádání umožní nahlédnout. 
Vlivem řady různých faktorů mohou parametry služby vybočit z výše definovaných hodnot. Za velkou trvající odchylku rychlosti 
od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu 
služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžné dostupné rychlosti v 
intervalu delším než 70 minut. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat se 
považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu 
běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Při výpadku služby, nebo při 
nedodržení parametrů služby uvedených výše má zákazník právo reklamace v souladu s ujednáním  dle všeobecných pomínek. 
 
Měření lze provádět na výstupu příjmacího zařízení (modemu), nikoli na úrovni výstupu wifi routeru, který může kvalitu připojení 
negativně ovlivňovat. Vždy je potřeba používat certifikovaná měřící nástroje – například od společnosti EXFO – EX1. 
 

Televize: 
 
Počítač: OS Windows XP a novější, MAC OS 10 a novější, Linux, web prohlížeč Chrome, IE, Safari 
 
Set-top box: Arris 1113, nebo jiný z nabídky poskytovatele + rozhraní HDMI v televizi účastníka 
Telefon, tablet: systém IOS, Android 
 
Televize: seznam podporovaných televizí pro sledování přes vestavěnou aplikaci je na www.4net.tv a www.sledovanitv.cz 
 
Rychlost internetu pro využívání televize: 5 Mbit SD kanály, 20 Mbit HD kanály, 30 Mbit UHD kanály. 
 
Veřejná IP adresa: 
 
Je adresa IPv4, která je poskytována ke službě připojení k internetu. Přiřazená adresa je překládána 
pomocí NAT 1:1 na hraničním routeru poskytovatele a směrována na vnitřní adresu účastníka. 
 
Omezení služeb:  
 
Poskytovatel může provádět údržbu své sítě a tím může dojít k omezení poskytovaných 
služeb. Časové okno nepravidelné údržby je každý pátek 01-06 hod. Doba omezení služeb z důvodu 
údržby není započítávána do doby pro výpočet úrovně kvality. 
 
Parametry služeb:  
 
Pokud není samostatnou smlouvou ujednáno jinak, všechny poskytované služby jsou garantované s dostupností 94% času za 
rok. 
 
Dostupnost služeb:  
 
Služby jsou dostupné 24 hodin denně a 365 dní v roce, kromě času kdy poskytovatel nemůže ovlivnit dostupnost sítě – například 
z důvodu přerušení napájení elektřinou, poškození sítě třetí stranou atp. 

http://www.centel.cz/
http://www.4net.tv/


Tarif Technologie Směr přenosu Maximální/ inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální rychlost

stahování dat 35 Mbps 30 Mbps 10,5 Mbps

odesílání dat 35 Mbps 30 Mbps 10,5 Mbps

stahování dat 75 Mbps 65 Mbps 30 Mbps

odesílání dat 75 Mbps 65 Mbps 30 Mbps

stahování dat 150 Mbps 135 Mbps 50 Mbps

odesílání dat 150 Mbps 135 Mbps 50 Mbps

stahování dat 500 Mbps 450 Mbps 175 Mbps

odesílání dat 150 Mbps 135 Mbps 50 Mbps

Tarif Technologie Směr přenosu Maximální/ inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální rychlost

stahování dat 12 Mbps 8 Mbps 4 Mbps

odesílání dat 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps

stahování dat 20 Mbps 16 Mbps 7 Mbps

odesílání dat 4 Mbps 4 Mbps 2 Mbps

stahování dat 30 Mbps 24 Mbps 10 Mbps

odesílání dat 8 Mbps 8 Mbps 3 Mbps

Tarif Technologie Směr přenosu Maximální/ inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální rychlost

stahování dat 35 Mbps 30 Mbps 12 Mbps

odesílání dat 10 Mbps 7,5 Mbps 4 Mbps

stahování dat 75 Mbps 65 Mbps 30 Mbps

odesílání dat 20 Mbps 15 Mbps 7 Mbps

stahování dat 300 Mbps 175 Mbps 100 Mbps

odesílání dat 40 Mbps 30 Mbps 15 Mbps

V případě nedodržení parametrů služby, má zákazník právo na reklamaci.

home6G-35 bezdrátové 60Ghz

home6G-75 bezdrátové 60Ghz

home6G-150 bezdrátové 60Ghz

homeFTTH-35M
optický kabel 

metalický kabel

homeFTTH-75M
optický kabel 

metalický kabel 

homeFTTH-150M
optický kabel 

metalický kabel 

home5GN-24 bezdrátové 5Ghz

homeFTTH-MAX
optický kabel 

metalický kabel

home5GN-8 bezdrátové 5Ghz

home5GN-16 bezdrátové 5Ghz


