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1. Úvod 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“ nebo „ČTÚ“), jakožto národní regulační orgán 

pro oblast elektronických komunikací v České republice, vypracoval v souladu s čl. 5 odst. 1 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/21201 (dále jen „Nařízení (EU) 2015/2120“ 

nebo „Nařízení“), zprávu o výsledcích sledování plnění Nařízení za období od 1. května 2021 

do 30. dubna 2022. 

V České republice byl ve sledovaném období zaznamenán pokles o 9 % v počtu 

poskytovatelů služby přístupu k internetu, a to i přesto, že dochází ke stálému pozvolnému 

nárůstu počtu účastníků využívajících tuto službu (nárůst o 5 %). Největší pokles počtu 

poskytovatelů byl zaznamenán u poskytovatelů nabízejících mobilní službu přístupu 

k internetu, a to z původních 204 na současných 167 poskytovatelů. Službu přístupu 

k internetu v pevném místě poskytovalo celkem 1 854 poskytovatelů služeb elektronických 

komunikací. Oběma způsoby pak nabízelo službu přístupu k internetu celkem 122 

poskytovatelů těchto služeb. 

Počet účastníků, kteří využívají mobilní datové služby, vzrostl na 10 301 025 

účastníků2. Službu přístupu k internetu v pevném místě využívalo ve sledovaném období 

celkem 3 926 597 účastníků.3 Tento počet zahrnuje také počet účastníků využívajících službu 

přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím mobilních sítí (fixní LTE). Uvedený 

způsob poskytování služby přístupu k internetu v posledních letech, kdy došlo k nárůstu 

datového provozu z důvodu pandemie Covid-19, neustále roste. Ve sledovaném období tuto 

formu přístupu k síti internet využívalo celkem 455 147 účastníků.  

Ve sledovaném období se Úřad zaměřil převážně na činnosti navazující na vydání 

všeobecného oprávnění VO-S/1/08.2020-9 (dále jen "všeobecné oprávnění“ nebo „VOS1“), 

a to jak z hlediska jeho vymáhání, tak i z hlediska aktivit, které mají posílit povědomí 

koncových uživatelů o jejich právech, a vývoje nástrojů, které umožňují ověřit výkon služby, 

případně porovnat kvalitu přístupu k síti internet na území České republiky, i ceny služeb.  

V aktuálně sledovaném období je třeba poukázat na to, že se cílenou edukací Úřadu 

daří dosáhnout změny postoje ze strany koncových uživatelů, kteří v daleko větší míře aktivně 

uplatňují svá práva související s kvalitou poskytované služby přístupu k internetu. Tato změna 

byla umožněna tím, že byly jasně definovány parametry kvality služby přístupu k internetu 

všeobecným oprávněním a díky kontrolní činnosti Úřadu byly tyto QoS parametry 

implementovány do smluvních podmínek poskytovatelů a v neposlední řadě byl také 

zprovozněn nový certifikovaný měřicí nástroj ČTÚ-NetTest (dále jen „NetTest“) umožňující 

ověřit si skutečný výkon služby přístupu k internetu. V průběhu celého sledovaného období 

byly tyto aktivity Úřadu doprovázeny mediální kampaní zaměřenou na koncové uživatele jako 

jsou např. reklamní spoty v televizi a rozhlase, informace v monitorovacích zprávách, 

zhotovení instruktážního videa, vydání brožury a další. Tímto byly pro koncové uživatele 

vytvořeny takové podmínky, které jim umožňují úspěšně bránit svá práva týkající se 

poskytování služby přístupu k internetu ve sjednané kvalitě. 

 
1 Nařízení EP a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se 

přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění 
směrnice 2002/22/ES a nařízení (EU) č. 531/2012. 
2 Do kategorie mobilní služby byly zahrnuty údaje o počtu aktivních SIM karet pro službu přístupu 

k internetu poskytovanou společně s hlasovou službou (služba standardně využívaná v mobilních 
telefonech) nebo samostatně bez hlasové služby (služba standardně využívaná v tabletech, laptopech 

apod. např. v rámci USB modemu).  
3 Služba v pevném místě zahrnuje počet přístupů (aktivních přípojek) k internetu v pevném místě 

souhrnně za všechny sledované technologie (xDSL, bezdrátový přístup ve volných a licencovaných 
pásmech, CATV, FTTH, FTTB, satelitní připojení, PLC a ostatní).  

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf
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Pozitivnímu vývoji ve vztahu ke spotřebitelům také napomáhá uplatňování ustanovení 

Směrnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex 

pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), která byla implementována do zákona č. 

127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

elektronických komunikacích“).  Jedním z pozitiv je skutečnost, že v poměrně krátkém 

časovém intervalu lze snadno a rychle změnit poskytovatele služby přístupu k internetu se 

zajištěním kontinuity poskytovaných služeb. Dalším kladem je, že spotřebitel před uzavřením 

smlouvy obdrží povinné předsmluvní informace, jež mu umožní učinit kvalifikované rozhodnutí 

ohledně služeb, které zamýšlí využít. Možnost změnit poskytovatele a dostupnost 

transparentních a včasných informací vybízí koncové účastníky k tomu, aby se stali aktivními 

účastníky hospodářské soutěže. Tomuto záměru také napomáhá zprovoznění bezplatného 

srovnávacího nástroje4 cen a kvality služeb elektronických komunikací, který nabízí široké 

veřejnosti transparentní, aktuální a srovnatelné informace o nabídkách a službách. Koncovým 

uživatelům je tak dána možnost zvolit si takové služby elektronických komunikací, které 

odpovídají jejich požadavkům.  

 

2. Popis činností Úřadu při monitoringu dodržování Nařízení (EU) 

2015/2120 uskutečněných v období od 1. května 2021 do 30. dubna 

2022 a počet a typ stížností a porušení týkajících se Nařízení 

V souvislosti s vydáním VOS1 provedl Úřad v několika etapách kontroly implementace 

všeobecného oprávnění do smluvních podmínek a zahájil také analýzu smluvních podmínek 

u vybraných poskytovatelů v souvislosti s transpoziční novelou zák. č. 374/2021 Sb., kterým 

byl do českého právního řádu transponován Kodex. Úřad nadále pokračoval v systematické 

edukaci koncových uživatelů služby přístupu k internetu zaměřené na zvýšení jejich 

informovanosti o rychlostních parametrech a možnosti využití nového certifikovaného měřicího 

nástroje NetTest. V neposlední řadě Úřad taktéž průběžně monitoroval situaci na trhu při 

uplatňování pravidel síťové neutrality v České republice a prováděl také řadu kontrolních 

technických měření. 

V této souvislosti byly Úřadem ve sledovaném období realizovány následující aktivity. 

 

2.1. Aktivity Úřadu 

2.1.1. Aktivity Úřadu zaměřené na sledování smluvních podmínek a omezování 

práv koncových uživatelů 

V lednu 2021 nabylo účinnosti všeobecné oprávnění, které nově definovalo podmínky pro 

uvádění konkrétních informací o kvalitě služby přístupu k internetu a také přispělo 

k podstatnému zlepšení informovanosti koncových uživatelů z hlediska rychlostních parametrů 

jimi využívaných služeb. Úřad již v roce 2021 zahájil rozsáhlou celorepublikovou kontrolu 

u všech poskytovatelů nabízejících službu přístupu k internetu zaměřenou právě na 

implementaci tohoto všeobecného oprávnění do smluvních podmínek. Již v I. etapě této 

kontroly, která byla ukončena v srpnu 2021, byly v následných přestupkových řízeních uloženy 

pokuty celkem 312 kontrolovaným subjektům. Navazující II. etapa kontroly se zaměřila na ty 

poskytovatele, u kterých byly zjištěny nedostatky a porušení povinností v I. etapě. Tato etapa 

byla ukončena v prosinci 2021. I v této fázi vedl Úřad se 44 kontrolovanými subjekty řízení 

o přestupku a v jejich rámci byly uloženy pokuty za neplnění zákonných povinností.  

