
 

 

Příloha 1 
Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost mobilní hlasové a mobilní a pevné datové služby 

1. Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost mobilní hlasové služby: 

1.1. Garantovaná doba aktivace služby  

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu v případě prodeje ve Značkové prodejně či v prodejně 
obchodního partnera Operátora do 72 hodin od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje 
(např. prostřednictvím eShopu, Zákaznického centra, mimo prostory obvyklé k podnikání apod.) do 10 
kalendářních dnů.  

Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně spolupracuje (např. vyzvedne si 
zasílanou dobírku).  

V případě přenesení telefonních čísel či služby od jiného poskytovatele se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou 
přenesení trvá.  

1.2. Garantovaná kvalita služby  

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě. Dosahovaná kvalita 
poskytované služby závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Operátora 
ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které Účastník může přímo ovlivnit. Mezi faktory ovlivňující kvalitu 
služby patří:  

 užívaná technologie,  
 úroveň pokrytí signálem (úroveň venkovního pokrytí populace je uvedena na orientační mapě na 

www.t-mobile.cz), 
 zařízení, které Účastník/Uživatel používá, výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník/Uživatel službu 

využívá, 
 počasí, 
 vegetace,  
 umělé horizonty,  
 rušení signálu budovami ve výstavbě,  
 živelní pohromy,  
 charakter budovy, ve které Účastník/Uživatel službu využívá,  
 nová výstavba,  
 poloha koncového zařízení, 
 frekvenční pásmo,  
 cesta šíření signálu, 
 náhodná koncentrace Uživatelů.  

1.3. Garantovaná dostupnost služby  

Operátor garantuje Účastníkům/Uživatelům v místě na území České republiky, které je aktuálně pokryté, 
průměrnou měsíční úspěšnost sestavení hovoru 98 %.  

2. Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost mobilních datových 
služeb: 

2.1. Garantovaná doba aktivace služby  

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu v případě prodeje ve Značkové prodejně či v prodejně 
obchodního partnera Operátora do 72 hodin od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje 
(např. prostřednictvím eShopu, Zákaznického centra, mimo prostory obvyklé k podnikání apod.) do 10 
kalendářních dnů.  

Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně spolupracuje (např. vyzvedne si 
zasílanou dobírku ihned).  

V případě přenesení telefonních čísel či služby od jiného poskytovatele se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou 
přenesení trvá.  

2.2. Garantovaná kvalita služby  

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě.  

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. 
Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána. Je-li hodnota maximální 
rychlosti uvedená u dané služby nižší než hodnota inzerované rychlosti uvedená v tabulce níže u jednotlivých 
technologií, pak se hodnota určená pro maximální rychlost pro danou službu rovná hodnotě odhadované 
maximální rychlosti a inzerované rychlosti u jednotlivé technologie. 
 
 

TECHNOLOGIE  ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ RYCHLOST 

 Stahování dat Odesílaní dat 

2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 

3G 42 Mb/s 5,76 Mb/s 

LTE 300 Mb/s 50 Mb/s 

5G 500 Mb/s 80 Mb/s 

 



 

 

(Pevný) Internet bez drátu 

TECHNOLOGIE  ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ RYCHLOST 

 Stahování dat Odesílaní dat 

2G 0,2 Mb/s 0,1 Mb/s 

3G 40 Mb/s 5,76 Mb/s 

LTE 100 Mb/s 25 Mb/s 
 

Dle obchodních podmínek lze využívat službu (Pevný) Internet bez drátu pouze s technologií 3G a LTE. Pokud 
však Účastník i přes toto omezení může využívat službu i s technologií 2G, garantuje Operátor rychlosti uvedené 
v této tabulce. 

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech 
neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo 
ovlivnit. Mezi faktory ovlivňující kvalitu služby patří zejména:  

 užívaná technologie, 
 úroveň pokrytí signálem (úroveň venkovního pokrytí populace je uvedena na orientační mapě na www.t-

mobile.cz), 
 zvolený tarif či služba (dosahované rychlosti, datový limit je uveden v Ceníku služeb či na www.t-mobile.cz),  
 zařízení, které Účastník/Uživatel k připojení používá, 
 výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník/Uživatel službu využívá, 
 počasí,  
 vegetace,  
 umělé horizonty,  
 rušení budovami ve výstavbě,  
 živelní pohromy,  
 charakter budovy, ve které Účastník/Uživatel službu využívá, 
 nová výstavba,  
 poloha koncového zařízení, 
 frekvenční pásmo,  
 cesta šíření signálu,  
 náhodná koncentrace Uživatelů/zařízení, 
 sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení, 
 v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, prostřednictvím kterého Účastník 

služby v zahraničí využívá. 

