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Měřicí nástroj ČTÚ-NetTest
Monitorovací mechanismus kvality služeb přístupu k internetu Českého 

telekomunikačního úřadu určeného pro širokou veřejnost



Nařízení (EU) 2015/2120: Skutečný výkon služby

▪ Článek 4, odst. 1 (e):
1. Poskytovatelé služeb přístupu k internetu zajistí, aby smlouva, která zahrnuje služby přístupu k internetu, 
obsahovala alespoň:
(e) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaké prostředky nápravy má spotřebitel k dispozici podle 
vnitrostátního práva v případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby
přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné parametry kvality služby, od výkonu uvedeného podle 
písmen a) až d). 

▪ Co je to skutečný výkon služby, pokud jde o rychlost dle písm. d)??
▪ Článek 4, odst. 4:

4. Za nedodržení výkonu pro účely aktivace prostředků nápravy, které má spotřebitel k dispozici podle 
vnitrostátního práva, se považuje jakákoliv velká a trvající či pravidelně se opakující odchylka skutečného 
výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné parametry kvality služby, od výkonu, který 
poskytovatel služeb přístupu k internetu uvedl v souladu s odst. 1 písm. a) až d), pokud byly příslušné 
skutečnosti zjištěny pomocí mechanismu sledování ověřeného vnitrostátním regulačním orgánem.
Originál (ENG): „…where the relevant facts are established by a monitoring mechanism certified by the…
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Nařízení (EU) 2015/2120: Skutečný výkon služby

▪ Co je nám tedy sděluje obsah Článku 4, odst. 4??

▪ Stále neupřesňuje to, jak zjistit „skutečný výkon služby“

▪ Ovšem napovídá, že souvisí se „skutečnosti, kdy skutečný výkon služby 
neodpovídá uvedeným údajům v souladu s odst. 1 písm. a) až d), pokud 
byly tyto skutečnosti zjištěny pomocí certifikovaného monitorovacího 

mechanismu“

▪ Výklad podmínek certifikovaného monitorovacího mechanismu lze 
nalézt v BEREC Pokynech BoR (22) 81, odst. 161 až 166:

▪ Pro pochopení problematiky je nutné provést rozbor klíčových odstavců 
BEREC  Pokynů BoR (22) 81, tj. od odst. 161 až do odst. 164
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BoR (22) 81: Certifikovaný monitorovací mechanismus

▪ Pokyny BEREC BoR (22) 81, odst. 161
▪ …Nařízení nevyžaduje, aby členské státy nebo vnitrostátní regulační orgán vytvářely 

nebo certifikovaly mechanismus monitorování. …. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
má k dispozici mechanismus monitorování zavedený za tímto účelem, měl by být tento 
považovaný za certifikovaný mechanismus monitorování podle čl. 4 odst. 4.

▪ Pokyny BEREC BoR (22) 81, odst. 162
▪ Práva zakotvená v Nařízení by byla účinnější, kdyby vnitrostátní regulační orgány 

vytvořily nebo certifikovaly jeden nebo více mechanismů monitorování… 

▪ Pokyny BEREC BoR (22) 81, odst. 163
▪ Metodiky, které by certifikované mechanismy monitorování mohly používat, jsou dále 

popsány v následující části nazvané Metodika pro monitorování výkonu služby 
přístupu k internetu (IAS)…
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BoR (22) 81: Certifikovaný monitorovací mechanismus

▪ Pokyny BEREC BoR (22) 81, odst. 164
▪ Vnitrostátní regulační orgány by měly při zavádění metodiky měření přihlédnout k 

dokumentu BoR (14) 117 a k dokumentu BoR (17) 178…nově BoR (22) 72

↓
▪ Report BEREC BoR (14) 117: Monitoring quality of Internet access services

in the context of net neutrality
▪ Kapitola 4.1: Metriky měření → „RFC 3148 a RFC 6349 define frameworks for

measurement of transmission speed using the TCP protocol“
▪ Podle doporučení IETF RFC 6349 měří ČTÚ skutečně dosahovanou rychlost (výslednou 

TCP propustnost za definovaný časový úsek) 

▪ Metodika BEREC BoR (22) 72: Net Neutrality Regulatory Assessment
▪ Metodika pro uplatnění veřejně dostupného webového nástroje 
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Monitorovací mechanismy kvality služeb přístupu k internetu
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▪ Nástroj RFC 6349
▪ Součást kalibrovaného měřicího 

systému (EXFO)
▪ Schopnost měřit až 10 Gb/s
▪ Měření provádí pracovníci ČTÚ
▪ Místní šetření, kontrola

▪ Nástroj NetTest
▪ Veřejně dostupný měřicí nástroj
▪ Založen na bázi open source 
▪ Limitace rychlostí vlivem:

▪ webového browseru
▪ síťového rozhraní PC
▪ výkonu PC (CPU-Z Benchmark)

▪ Reklamace nebo podnět uživatele
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Veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest

▪ Nástroj by měl dle BEREC Pokynů BoR (22) 81, odst. 164, splňovat
BEREC Metodiku BoR (22) 72: 

▪ Měření kvality služby přístupu k internetu 

▪ Měření skutečně dosahované rychlosti (výkonu) služby přístupu k internetu
▪ Umístění měřicího serveru nástroje mimo síť poskytovatelů služby přístupu k 

internetu (outside the IAS network), a co nejblíže peeringovému uzlu (the number
of physical paths between the main IXP switch and server be kept at a minimum)

▪ Způsob měření skutečně dosahované rychlosti (výkonu) služby

▪ Měření ve směru upload/download na základě přenosu dat TCP/HTTP
▪ Na základě vytížení trasy je doporučeno využití 3 HTTP spojení (3 TCP vlákna)
▪ Délka jednoho testu je 10 s (the test is stopped after a total of 10 seconds)
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Veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest

▪ Dostupný na adrese: https://nettest.cz
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Veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest

▪ Webová aplikace určena pouze pro služby přístupu k internetu v 
pevném místě

▪ Certifikovaný měřicí nástroj
▪ Monitorovací mechanismus, zjištění nedodržení výkonu služby

▪ ČTÚ garantuje funkčnost, přesnost a transparentnost metody

▪ ČTÚ doporučuje používat NetTest v režimu certifikovaného měření služeb přístupu k 
internetu do inzerovaných rychlostí (včetně) 500/250 Mb/s (download/upload).