 
4 https://srovnavac.ctu.cz/ 

 

https://srovnavac.ctu.cz/
https://srovnavac.ctu.cz/
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V současné době probíhá poslední III. etapa této kontrolní akce, jejíž termín ukončení je 

plánován ve 2. pololetí 2022. 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 374/2021 Sb., kterým byl do zákona 

o elektronických komunikacích transponován Kodex, Úřad provedl u vybraných, co do počtu 

účastníků nejvýznamnějších, 60 poskytovatelů služeb analýzu smluvních podmínek, která byla 

mimo jiné zaměřena na plnění povinnosti poskytnout předsmluvní informace podle čl. 4 odst. 

1 Nařízení, a na implementaci nových ustanovení týkajících se možnosti změny poskytovatele 

služby přístupu k internetu se zajištěním kontinuity poskytovaných služeb do smluvních 

podmínek. 

Úřad se stejně jako v předchozích letech věnoval vybraným obchodním praktikám 

poskytovatelů služby přístupu k internetu a svoji pozornost zaměřoval také na praktiky zero-

ratingu, a to sledováním zveřejňovaných smluvních podmínek poskytovatelů, kteří tuto službu 

doposud nabízejí. I nadále trvala tendence útlumu těchto nabídek v důsledku vývoje trhu, kdy 

jsou na trhu nabízeny tarify s většími limity objemů dat, případně s neomezenými objemy dat. 

Téma zero-ratingu bylo ve sledovaném období diskutováno také v rámci sdružení 

BEREC, a to v důsledku vydání rozhodnutí Soudního dvora EU (září 2021) týkajících se tří 

německých případů souvisejících s aplikací Nařízení, která se zásadním způsobem dotkla 

povinnosti rovného zacházení s provozem ve smyslu čl. 3 odst. 3 Nařízení. Úřad se aktivně 

zapojil do následné odborné diskuse k této problematice a do přípravy revize Pokynů 

k provádění Nařízení o otevřeném internetu, ke které bylo v důsledku vydaných rozhodnutí 

přistoupeno. 

Úřad v souvislosti s vydáním Nařízení Rady (EU) 2022/350 ze dne 1. března 2022, 

kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, informoval o jeho vydání v monitorovací zprávě 

a následně informoval také odbornou veřejnost adresným upozorněním na obsah uvedeného 

nařízení a na případné důsledky neplnění v něm stanovených povinností.  

Úřadem byly rovněž průběžně monitorovány stížnosti a dotazy koncových uživatelů 

týkající se služby přístupu k internetu (viz podrobněji dále). 

 

2.1.2. Aktivity Úřadu zaměřené na technický monitoring kvality a posouzení 

výkonu služby přístupu k internetu  

Úřad se ve sledovaném období rozhodl za účelem technického monitoringu kvality pro 

vytvoření a provozování vlastního veřejně dostupného měřicího nástroje NetTest5 s využitím 

zdrojových kódů nástroje RTR-Netztest, který provozuje rakouský regulátor RTR-GmbH. Za 

tímto účelem bylo mezi Úřadem a rakouským regulátorem uzavřeno Memorandum 

o spolupráci v oblasti sdílení zkušeností s vývojem a provozem měřicích nástrojů zaměřených 

na crowdsourcing. Nástroj NetTest, který byl spuštěn dne 17. září 2021 jako certifikovaný 

monitorovací mechanismus kvality služeb přístupu k internetu, přináší široké veřejnosti 

možnost nejen jednorázově nebo opakovaně otestovat kvalitu svého internetového připojení, 

ale i možnost certifikovaného procesu měření, pokud skutečně dosahovaná rychlost ve směru 

stahování (download) nebo ve směru vkládání (upload) internetového připojení neodpovídá 

smluvně definovaným rychlostem.      

Pro účely kontroly, ověřování a prezentace vybraných parametrů datových služeb 

v mobilních a pevných sítích pro veřejnost byl využíván Měřicí systém elektronických 

komunikací (dále jen „MSEK“), kde nástroj NetTest je nově součástí jeho infrastruktury.  

Komplexní měřicí systém MSEK pro účely provádění kontroly, monitorování, kontrolních 

 
5 https://nettest.cz 

https://nettest.cz/cs/
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měření a vizualizace vybraných kvalitativních parametrů služeb přístupu k internetu byl po 

provedení auditu kybernetické a aplikační bezpečnosti uveden ve druhé polovině roku 2021 

do rutinního provozu.  

S cílem posoudit výkon služby přístupu k internetu Úřad díky desítkám tisíc měření 

a dostupným statistickým nástrojům provedl analýzu výsledků naměřených nástroji NetTest 

a NetMetr. S ohledem na platnost VOS1 od 1. 1. 2021 byla pro účely vizualizace trendů vývoje 

obecné kvality služby přístupu k internetu zahrnuta i veřejně dostupná data (open data) 

nástroje NetMetr za rok 2020 před platností VOS1. Nejdůležitější poznatek vycházel z analýzy 

změny průměrné rychlosti v závislosti na času dne s periodou 60 minut, a to za konkrétní 

sledované období. Po ustálení provozní zátěže nástroje NetTest po jeho spuštění začal tento 

statistický monitoring vývoje výkonu služeb vykazovat rozptyl hodnot do 40 % jeho denní 

maximální hodnoty, zvláště ve směru download. Tento rozptyl hodnot při srovnání s definicí 

běžně dostupné rychlosti u služeb přístupu k internetu poskytovaných v pevném místě 

korespondoval s podmínkou, aby běžně dostupná rychlost, od které se odvíjí vznik velkých 

odchylek, odpovídala alespoň 60 % inzerované rychlosti. Jinými slovy, aby pokles výkonu 

služby přístupu k internetu v pevném místě dosahoval maximálně 40 %. 

Úřad prováděl technický monitoring parametrů služby přístupu k internetu 

poskytovaných i v mobilních sítích. Výsledky měření rádiových a datových parametrů kvality 

mobilních sítí byly opět veřejnosti zpřístupněny na Vizualizačním portálu6 Úřadu. Tyto 

vizualizace obsahují výsledky měření prováděných Úřadem na zvolených stacionárních 

bodech a také měření pokrytí za jízdy na dálniční síti a železničních koridorech ČR prováděné 

v roce 2021. Na tranzitních železničních koridorech ČR bylo provedeno měření pokrytí signály 

mobilních radiokomunikačních sítí ve spolupráci se státní organizací Správa železnic, která 

Úřadu poskytla železniční motorový měřící vůz s anténami umístěnými na střeše vozu. 

V daném období proběhlo i zkušební měření pokrytí 4 vybraných okresů za účelem následné 

analýzy a vyhodnocení získaných dat. Úřad se bude zabývat, jak naměřená data z pokrytí 

okresů v budoucnu publikovat ve vizualizačním portále ČTÚ. Během jízdy jsou měřeny rádiové 

a datové parametry mobilních signálů za účelem sběru dat k ověření plnění podmínek 

rozvojových kritérií pro využívání rádiových kmitočtů mobilních operátorů. Pro měření rychlosti 

stahování dat v mobilních sítích z vozidla (vozu) za jízdy se využívá zařízení F-Tester® 4drive-

box vyvinutý pracovníky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Přínosem unikátní sestavy 

F-tester je souběžné měření datových parametrů v mobilních sítích třech různých mobilních 

operátorů. Během jízdy se zaznamenává aktuální poloha a parametry signálu mobilních sítí 

s možností následného zobrazení přenosové rychlosti a dalších parametrů v závislosti na 

poloze. 