V případě úspěšného připojení Účastníka/Uživatele poskytuje Operátor Účastníkům/Uživatelům vzhledem k výše 
uvedeným neovlivnitelným faktorům minimální garantovanou rychlost 64 kb/s pro stahování dat a 64 kb/s pro 
nahrávání dat.  

Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se 
považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně 

dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti 
v intervalu delším než 40 minut, a to během Úřadem prováděného měřicího procesu v časovém úseku 60 minut. 
Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se 
považuje taková odchylka, při které dojde alespoň k pěti poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající 
měřením stanovené TCP propustnosti pod 25% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 2 
minutám v časovém úseku 60 minut při Úřadem prováděném měřicím procesu. 
Je-li k tarifu či balíčku využívanému Účastníkem přidělen datový limit, jsou do přenesených dat započítávána 
data přenesená v obou směrech, přičemž objem přenesených dat se měří na transportní vrstvě.  

V případě současného užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované 
kvality mobilní datové služby. Celkovou kapacitu pro využívání mobilních dat může ovlivnit souběžné využívání 
hlasového volání v LTE daným Účastníkem; pro každé takové volání se využívá maximálně 100 kb/s na 
stahování a 100 kb/s na odesílání dat, přičemž taková hodnota má minimální dopad na jeho službu přístupu 
k internetu. 
 
3. Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost pevné datové služby: 

3.1. Garantovaná doba aktivace služby  

Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu do 60 dnů ode dne uzavření Účastnické smlouvy, není-li 
v konkrétním případě výslovně stanoveno jinak (např. v obchodních podmínkách konkrétní služby / konkrétního 
tarifu apod.). 

Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně spolupracuje (např. umožní instalaci 
koncového bodu DSL / Optického internetu, vyzvedne si zasílanou dobírku apod.). 

3.2. Garantovaná rychlost: 

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě.  

Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. 
Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána. 

Pevný internet  
 
 

TECHNOLOGIE MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ 
RYCHLOST 

BĚŽNĚ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

MINIMÁLNÍ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

 Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat 

Pevný internet S 16 384 kb/s 768 kb/s 9 830 kb/s 460 kb/s 4 915 kb/s 230 kb/s 

Pevný internet S 20 000 kb/s 2000 kb/s 12 000 kb/s 1200 kb/s 6 000 kb/s 600 kb/s 

Pevný internet S 20 480 kb/s 2048 kb/s 12 288 kb/s 1228 kb/s 6 144 kb/s 614 kb/s 

Pevný internet M 50 000 kb/s 5 000 kb/s 30 000 kb/s 3 000 kb/s 15 000 kb/s 1 500 kb/s 

Pevný internet M 51 200 kb/s 5 120 kb/s 30 720 kb/s 3 072 kb/s 15 360 kb/s 1 536 kb/s 



 

 

TECHNOLOGIE MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ 
RYCHLOST 

BĚŽNĚ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

MINIMÁLNÍ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

Pevný internet L 102 400 kb/s 20 480 kb/s 61 440 kb/s 12 288 kb/s 30 720 kb/s 6 144 kb/s 

Pevný internet L 102 400 kb/s 20 480 kb/s 61 440 kb/s 12 288 kb/s 30 720 kb/s 6 144 kb/s 

Pevný internet XL 250 000 kb/s 25 000 kb/s 150 000 kb/s 15 000 kb/s 75 000 kb/s 7 500 kb/s 

Pevný internet XL 256 000 kb/s 25 600 kb/s 153 600 kb/s 15 360 kb/s 76 800 kb/s 7 680 kb/s 

Pevný internet XXL 1 000 000 kb/s 100 000 kb/s 600 000 kb/s 60 000 kb/s 300 000 kb/s 30 000 kb/s 
 

Pevný internet pro firmy  
 
 

TECHNOLOGIE MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ 
RYCHLOST 

BĚŽNĚ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

MINIMÁLNÍ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

 Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat 

Pevný internet pro 
firmy S 16 384 kb/s 768 kb/s 9 830 kb/s 460 kb/s 4 915 kb/s 230 kb/s 