▪ Co nástroj měří?
▪ Rychlost stahování – download

▪ Rychlost vkládání – upload (nahrávání, odesílání)

▪ Dobu odezvy – ping (obousměrné zpoždění)
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Certifikované měření
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▪ Pro účely reklamace služby má nástroj ČTÚ-NetTest funkcionalitu 
(včetně průvodce) s názvem Certifikované měření → 5 kroků: 
▪ 1. krok: Informace

▪ Informují o podmínkách měření a o procesu měření jako celku

▪ 2. krok: Údaje (o sobě a adresním místě)
▪ Koncový uživatel uvede potřebné informace o sobě a adresním místě do formuláře

▪ 3. krok: Informace o službě (přístupu k internetu)
▪ Koncový uživatel uvede potřebné informace o službě a NTP/TTE do formuláře

▪ 4. krok: Měření (spustí certifikované měření služby)
▪ Automaticky provede 6 testů v časovém rámci 90 minut (plánovaný čas dokončení)

▪ 5. krok: Výsledek (certifikovaného měření služby)
▪ Zobrazí výsledek měření + stažení v podobě PDF (pouze u uživatele/48 hod.) + 

informace, jak vyhodnotit výsledek měření
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https://nettest.cz/Pruvodce_certifikovanym_merenim.pdf


Certifikované měření
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▪ Podmínky pro provedení měření:

▪ Aktualizovaný operační systém a webový prohlížeč
▪ Připojení pevným způsobem, tedy metalickým (min. Cat. 5e) nebo 

případně optickým kabelem.
▪ Pro měření rychlostí vyšších něž 100 Mb/s se doporučuje operační systém, 

který využívá algoritmus TCP CUBIC 
▪ Měření služeb přístupu k internetu do inzerovaných rychlostí (včetně) 

500/250 Mb/s (download/upload)
▪ Během celého procesu certifikovaného měření nepoužívat zařízení pro jiné 

aplikace
▪ Před spuštěním měřicího cyklu zajistit, že po celou dobu měření nebudou 

službu přístupu k internetu využívat jiní uživatelé
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Certifikované měření
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▪ Indikace velké opakující se odchylky výkonu služby (vady služby)

▪ Pokud libovolné 3 výsledky měření z celkového počtu 6 výsledků budou 
vykazovat nižší hodnotu než smluvně uvedená hodnota běžně dostupné 
rychlosti pro daný směr (zvlášť posuzovat upload a download)
▪ ČTÚ-NetTest: 3 × (SDR < BDR) → indikace velké opakující se odchylky výkonu služby

▪ Indikace velké trvající odchylky výkonu služby (vady služby)

▪ Pokud všech 6 výsledků měření z celkového počtu 6 výsledků budou 
vykazovat nižší hodnotu než smluvně uvedená hodnota běžně dostupné 
rychlosti pro daný směr (zvlášť posuzovat upload a download)
▪ ČTÚ-NetTest: 6 × (SDR < BDR) → indikace velké trvající odchylky výkonu služby
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Výsledek certifikovaného měření (skutečný)

▪ Služba v pevném místě 
(Wi-Fi; 5 GHz):
▪ Rinzer = 18/5 Mbit/s
▪ BDR = 16/5 Mbit/s
▪ Rmin = 6/3 Mbit/s

▪ Souhrn výsledků všech 6 
měření je uveden na str. 3 
PDF dokumentu (10 str.)

▪ Všech 6 výsledků měření
ve směru download je 
menších než BDR → 
indikace velké trvající 
odchylky výkonu služby 
(vada služby)

▪ A co minimální rychlost?? 13
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Certifikované měření

14

▪ Indikace neposkytování služby (vada služby)
▪ Pokud libovolný 1 výsledek měření (nebo i více) z celkového počtu 6 

výsledků bude vykazovat nižší hodnotu než smluvně uvedená hodnota 
minimální rychlosti pro daný směr (zvlášť posuzovat upload a download)
▪ ČTÚ-NetTest: 1 × (SDR < Rmin) → indikace neposkytování služby

▪ Speciální případ: službu nelze využít vůbec → rychlost 0 Mbit/s
▪ Pokud služba alespoň trochu funguje (≈ bity/s), ČTÚ-NetTest to naměří
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Statistické údaje k 30. 6. 2022

▪ Celkový počet:

▪ 673 952

▪ Počet uživatelů:

▪ 400 222

▪ Denní počet:

▪ ≈1 500 testů

▪ Opakovaná m.:

▪ 82 947

▪ Certifikovaná m.:

▪ 24 499 
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Závěr- plánovaný rozvoj

▪ Mobilní aplikace Nettest (Android) → fáze testování a optimalizace 
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Závěr- plánovaný rozvoj

▪ Nový design vizualizačního portálu https://qos.ctu.cz a modul pevné 
služby propojený s NetTestem
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Děkuji za pozornost

Nařízení (EU) 2015/2120       Nástroj ČTÚ-NetTest       Certifikované měření       Statistické údaje       Závěr – Plánovaný rozvoj