 

2.1.3. Aktivity Úřadu zaměřené na laickou i odbornou veřejnost  

Úřad se více než dříve věnoval aktivitám orientovaným na edukaci především laické veřejnosti 

týkající se poskytování informací o kvalitě nabízených služeb přístupu k internetu ze strany 

poskytovatelů. Pro potřeby koncových uživatelů a ke zvýšení transparentnosti aktuálních 

a srovnatelných informací ohledně kvality a cen nabízených služeb byl Úřadem zprovozněn 

srovnávací nástroj ceny a kvality a certifikovaný měřicí nástroj NetTest. 

V říjnu 2021 byl po půlročním testovacím provozu spuštěn srovnávací nástroj, který 

usnadňuje porovnání cen a kvality služeb elektronických komunikací a zájemcům z řad 

veřejnosti umožňuje ve snadno dostupné formě porovnání cen různých služeb nabízených na 

trhu jako např. volání, SMS, dat, pevného i mobilního internetu, volání v pevném místě 

i televize. Ve sledovaném období tuto službu využilo více jak 90 tisíc koncových uživatelů. 

 
6 https://qos.ctu.cz/mapa 

https://qos.ctu.cz/mapa
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Informace vkládané přímo poskytovateli o parametrech a cenách jimi nabízených služeb 

umožňují koncovým uživatelům vybírat si tu nejvhodnější dostupnou službu. 

Dne 17. září 2021 byla uvedena do provozu webová verze měřicího nástroje NetTest 

pro širokou veřejnost. Tento měřicí nástroj umožňuje provádění certifikovaného měření, jež 

koncovým uživatelům významným způsobem usnadňuje případný proces reklamace služby 

přístupu k internetu. Spuštění NetTestu provázela také rozsáhlá mediální kampaň „Plaťte jen 

za skutečnou rychlost“ v TV, rozhlase, médiích a kanálech ČTÚ. V kampani byla použita již 

počátkem roku připravená brožura k tematice měření a reklamace rychlosti služby přístupu 

k internetu. Tyto aktivity doplnilo Úřadem vytvořené edukativní video, které názorným 

způsobem popisuje správné použití měřicího nástroje NetTest pro provádění měření rychlosti 

služby přístupu k internetu v pevném místě. 

Úřad i nadále pokračoval v projektu Telekomunikační akademie, v jehož rámci 

organizuje přednášky zkušených lektorů určené zejména seniorům a nově také mládeži 

zaměřené na problematiku poskytování služeb elektronických komunikací, poštovních služeb 

a prostředí digitálních platforem a dále pak vytváří krátká edukativní videa určená pro 

veřejnost. V rámci těchto aktivit je mj. prezentován návod, jak si změřit rychlost internetu 

prostřednictvím měřicího nástroje NetTest a jak provádět reklamaci vady služby přístupu 

k internetu či jak podat námitku k ČTÚ.  

Zkušenosti s provozem nového měřicího nástroje NetTest byly Úřadem prezentovány 

na odborném semináři „Sítě FTTx v roce 2022“. V rámci publikační činnosti za zmínku stojí 

odborný příspěvek v časopise NEXT GENERATI@N Telekomunikace (číslo 3-4/2021)7  „ČTÚ-

NetTest – princip činnosti nového měřicího nástroje určeného pro širokou veřejnost“. 

 

2.2.Charakteristika stížností a jejich počty vztahující se k problematice 

Nařízení (EU) 2015/2120 

Úřad na základě údajů získaných z průběžně prováděného monitoringu stížností a dotazů 

koncových účastníků zaznamenal ve sledovaném období i nadále pokračující trend 

zvyšujícího se počtu stížností, které se týkají plnění povinností stanovených Nařízením ze 

strany poskytovatelů služby přístupu k internetu. Přestože se počty stížností vztahující se 

k problematice Nařízení pohybují stále pouze v řádu několika desítek, lze konstatovat, že 

převážná většina těchto stížností a dotazů (90 %) se týká nedodržování sjednaných parametrů 

kvality uvedených ve smlouvě nebo uvádění takových parametrů kvality služby přístupu 

k internetu ve smlouvě, které nejsou v souladu s vydaným všeobecným oprávněním.   

  Zvyšující se počty a struktura těchto stížností a dotazů plně odráží výše uvedené 

aktivity Úřadu orientované na vzdělávání a zvýšení transparentnosti aktuálních informací pro 

koncové uživatele. Spuštění webové verze nástroje NetTest, která nabízí možnost nejen 

orientačního zjištění rychlosti, ale také možnost provedení certifikovaného měření, usnadnilo 

koncovým uživatelům významným způsobem proces reklamace zjištěné vady služby. Hojné 

využití měřícího nástroje se rovněž odrazilo v charakteru a počtu stížností a dotazů, které Úřad 

ve sledovaném období obdržel. 

Další stížnosti či dotazy se v souvislosti s nedodržováním QoS parametrů v řádu 

jednotek týkaly kvality a vlivu specializovaných služeb (IPTV) na kvalitu služby přístupu 

k internetu, omezování práva koncových uživatelů využívat koncové zařízení podle vlastního 

výběru a aplikace opatření řízení provozu. 

 
7 https://telmag.cz/ 

https://telmag.cz/
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3. Výsledky kontrol provedených v souvislosti s dohledem 

a vymáháním plnění Nařízení (EU) 2015/2120 

Úřad již v minulém sledovaném období prezentoval informaci o zahájení rozsáhlé 

celorepublikové kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu. Zatímco v minulých 

sledovaných obdobích Úřad zaměřil svou pozornost na největší celostátně i regionálně 

působící poskytovatele služby přístupu k internetu, byla tato kontrola zacílena na všechny 

poskytovatele nabízející tuto službu. Předmětem kontroly bylo ověření plnění informačních 

povinností dle čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení, uvedení informací o prostředcích nápravy, které 

mají koncoví uživatelé k dispozici v případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky od 

skutečného výkonu služby přístupu k internetu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. e) Nařízení, a dále 

pak také dodržování povinností plynoucích z všeobecného oprávnění specifikujícího způsob 

stanovování jednotlivých rychlostí a jejich odchylek. Tato svým rozsahem ojedinělá kontrolní 

akce probíhala ve třech etapách. I. etapa byla orientována na edukaci poskytovatelů služby 

přístupu k internetu a trvala od ledna do srpna 2021. II. etapa cíleně směřovala vůči těm 

poskytovatelům, kteří neodstranili nedostatky zjištěné v I. etapě a byla ukončena v prosinci 

2021. Závěrečná, v současné době probíhající III. etapa, je zacílena na 95 malých 

poskytovatelů (nabízejí službu přístupu k internetu v pevném místě v řádu do dvou tisíc 

přístupů), kteří do této doby neplnili všechny své zákonné povinností. Její ukončení je 

plánováno ve 2. pololetí tohoto roku.   