Pevný internet S pro 
firmy 

20 480 kb/s 2 048 kb/s 12 288 kb/s 1 228 kb/s 6 144 kb/s 614 kb/s 

Pevný internet pro 
firmy M 

51 200 kb/s 5 120 kb/s 30 720 kb/s 3 072 kb/s 15 360 kb/s 1 536 kb/s 

Pevný internet pro 
firmy M 

51 200 kb/s 10 248 kb/s 30 720 kb/s 6 148 kb/s 15 360 kb/s 3 074 kb/s 

Pevný internet pro 
firmy L 

102 400 kb/s 20 480 kb/s 61 440 kb/s 12 288 kb/s 30 720 kb/s 6 144 kb/s 

Pevný internet pro 
firmy XL 

256 000 kb/s 25 600 kb/s 153 600 kb/s 15 360 kb/s 76 800 kb/s 7 680 kb/s 

Pevný internet pro 
firmy XXL 

1 024 000 kb/s 102 400 kb/s 614 400 kb/s 61 440 kb/s 307 200 kb/s 30 720 kb/s 

 

Optický internet 

TECHNOLOGIE MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ 
RYCHLOST 

BĚŽNĚ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

MINIMÁLNÍ DOSTUPNÁ 
RYCHLOST 

 Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat 

Můj optický 
internet S 250 Mb/s 250 Mb/s 175 Mb/s 175 Mb/s 75 Mb/s 75 Mb/s 

Můj optický 
internet M 500 Mb/s 500 Mb/s 350 Mb/s 350 Mb/s 150 Mb/s 150 Mb/s 

Můj optický 
internet L 1 000 Mb/s 500 Mb/s 700 Mb/s 350 Mb/s 300 Mb/s 150 Mb/s 

 

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech 
neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo 
ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální. Faktory 
omezujícími rychlost připojení jsou zejména: 

 zvolený tarif či služba (v Ceníku služeb či na www.t mobile.cz), 
 kvalita a délka přístupového vedení, 
 kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu Uživatele, 
 použitý typ připojeného koncového telekomunikačního zařízení Uživatele, 
 sdílení kapacity přístupové sítě více Uživateli, a to až do výše maximálního poměru stanoveného 

Operátorem (tzv. agregace), 
 sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz 

jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na straně Uživatele, 
 režie vyšších přenosových vrstev, 
 faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora. 
 jiné připojení než přes LAN port kabelem koncového zařízení 

Maximální dostupná rychlost na fyzické vrstvě (dle referenčního modelu ISO/OSI) je určena parametry 
objednaného produktu a nosné komunikační technologie – např. ADSL, VDSL. Pro technologie provozované na 
metalické síti je však zároveň ovlivněna (limitována) přenosovými parametry konkrétního účastnického vedení 
mezi aktivním síťovým zařízením (DSLAM) a koncovým zařízením na straně zákazníka. Mezi hlavní parametry, 
které ovlivňují dostupnou přenosovou rychlost patří vzdálenost, průřez jádra použitého metalického páru (oba 
předchozí parametry mají vliv na  útlum vedení), provedení a technický stav kabelových úseků a jejich spojů, 
souběh s jinými službami (předchozí parametry mají vliv na nežádoucí rušení) apod. Některé úseky 
účastnického vedení navíc nejsou v majetku poskytovatele infrastruktury, čímž je značně ztížena možnost úprav 
takového úseku – typicky jde o vnitřní rozvody v budovách či bytech. 

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se 
považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně 
dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně 
dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. 



 

 

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat 
se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti 
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti 
v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. 

V případě užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality pevné 
datové služby.  
 
4. Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost pevné datové služby 

poskytované v mobilní síti: 

4.1. Garantovaná doba aktivace služby 
Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu do 60 dnů od podpisu Účastnické smlouvy, není-li v konkrétním 
případě výslovně stanoveno jinak. Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně 
spolupracuje (např. umožní instalaci modemu). 
4.2. Garantovaná kvalita služby 

Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě. 

Pevný internet vzduchem a Pevný internet do zásuvky 
 
 

TECHNOLOGIE MAXIMÁLNÍ/INZEROVANÁ 
RYCHLOST BĚŽNĚ DOSTUPNÁ RYCHLOST MINIMÁLNÍ DOSTUPNÁ 

RYCHLOST 

 Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat Stahování dat Odesílání dat 

Pevný internet 
do zásuvky S 20 Mb/s 5 Mb/s 12 Mb/s 3 Mb/s 6 Mb/s 3 Mb/s 

Pevný internet 
vzduchem S 20 Mb/s 5 Mb/s 12 Mb/s 3 Mb/s 6 Mb/s 3 Mb/s 

Pevný internet 
vzduchem M 50 Mb/s 15 Mb/s 30 Mb/s 9 Mb/s 15 Mb/s 4,5 Mb/s 

Pevný internet 
vzduchem L 100 Mb/s 25 Mb/s 60 Mb/s 15 Mb/s 30 Mb/s 7,5 Mb/s 

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech 
neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo 

ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální. Faktory 
omezujícími rychlost připojení jsou zejména: 

 úroveň pokrytí signálem (úroveň pokrytí pro službu je uvedena na orientační mapě na www.t-mobile.cz), 
 zařízení, které Účastník/Uživatel k připojení používá, 
 sdílení kapacity přístupové sítě více Uživateli, 
 sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz 

jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na straně Uživatele, 
 výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník/Uživatel službu využívá, 
 počasí, 
 vegetace, 
 umělé horizonty, 
 rušení budovami ve výstavbě, 
 živelní pohromy, 
 nová výstavba, 
 poloha koncového zařízení,  
 frekvenční pásmo, 
 cesta šíření signálu, 
 náhodná koncentrace Uživatelů/zařízení, 
 režie vyšších přenosových vrstev, 
 faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora. 
 jiné připojení než přes LAN port kabelem koncového zařízení 
 
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se 
považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně 
dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně 
dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. 
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat 
se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti 
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v 
intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. 
V případě užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality mobilní 
datové služby poskytované v pevném místě. 

 



 

 

Dopad parametrů kvality na možnost využívání jednotlivých služeb 
 

PŘÍKLAD MINIMÁLNÍ PŘENOSOVÁ RYCHLOST DOPORUČENÁ PŘENOSOVÁ RYCHLOST CITLIVOST NA ZPOŽDĚNÍ DAT CITLIVOST NA ZTRÁTOVOST PACKETŮ 

T-Mobile TV živé vysílání (mobilní telefon, 
tablet) > 600 kb/s > 1,5 Mb/s (např. 4K ultra HD video potřebuje > 25 Mb/s) velmi citlivé velmi citlivé 

T-Mobile TV archiv (mobilní telefon, tablet) > 600 kb/s > 1,5 Mb/s (např. 4K ultra HD video potřebuje > 25 Mb/s) méně citlivé extrémně citlivé 

T-Mobile TV živé vysílání (Smart TV, set-top 
box) > 2,8 Mb/s > 5,5 Mb/s (např. 4K ultra HD video potřebuje > 25 Mb/s) velmi citlivé velmi citlivé 

T-Mobile TV archiv (Smart TV, set-top box) > 2,8 Mb/s > 5,5 Mb/s (např. 4K ultra HD video potřebuje > 25 Mb/s) méně citlivé extrémně citlivé 

iVysílání ČT, Voyo, iPrima, … > 500 kb/s > 1,5 Mb/s (např. 4K ultra HD video potřebuje > 25 Mb/s) velmi citlivé velmi citlivé 

YouTube, Netflix, … > 500 kb/s > 1,5 Mb/s (např. 4K ultra HD video potřebuje > 25 Mb/s) méně citlivé extrémně citlivé 

Deezer, Spotify, Apple Music, … > 64 kb/s > 320 kb/s pro vyšší kvalitu poslechu méně citlivé extrémně citlivé 

VoLTE, hovory přes IP (VoIP), … > 80 kb/s > 128 kb/s velmi citlivé méně citlivé 

FaceTime, Skype, WhatsApp, … > 500 kb/s > 1 Mb/s velmi citlivé méně citlivé 

Steam, PlayStation, Xbox > 2 Mb/s  extrémně citlivé velmi citlivé 

Surfování na internetu, iMessage, … > 32 kb/s > 1,5 Mb/s méně citlivé citlivé 

Příklady čerpání datového limitu: 

Datový limit 500 MB až 1 GB 
Objem dat obvykle postačí na čtení článků, sledování počasí, e-maily. Účastník si může najít např. spoj v jízdním řádu a podívat se, co je nového na sociálních sítích. 

Datový limit 3 GB až 5 GB dat 
Tento datový objem obvykle postačí na sdílení fotek na sociálních sítích i ke zhlédnutí videí na YouTube. Zároveň jej lze použít na e-maily a čtení toho nejdůležitějšího na internetu. 

Datový limit 10 GB a více 
Objem postačující obvykle na stahování hudby, časté pouštění videí, online her, ale samozřejmě i na čtení článků, sledování počasí, e-maily. Dle potřeby lze čas od času vytvořit hotspot a sdílet tak data z mobilu třeba do notebooku. 

 

 


