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PŘÍLOHA 1e 
 
 
 
 
 
 

Souhrnný datový limit 
 

SMLOUVY 

o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic 

využívající technologie Carrier IP Stream 

 

 

mezi společnostmi 

 

 

Telefónica O2 Czech Republic,a.s. 

 

a 

 

Poskytovatelem 
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1. Obecná definice části služby Carrier IP Stream 
 

1.1. Účel Souhrnného datového limitu 

 
 Pro každý jednotlivý Přístup Carrier IP DSL CA je stanoveno níže uvedené základní 

množství nezpoplatněných přenesených dat. Pravidlo Souhrnného datového limitu určuje 
způsob zpoplatnění přenesených dat Účastníků nezahrnutých v těchto limitech součtem 
těchto dat pro všechny Přístupy Poskytovatele a umožňuje stanovení vlastních limitů Fair 
User Policy Poskytovatele vůči Účastníkovi.   

1.2. Určení objemu p řenesených dat Ú častníkem 

 
Měření objemu přenesených dat každého Účastníka je vždy vztaženo ke stanovené 

přenosové rychlosti na úrovni linkové vrstvy OSI modelu. Užitečný objem přenesených dat 
na jakékoli vyšší úrovni je vždy nižší o režii způsobenou hlavičkami paketů na jednotlivých 
vrstvách mezi linkovou a danou vyšší vrstvou. 

Při měření objemu přenesených dat je vždy sčítán objem přenesených dat od 
Poskytovatele k Účastníkovi (tzv. downstream) a objem přenesených dat od Účastníka k  
Poskytovateli (tzv. upstream).  

1.3. Pravidla ur čení Souhrnného datového limitu 

 
Souhrnný datový limit je stanoven jako matematický součet všech příslušných 

jednotlivých limitů poskytovaných Přístupů Poskytovatele v daném kalendářním měsíci. 
Tento součet limitů všech příslušných Přístupů tvoří základ pro určení objemu nadlimitně 
přenesených dat Poskytovatele. 

1.4. Zpoplatn ění objemu dat p řenesených nad Souhrnný datový limit 

 
Objem nadlimitně přenesených dat je zpoplatněn cenou za každý započatý blok o 

velikosti 1GB, přičemž společnost Telefónica O2 Czech Republic účtuje tento nadlimitně 
přenesený objem dat vždy souhrnně za všechny Přístupy Poskytovatele a za období 
jednoho kalendářního měsíce. 

1.4.1. Přístupy zřízené nebo zrušené v průběhu měsíce 
 

Pro Přístupy zřízené nebo zrušené v daném kalendářním měsíci je vždy do Souhrnného 
datového limitu započítáno celé příslušné základní množství nezpoplatněných 
přenesených dat (limit) pro daný Přístup, bez ohledu na to kdy byl daný Přístup zřízen 
nebo zrušen. 

1.5. Základní množství nezpoplatn ěných p řenesených pro P řístup 

Pro příslušné varianty Přístupů jsou stanoveny následující objemy základního množství 
nezpoplatněných přenesených dat v jednom kalendářním měsíci: 

. 
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Varianta Přístupu Carrier IP DSL CA 
Základní množství nezpoplatněných 

přenesených dat pro Přístup 

2048/128 12 GB/měsíc 

3072/128 17 GB/měsíc 

4096/256 24 GB/měsíc 

6144/384 36 GB/měsíc 

8192/512 48 GB/měsíc 

  

 

2. Cena objemu nadlimitně přenesených dat 

Ceny jsou uvedeny v českých korunách a bez daně z přidané hodnoty. 

 

Popis Cena bez DPH 

Cena za každý započatý 1GB objemu nadlimitně přenesených 
dat 15 Kč 

 
 
 