V první etapě (ukončené v srpnu 2021) Úřad zpočátku zvolil ve vztahu ke 

kontrolovaným více jak 2 000 poskytovatelům edukativní přístup. V rámci rozsáhlé kontroly 

byly prověřeny smluvní podmínky zveřejněné poskytovateli služby přístupu k internetu 

a formou individuálních konzultací s jednotlivými poskytovateli se Úřad snažil napomáhat 

dosažení souladu těchto zveřejněných smluvních podmínek poskytovatelů s podmínkami 

všeobecného oprávnění, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2021. Zatímco v počáteční fázi 

této etapy bylo zjištěno, že pouze necelá 4 % poskytovatelů služby přístupu k internetu 

splňovala požadavky stanovení jednotlivých rychlostí a jejich odchylek dle Úřadem závazně 

stanovených definic základních QoS parametrů, již v průběhu několika měsíců došlo díky této 

aktivitě Úřadu k výraznému nárůstu poskytovatelů, kteří uvedli své smluvní podmínky do 

souladu s všeobecným oprávněním. Na konci této první etapy mělo již 97 % koncových 

uživatelů využívajících tuto službu odpovídající informace o parametrech své služby. S těmi 

poskytovateli, kteří i přes zvolený přístup ze strany Úřadu neodstranili včas zjištěné 

nedostatky, byla zahájena přestupková řízení. V jejich rámci pak bylo uloženo celkem 312 

pokut, jejichž celková výše přesáhla částku 2,5 milionu korun. 

Kontroly provedené ve druhé etapě (do prosince 2021) neměly tak rozsáhlý charakter 

a byly zacíleny konkrétně na ty poskytovatele, u nichž v předcházející etapě mělo dojít 

k provedení nápravy a odstranění zjištěných pochybení. Tato kontrola se týkala celkem 393 

poskytovatelů. V této fázi bylo Úřadem zjištěno, že se i nadále u 24 % těchto poskytovatelů 

znovu vyskytovala pochybení či nesoulad smluvních podmínek se závazně stanovenými QoS 

parametry. Tento počet tvořili především malí poskytovatelé. Úřad v těchto případech přikročil 

k zahájení nových řízení o přestupku. Na konci této II. etapy byly Úřadem uloženy 44 

subjektům pokuty v celkové výši 0,5 milionu korun. 

V současné době (od ledna 2022) probíhá třetí, závěrečná etapa, jejíž ukončení je 

plánováno ve 2. pololetí tohoto roku. V této závěrečné fázi Úřad provádí kontrolu 95 

poskytovatelů, u kterých doposud nedošlo ke splnění všech zákonných povinností. 

Sledovanou strategií provedených tematicky cílených kontrol a Úřadem iniciovaných 

přes 1000 individuálních jednání s poskytovateli služby přístupu k internetu bylo zabezpečit 

nejen zvýšení právního povědomí převážně u malých poskytovatelů služby přístupu 

k internetu, ale také zajistit, aby smlouvy všech koncových uživatelů obsahovaly informace 
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o parametrech kvality služby přístupu k internetu, kdy tyto sjednané parametry budou 

odpovídat podmínkám stanoveným VOS1.  

Další zvýšenou ochranu práv koncových uživatelů, jež se týkala dostupnosti 

transparentních informací pro zajištění přístupu k otevřenému internetu, možnosti vzájemné 

porovnatelnosti nabídek služeb a zaručení kvality, přinesla také tzv. transpoziční novela 

zákona č. 374/2021 Sb., kterým došlo k transpozici ustanovení Kodexu do zákona 

o elektronických komunikací. Úřad v únoru 2022 zahájil provádění analýz smluvních podmínek 

u vybraných nejvýznamnějších 60 poskytovatelů služeb elektronických komunikací 

s celostátní působností, ve kterých se mimo jiné také zaměřil na plnění povinnosti poskytnout 

před uzavřením smlouvy shrnutí smlouvy, které obsahuje dle čl. 102 odst. 3 písm. f) Kodexu 

informace požadované podle čl. 4 odst. 1 písm. d) a e) Nařízení (EU) 2015/2120, a také na 

implementaci nových ustanovení zákona týkajících se možnosti provedení změny 

poskytovatele služby přístupu k internetu se zajištěním kontinuity poskytovaných služeb do 

smluvních podmínek.  

 V zákonem stanoveném přechodném období trvajícím do 30. června 2022 mají 

poskytovatelé služeb elektronických komunikací včetně poskytovatelů služby přístupu 

k internetu povinnost uvést své smluvní podmínky do souladu s novelizovaným zněním zákona 

o elektronických komunikacích.  V tomto přechodném období byl ze strany Úřadu opět zvolen 

edukační přístup k poskytovatelům. Na základě analýz zveřejněných smluvních podmínek byl 

42 subjektům zaslán informativní dopis, ve kterém Úřad upozornil na nejdůležitější změny 

a zároveň poukázal na povinnost uvést smluvní podmínky do souladu s platnou právní 

úpravou. Současně Úřad nabídl osloveným poskytovatelům možnost konzultací k nové právní 

úpravě, tak aby po nabytí účinnosti transpoziční novely, měli koncoví uživatelé již k dispozici 

vyhovující smluvní dokumentaci.  

Úřad i nadále prováděl pravidelný monitoring, zda nedochází k omezování práv 

koncových uživatelů na využívání koncového zařízení dle svého výběru ve smyslu čl. 3 odst. 

1 Nařízení (EU) 2015/2120, a to formou provádění pravidelných kontrol smluvních podmínek, 

adresnými žádostmi o poskytnutí informací a sledováním charakteru stížností. Ve sledovaném 

období byly zaznamenány 4 případy podezření na možné omezení svobodné volby koncového 

zařízení. V jednom případě bylo provedenou kontrolou prokázáno, že došlo k omezení výběru 

a možnosti využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru bez ohledu na polohu 

koncového uživatele nebo poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, 

obsahu, aplikace nebo služby. Poskytovateli, který takto porušil čl. 3 odst. 1 Nařízení, byl 

v rámci vedeného společného správního řízení uložen úhrnný trest, a to pokuta v celkové výši 

1,65 milionu korun. V dalším případě kontrola nebyla doposud ukončena a v ostatních 

případech nebylo porušení Nařízení prokázáno. 

V tomto sledovaném období byla také pravomocně ukončena dvě správní řízení, a to 

uložením pokuty a zastavením řízení, u kterých nedošlo v minulém sledovaném období 

k vydání pravomocného rozhodnutí. Jedno přestupkové řízení zahájené v minulém 

sledovaném období nebylo doposud ukončeno vydáním pravomocného rozhodnutí. 

V souvislosti s pokračující pandemií Covid-19, pokud jde o uplatňování opatření řízení 

provozu ze strany poskytovatelů služeb přístupu k internetu, nebyly Úřadem identifikovány 

žádné mimořádné situace ani případná porušení Nařízení (EU) 2015/2120. 

 

4. Výsledky technického monitoringu a měření a jejich vyhodnocení 

v souvislosti s plněním Nařízení (EU) 2015/2120 

Technický monitoring a praktická měření byly pro účely kontroly a ověřování kvality služeb 

přístupu k internetu zabezpečovány vlastním měřicím systémem MSEK a nově také veřejně 
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dostupným měřicím nástrojem NetTest, kdy se Úřad rozhodl pro variantu vlastního nástroje 

s jeho přímou správou, a to na půdorysu nástroje RTR-NetzTest v jeho poslední verzi. Důvody 

využití zdrojových kódů (open-source) nástroje rakouského regulátora spočívaly v aktualizaci 

klíčových částí jádra, dostupných režimech opakovaného a certifikovaného měření (ve webové 

verzi pouze pro službu v pevném místě), detailních výsledcích měření pro usnadnění tvorby 

zpráv, studií a analýz o vývoji situace na trhu. Mezi další výhody provozu vlastního nástroje 

patří jednodušší proces certifikace nástroje, detailní znalost zdrojového kódu a jeho vlastností 

z pohledu operativních možností změn, úzká spolupráce s vývojářským týmem RTR-Netztest, 

možnost vyčlenění RMBT serveru zvlášť pro režim certifikovaného měření a celkově nižší 

náklady na provoz tohoto nástroje. 

 Měřicí nástroj NetTest je součástí infrastruktury významného informační systému 

MSEK, který disponuje 10 Gb/s kapacitou konektivity do peeringového uzlu NIX.CZ 

a současně 10 Gb/s kapacitou tranzitní konektivity. Úřad před zahájením provozu nástroje 

provedl verifikační proces (viz kap. 4.1) jeho měřicích vlastností v souladu s BEREC 

metodikou hodnocení BoR (17) 178, včetně připravovaného návrhu novelizace tohoto 

dokumentu. Zároveň před samotným spuštěním nástroje byly provedeny série opatření, která 

by v případě extrémního vytížení nástroje (konektivity, servery atd.) zajistila, že výsledky 

měření nebudou samotným provozem nástroje, jakkoliv negativně ovlivněny. V den zahájení 

provozu tohoto nástroje bylo provedeno celkem 33 281 testů počtem 26 118 uživatelů. Jedná 

se do současné doby stále o rekordní zátěž a během spuštění tohoto nástroje nebyly 

zaznamenány žádné problémy technického ani jiného charakteru. Od jeho spuštění do 30. 

dubna 2022 bylo uživateli provedeno již víc než 570 000 měření viz obr. 1. V současné době 

se připravuje provázání naměřených výsledků nástrojem NetTest s Vizualizačním portálem8, 

který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality různých telekomunikačních 

služeb v České republice.    

 

Obr. 1: Provozní data nástroje NetTest 

 Výsledky nástroje NetTest prostřednictvím certifikovaného režimu mohou koncoví 

uživatelé použít při reklamaci služby přístupu k internetu, tedy v případě, kdy v rámci své 

služby detekují vznik velkých odchylek výkonu služby nebo detekují výpadek služby (pokles 

pod minimální rychlost). V případě šetření na základě stížností na kvalitu služby přístupu 

k internetu využívá Úřad kalibrované měřicí technologie, kdy měření je prováděno pracovníky 

 
8 https://qos.ctu.cz 

https://qos.ctu.cz/
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Úřadu dle metodického postupu přímo u koncového uživatele měřicím zařízením 

s dedikovaným HW proti měřicímu serveru umístěném v peeringovém uzlu NIX.CZ 

s kapacitou 10 Gb/s, včetně tranzitní konektivity stejné kapacity.    

 

4.1. Verifikace měřicích vlastností nového nástroje ČTÚ-NetTest 

Před samotným oficiálním spuštěním nástroje NetTest pro širokou veřejnost byl proveden 

verifikační proces jeho měřicích vlastností. Tento proces vychází z výsledků monitorování 

kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím 6 vybraných webových 

nástrojů na bázi open source (QoSmetr, Librespeed, NetMetr, RTR-NetzTest, 

Breitbandmessung, CESNET speedtest), kdy měření probíhalo v 47 koncových bodech po 

dobu 7 dní a bylo provedeno celkem 11 844 testů napříč celou Českou republikou. Vzhledem 

k nekonzistenci výsledků měření nebylo možné určit pro verifikační proces referenční nástroj. 

Na základě toho byl vytvořen v prostředí Python verifikační nástroj MSEK Downloader, se 

kterým byly výsledky měření nástrojem NetTest porovnávány.  

V tomto verifikačním procesu bylo posuzováno hned několik faktorů a jejich dopad na 

výsledky měření, včetně využití BEREC metodiky hodnocení BoR (17) 178 a její připravované 

aktualizace: 

• vliv webových prohlížečů, 

• vliv výkonu uživatelských zařízení (PC, notebook) dle výsledků CPU-Z benchmarku, 

• vliv jednotlivých přístupových technologií, 

• vliv nastavení aktivních prvků a jejich výkon (velikost bufferu, vnitřní struktura atd.), 

• měření ve všech možných demarkačních bodech (DeP) sítě. 

 

Obr. 2: Vliv výkonu CPU uživatelských zařízení na výsledky měření 

Výsledky verifikačního procesu ukázaly, že nový měřicí nástroj NetTest je schopen při 

kombinaci výkonného uživatelského zařízení (PC, notebook) s vhodným (optimalizovaným) 

prohlížečem (ideálně na bázi Chromia) zvládnout měření až gigabitových rychlostí. Ale na 

základě posouzení faktorů ovlivňující výsledky měření a s ohledem na „běžné“ uživatelské 

zařízení, které odpovídá ve své kategorii mediánu (4 jádrový 4 vláknový procesor, CPU-Z: 811 

bodů), je nástroj NetTest schopen zvládnout bez problémů 500/250 Mb/s viz obr. 2.  Proto byla 

tato limitní hranice použita v rámci certifikovaného měření, přičemž shodou okolností stejnou 

limitní hranici definuje i rakouský regulátor. Úřad zároveň detailně popsal podmínky, které musí 
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být dodrženy koncovými uživateli pro měření prostřednictvím certifikovaného režimu. 

Podrobnější popis problematiky verifikačního procesu měřicích vlastností nástroje NetTest 

tvoří přílohu č. 1 této Zprávy. 

4.2. Vizualizace trendů vývoje obecné kvality služby přístupu 

k internetu v pevném místě  

S cílem posoudit výkon služby přístupu k internetu Úřad díky desítkám tisíc měření 

a dostupným statistickým nástrojům provedl analýzu výsledků naměřených nástroji NetTest 

a NetMetr. S ohledem na účinnost VOS1 od 1. ledna 2021 byla pro účely vizualizace trendů 

vývoje obecné kvality služby přístupu k internetu zahrnuta i veřejně dostupná data (open data) 

nástroje NetMetr za rok 2020 před platností VOS1 viz obr. 3. Nejdůležitější poznatek vycházel 

z analýzy změny průměrné rychlosti v závislosti na času dne s periodou 60 minut, a to za 

konkrétní sledované období. Po ustálení provozní zátěže nástroje NetTest po jeho spuštění 

začal tento statistický monitoring vývoje výkonu služeb vykazovat rozptyl hodnot do 40 % jeho 

denní maximální hodnoty, zvláště ve směru download. Tento rozptyl hodnot při srovnání 

s definicí běžně dostupné rychlosti u služeb přístupu k internetu poskytovaných v pevném 

místě korespondoval s podmínkou, aby běžně dostupná rychlost, od které se odvíjí vznik 

velkých odchylek, odpovídala alespoň 60 % inzerované rychlosti. Jinými slovy, aby pokles 

výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě dosahoval maximálně 40 %. 

 
Obr. 3: Souhrnný vývoj kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě v období let 2020 až 2022; veřejně 

dostupné nástroje NetMetr a ČTÚ-NetTest; průměrná TCP propustnost & pokles výkonu služeb 

 Provozní data od spuštění nástroje byla také podrobena analýze, a to v jakém rozsahu 

byl nástroj NetTest využíván koncovými uživateli. Data byla filtrována dle parametru lokace 

(GPS poloha s odhadovanou odchylkou do 50 m) a následně vizualizována do podoby tzv. 

„heat mapy“ (teplotní mapy)  pro jednotlivé rychlostní kategorie na základě BEREC Pokynů 

BoR (20) 42. Nástroj byl využíván napříč celou Českou republikou, přičemž vizualizované 

výsledky měření odpovídají celkovému počtu 91 459. Souhrnné výsledky monitoringu kvality 

služby přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím nástroje tvoří přílohu č. 2 této 

Zprávy.     
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5. Přijatá a uplatňovaná opatření dle čl. 5 odst. 1 Nařízení (EU) 

2015/2120 

Závěrem lze shrnout, že za dobu od vydání Nařízení v roce 2015 do letošního roku bylo 

z hlediska implementace Nařízení dosaženo v ČR významného pokroku, který koncovým 

uživatelům při užívání služby přístupu k internetu přináší výhody a do značné míry naplňuje 

cíle sledované Nařízením. 

Předpokladem pro dosažení těchto cílů jsou v prvé řadě legislativní nástroje, a to jak 

samotné Nařízení, vymezující základní teze pro poskytování služby přístupu k internetu, tak 

na národní úrovni VOS1, které definuje specifikace základních parametrů QoS. Tyto právní 

předpisy poté po 1. lednu 2022 (resp. 1. červenci 2022 po ukončení přechodného období), 

doplňuje i transpoziční novela Kodexu, a to o další podmínky stanovené pro poskytování 

služby přístupu k internetu a vymezení práv koncových uživatelů. 

V průběhu několika posledních let pak Úřad vyvinul a provozuje i řadu IT nástrojů, které 

koncovým uživatelům jednak usnadňují možnost kvalifikované volby poskytovatele, ať už se 

jedná o srovnávací nástroj cen a kvality nebo vizualizační mapy pokrytí území České republiky 

mobilním signálem, anebo v případě nedostatečného výkonu služby i aktivaci prostředků 

nápravy, kdy mohou za využití měřícího nástroje NetTest provést certifikované měření výkonu 

své služby a jeho výsledky poté účinně využít v reklamačním procesu. 

Na základě těchto předpokladů mohou koncoví uživatelé v současné době činit 

kvalifikovaná rozhodnutí o výběru svého poskytovatele služby přístupu k internetu a mají 

i dostatek prostředků pro to, aby v případě nedostatečného výkonu služby efektivně bránili svá 

práva. 

Popsaný stav, kterého bylo v ČR působením Úřadu dosaženo, pak na druhou stranu 

vytváří i tlak na poskytovatele, aby zdokonalovali sítě, poskytovali kvalitní službu a relevantní 

informace koncovým uživatelům a implementovali nápravné procesy pro případ vad 

poskytnuté služby. 

V dalším období bude Úřad vyhodnocovat dopady transpozice Kodexu do oblasti 

služeb přístupu k internetu, a to např. pokud jde o nově upravené právo změny poskytovatele 

služby přístupu k internetu se zajištěním kontinuity poskytovaných služeb. Úřad bude také 

monitorovat vliv rozvoje vysokokapacitních sítí a s tím související rozšiřující se portfolio 

nabízených služeb. V neposlední řadě bude Úřad nadále pokračovat v pravidelných 

činnostech, jako je dohled nad smluvními podmínkami a obchodními praktikami poskytovatelů, 

rovněž tak bude provádět technická měření a bude rozvíjet výše popsané nástroje např. 

poskytnutím mobilní aplikace v rámci nástroje NetTest široké veřejnosti a provázáním 

naměřených výsledků s Vizualizačním portálem Úřadu. 
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Příloha 1 

Verifikace měřicích vlastností nového nástroje 

ČTÚ-NetTest
 

Před samotným oficiálním spuštěním nástroje NetTest pro širokou veřejnost byl proveden 

verifikační proces jeho měřicích vlastností. Tento proces vychází z výsledků monitorování 

kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím 6 vybraných webových 

nástrojů na bázi open source (QoSmetr, Librespeed, NetMetr, RTR-NetzTest, 

Breitbandmessung, CESNET speedtest), kdy měření probíhalo v 47 koncových bodech po 

dobu 7 dní a bylo provedeno celkem 11 844 testů napříč celou Českou republikou. Vzhledem 

k nekonzistenci výsledků měření nebylo možné určit pro verifikační proces referenční nástroj. 

Na základě toho byl vytvořen v prostředí Python verifikační nástroj MSEK Downloader, se 

kterým byly výsledky měření nástrojem NetTest porovnávány. Princip činnosti tohoto nástroje 

je založen na stahování souboru (100 GB) s volitelným časovým intervalem měření. 

V počáteční fázi měření dojde k automatickému odstranění počáteční fáze TCP spojení (TCP 

handshake). Nástroj pracuje na portu běžného webového provozu (80), včetně přístupu na 

síťové rozhraní a je měřena a vykreslována skutečná přenosová rychlost (aktuální rychlost), 

kdy každou sekundu se zapíše aktuální hodnota TCP propustnosti. Výsledkem je vyhodnocení 

skutečně dosahované rychlosti v podobě výsledného aritmetického průměru i průběhu 

váženého průměru v čase. Nástroj provádí zápis lokální i zdrojové IP adresy, IP adresy NATu 

a celkového staženého objemu dat.     

V tomto verifikačním procesu bylo posuzováno hned několik faktorů a jejich dopad na 

výsledky měření, včetně využití BEREC metodiky hodnocení BoR (17) 178 a její připravované 

aktualizace: 

• vliv webových prohlížečů, 

• vliv výkonu uživatelských zařízení (PC, notebook) dle výsledků CPU-Z benchmarku, 

• vliv jednotlivých přístupových technologií, 

• vliv nastavení aktivních prvků a jejich výkon (velikost bufferu, vnitřní struktura atd.), 

• měření ve všech možných demarkačních bodech (DeP) sítě. 
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Obr. 1: Demarkační body DeP odpovídající místům verifikace 

Postup měření, který byl navržen, respektuje teorii nejistoty měření (teorii chyby). Byl 

vytvořen skript, který bez zásahu uživatele provedl měření ve scénáři „5 + 1 + 5“, 5 měření 

nástrojem NetTest, 1 měření nástrojem MSEK Downloader a opět 5 měření nástrojem 

NetTest. Pro měření byly voleny služby přístupu k internetu v pevném místě s inzerovanou 

rychlostí vyšší něž 100 Mb/s (download). Místa měření byla zvolena na bázi hierarchie 

demarkačních bodů DeP viz obr. 1: 

• měření v peeringovém uzlu VIS MSEK (DeP 1) + laboratorní měření (DeP 0), 

• měření v odlehlé přípojné síti (DeP 3), 

• měření na různých typech přístupových sítí (DeP 6 a DeP 7).  

Dále byl posuzován vliv uživatelského prostředí z pohledu dopadu vybraných 

webových prohlížečů Google Chrome, MS Edge a Mozilla Firefox a zároveň dopad výkonu 

uživatelských zařízení s 1 Gb/s rozhraním (PC, notebook). Proto, aby mohl být výkon 

uživatelského zařízení kvalifikován a měření bylo opakovatelné, bylo nutné tento výkon 

vyjádřit do podoby ekvivalentní číselné hodnoty. Ukázalo se, že pro všechny nástroje 

založené na webovém prohlížeči je důležitý výkon CPU, a tudíž bylo nasnadě použít pro 

ekvivalentní vyjádření výkonu benchmark CPU, kdy byl použit dostupný nástroj CPU-Z. 

Výsledky měření jsou graficky zobrazeny níže: 

• laboratorní měření na MSEK polygonu (DeP 0) 

 

Obr. 2: Výsledek měření na testovacím serveru nástroje NetTest 
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Obr. 3: Detailní měření nástrojem MSEK Downloader 

 

• výsledky měření vlivu vybraných webových prohlížečů 

 

Obr. 4: Google Chrome 
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Obr. 5: Microsoft Edge 

 

Obr. 6: Mozilla Firefox 

 

 

 

• měření v peeringovém uzlu VIS MSEK (DeP 1) - měření probíhalo přímo v datovém 

centru s typickým výkonem uživatelského zařízení, který byl stanoven benchmarkem 

CPU jako medián s bodovým hodnocením 811 
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Obr. 7: Výsledek měření na serveru nástroje NetTest 

 

 

Obr. 8: Detailní měření nástrojem MSEK Downloader 
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Obr. 9: Výsledek měření vlivu webových prohlížečů 

• měření na různých typech přístupových sítí (DeP 6 a 7) - měřeno proti serveru 

nástroje NetTest v rámci systému MSEK, kdy měření probíhala u koncových 

uživatelů v jejich adresním místě 

 

Obr. 10: Přístupová síť na bázi FTTx, služba 500/150 Mbit/s 
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Obr. 11: Přístupová síť na bázi FTTx, služba 350/100 Mbit/s 

 

 

Obr. 12: Přístupová síť na bázi FTTx (GPON, FTTB), testovací služba 500/500 Mbit/s 
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Obr. 13: Přístupová síť na bázi FTTx (GPON, FTTB), služba 200/100 Mbit/s 

 

 

Obr. 14: Přístupová síť na bázi DOCSIS, služba 300/20 Mbit/s 
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Obr. 15: Přístupová síť na bázi DOCSIS, služba 150/10 Mbit/s 

 

 

Obr. 16: Vliv výkonu CPU uživatelských zařízení na výsledky měření 

 

Výsledky verifikačního procesu ukázaly, že nový měřicí nástroj NetTest je schopen při 

kombinaci výkonného uživatelského zařízení (PC, notebook) s vhodným (optimalizovaným) 

prohlížečem (ideálně na bázi Chromia) zvládnout měření až gigabitových rychlostí. Ovšem na 

základě posouzení faktorů ovlivňující výsledky měření a s ohledem na „běžné“ uživatelské 

zařízení, které odpovídá ve své kategorii mediánu (4 jádrový 4 vláknový procesor, CPU-Z: 811 

bodů), tak je schopen nástroj NetTest zvládnout bez problémů 500/250 Mb/s,viz obr 16.  Proto 
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byla tato limitní hranice použita v rámci certifikovaného měření, přičemž shodou okolností 

stejnou limitní hranici definuje i rakouský regulátor. Úřad zároveň detailně popsal podmínky, 

které musí být dodrženy koncovými uživateli pro měření prostřednictvím certifikovaného 

režimu. 

 Vzhledem k zjištění, že vliv výkonu uživatelského zařízení má zásadní dopad na 

výsledky měření nástrojem NetTest, přistoupil Úřad k podrobnějšímu testování uživatelským 

zařízení. Aktuálně bylo otestováno cca 3 desítky uživatelských zařízení. Záměrem Úřadu je 

pro certifikovaný režim, kde je v současnosti stanovena statická úroveň 500/250 Mb/s, vytvořit 

dynamickou křivku pro použití nástroje NetTest pro vyšší inzerované rychlosti na základě 

výsledků bodového hodnocení výkonu (benchmark CPU) uživatelských zařízení.     
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Příloha 2 

Vizualizace trendů vývoje obecné kvality služby 

přístupu k internetu v pevném místě 
 

S cílem posoudit výkon služby přístupu k internetu Úřad díky desítkám tisíc měření 

a dostupným statistickým nástrojům provedl analýzu výsledků naměřených nástroji NetTest 

a NetMetr. S ohledem na účinnost VOS1 dnem 1. ledna 2021 byla pro účely vizualizace trendů 

vývoje obecné kvality služby přístupu k internetu zahrnuta i veřejně dostupná data (open data) 

nástroje NetMetr za rok 2020 před účinností VOS1.  

Provozní data od spuštění nástroje byla také podrobena analýze, a to v jakém rozsahu 

byl nástroj NetTest využíván koncovými uživateli. Data byla filtrována dle parametru lokace 

(GPS poloha s odhadovanou odchylkou do 50 m) a následně vizualizována do podoby tzv. 

„heat mapy“ (teplotní mapy) pro jednotlivé rychlostní kategorie na základě BEREC Pokynů 

BoR (20) 42. Jak je patrné z obr. 1, nástroj byl využíván napříč celou Českou republikou, 

přičemž vizualizované výsledky měření odpovídají celkovému počtu 91 459.  

 
a) 

 
b) 
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c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Obr. 1: Provozní data veřejně dostupného nástroje ČTÚ-NetTest za rok 2021 a 2022 (download): (a) 0-2 Mb/s; 

(b) 2-10 Mb/s; (c) 10-30 Mb/s; (d) 30-100 Mb/s; (e) 100-300 Mb/s; (f) 300-1000 Mb/s, celkový počet 

vizualizovaných výsledků měření je 91 459 (po filtraci)    

 

Rozptyl průměrné rychlosti ve směru download 

Nejdůležitější poznatek vycházel z analýzy změny průměrné rychlosti9 v závislosti na času dne 

s periodou 60 minut, a to za konkrétní sledované období. Po ustálení provozní zátěže nástroje 

NetTest po jeho spuštění začal tento statistický monitoring vývoje výkonu služeb vykazovat 

rozptyl hodnot do 40 % jeho denní maximální hodnoty, zvláště ve směru download. Tento 

rozptyl hodnot při srovnání s definicí běžně dostupné rychlosti u služeb přístupu k internetu 

poskytovaných v pevném místě korespondoval s podmínkou, aby běžně dostupná rychlost, od 

které se odvíjí vznik velkých odchylek, odpovídala alespoň 60 % inzerované rychlosti. Jinými 

 
9 odpovídá po technické stránce TCP propustnosti, tedy rychlosti na transportní vrstvě při použití protokolu TCP 
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slovy, aby pokles výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě dosahoval maximálně 40 

%.  

Protože výsledek vývoje výkonu služeb za posledních 24 hodin může být z principu 

věci zkreslen, neboť vyhodnocuje veškeré výsledky měření, tj. měření skrze domácí WLAN 

síť, měření ve webovém prohlížeči mobilního telefonu, pravidelné měření ISP/operátorů 

v určitých bodech své sítě, omezený vzorek měření během 1 dne ≈ 2 000 testů, rozhodl se 

ČTÚ provést analýzy vývoje průměrné rychlosti (průměrného výkonu služby) v závislosti na 

času dne s periodou 60 minut, a to za relevantní období provozu nástroje ČTÚ-NetTest (od 

1. října do 31. března 2022, data za duben 2022 nebyla zahrnuta z důvodu kvartálního 

posuzování), přičemž soubor veřejně dostupných dat (open dat) byl filtrován kombinací 

uvedení GPS souřadnic a parametru BROWSER (odhadovaná odchylka místa měření) pouze 

do 50 m. Výsledek této analýzy, uvedený na obr. 8, vykazoval velmi podobnou hodnotu 

průměrného poklesu výkonu služeb ve směru download jako výsledky monitoringu vývoje 

průměrného výkonu služeb za posledních 24 hodin, konkrétně 33,36 %. Proto se ČTÚ rozhodl 

stejným způsobem provést analýzu nad veřejně dostupnými daty (open daty) nástroje NetMetr, 

a to až 1 rok zpětně před účinností VOS1 po stejný prosinec 2021 (veřejně dostupný nástroj 

NetMetr je stále v provozu), což dokonce umožňovalo porovnat výsledky dvojice nástrojů na 

podobném měřicím jádru vycházejícího z nástroje RTR-NetzTest za stejné období10. 

Souhrnné výsledky jsou uvedeny na obr. 2. 

 
Obr. 2: Souhrnný vývoj kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě v období let 2020 až 2022; veřejně 

dostupné nástroje NetMetr a ČTÚ-NetTest; průměrná TCP propustnost & pokles výkonu služeb 

Ze souhrnných výsledků vyplývá, že ve sledovaném období před účinností VOS1, tedy 

v roce 2020, se průměrná hodnota poklesu výkonu služby pohybovala v rozmezí 53 až 58 %. 

Je nutné podoktnout, že v této době byla v platnosti tzv. detekovatelná změna výkonu, která 

odpovídala až 50 % smluvně uvedené hodnotě běžně dostupné rychlosti. Kupříkladu pokud 

smluvně uvedená hodnota běžně dostupné rychlosti se rovnala 80 Mb/s, velká odchylka a s ní 

i právo na reklamaci služby vznikaly až při poklesu rychlosti pod 40 Mb/s. S účinností VOS1 

došlo k razantnímu zlepšení kvality služeb přístupu k internetu v ČR, kdy průměrný pokles 

výkonu dosahoval v období duben až červen 2020 dle výsledků měření nástrojem NetMetr 

 
10 data za prosinec 2021 u nástroje NetMetr nebyly k dispozici pro stažení 
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hodnoty 16 %. Jak je uvedeno na obr. 2, nelze za tímto poklesem shledávat změny ve struktuře 

dosahovaného výkonu služeb ve směru download, posuzované podle rychlostních kategorií 

na základě BEREC Pokynů BoR (20) 42. Struktura výkonu služeb byla před zavedením VOS1 

a po jeho zavedení téměř totožná, lišila se jen nepatrně. 

V druhé polovině roku 2021 došlo sice k nárůstu hodnoty průměrného poklesu výkonu 

služby, nicméně tento pokles nepřekračoval limitní hodnotu 40 %, která vychází z definice 

běžně dostupné rychlosti. Zajímavostí je, že v prakticky stejném období (říjen až prosinec, 

přičemž v případě NetMetru říjen až listopad 2021) vykazovaly oba nástroje téměř totožnou 

hodnotu průměrného poklesu výkonu, nástroj NetMetr 36,83 % a nástroj ČTÚ-NetTest 

33,36 % (4Q 2021) a 39,29 % (1Q 2022), a to i bez ohledu na to, že nástroj ČTÚ-NetTest 

vlivem své novější verze měřicího jádra a dalších technických aspektů spjatých s celkovou 

strukturou VIS MSEK, umožňuje dosahovat daleko vyšších absolutních hodnot rychlostí 

během měření (dopad na změnu v trendu vývoje průměrné rychlosti ve směru download; 

modrý vs. zelený průběh na obr. 2). Platí totiž pravidlo, že i když dojde k pozitivní změně 

vlastností měřicího nástroje, tak zátěž sítě a s ní související pokles výkonu služeb v závislosti 

na času dne je stále totožný.  

Výsledky analýzy uvedené na obr. 3 přinášejí další poznatky o změně ve struktuře 

dosahovaného výkonu služeb ve směru download, posuzované podle rychlostních kategorií 

(viz výše). Koncem roku 2021 došlo k výrazným změnám, kdy výkon služeb v kategorii speed 

code 2, tedy 2 až 10 Mb/s, nepatří již mezi nejčastější výsledek měření. Tento trend změn, 

který můžeme označit také bez pochyby jako zvýšení kvality služeb přístupu k internetu v ČR, 

naznačuje i nástroj NetMetr. Průměrný výkon služeb přístupu k internetu v pevném místě 

dosahoval v období října až prosince 2021 ve směru download hodnoty 54 Mb/s (na základě 

výsledků 50 500 měření napříč celou ČR) a v období ledna až března 2022 dosahoval 

průměrný výkon služeb přístupu k internetu v pevném místě ve směru download 56,5 Mb/s (na 

základě výsledků 40 959 měření napříč celou ČR). 

 

Obr. 3: Souhrnný vývoj kvality služeb přístupu k internetu v pevném místě v období let 2020 až 2022; veřejně 

dostupné nástroje NetMetr a ČTÚ-NetTest; struktura výkonu služeb podle rychlostních kategorie na základě 

BEREC Pokynů BoR (20) 42 
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Výsledky analýzy změny průměrné rychlosti (download) v čase dne 

1. NetMetr 2020: duben + květen + červen (filtrace GPS + Browser < 50 m) 

Průměrná naměřená rychlost (download): 16,04 Mb/s 

Maximální hodnota průměrné rychlosti (download): 25,54 Mb/s 

Minimální hodnota průměrné rychlosti (download): 11,86 Mb/s 

Pokles vývoje průměrné rychlosti v čase (download): 53,57 % (>40 % max) 

 

Obr. 4: NetMetr 2020 v období duben & květen & červen 

2. NetMetr 2020: říjen + listopad + prosinec (filtrace GPS + Browser < 50 m) 

Průměrná naměřená rychlost (download): 20,29 Mb/s 

Maximální hodnota průměrné rychlosti (download): 39,95 Mb/s 

Minimální hodnota průměrné rychlosti (download): 15,15 Mb/s 

Pokles vývoje průměrné rychlosti v čase (download): 57,83 % (>40 % max) 

 

Obr. 5: NetMetr 2020 v období říjen & listopad & prosinec 

3. NetMetr 2021: duben + květen + červen (filtrace GPS + Browser < 50 m) 
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Průměrná naměřená rychlost (download): 22,39 Mb/s 

Maximální hodnota průměrné rychlosti (download): 25,06 Mb/s 

Minimální hodnota průměrné rychlosti (download): 20,99 Mb/s 

Pokles vývoje průměrné rychlosti v čase (download): 16,24 % (<40 % max) → VOS1 

 

Obr. 6: NetMetr 2021 v období duben & květen & červen 

4. NetMetr 2021: říjen + listopad (filtrace GPS + Browser < 50 m) → prosinec nedostupný 

Průměrná naměřená rychlost (download): 29,88 Mb/s 

Maximální hodnota průměrné rychlosti (download): 38,33 Mb/s 

Minimální hodnota průměrné rychlosti (download): 24,21 Mb/s 

Pokles vývoje průměrné rychlosti v čase (download): 36,83 % (<40 % max) 

 
Obr. 7: NetMetr 2021 v období říjen & listopad 

5. ČTÚ-NetTest 2021: říjen + listopad + prosinec (filtrace GPS + Browser < 50 m) 

Průměrná naměřená rychlost (download): 54,23 Mb/s 

Maximální hodnota průměrné rychlosti (download): 65,93 Mb/s 
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Minimální hodnota průměrné rychlosti (download): 43,94 Mb/s 

Pokles vývoje průměrné rychlosti v čase (download): 33,36 % (<40 % max) 

 
Obr. 8: ČTÚ-NetTest 2021 v období říjen & listopad & prosinec 

6. ČTÚ-NetTest 2022: leden + únor + březen (filtrace GPS + Browser < 50 m) 

Průměrná naměřená rychlost (download): 56,58 Mb/s 

Maximální hodnota průměrné rychlosti (download): 67,64 Mb/s 

Minimální hodnota průměrné rychlosti (download): 41,06 Mb/s 

Pokles vývoje průměrné rychlosti v čase (download): 39,29 % (<40 % max) 

 
Obr. 9: ČTÚ-NetTest 2022 v období leden & únor & březen 

 

 


