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1 Předmět Technické specifikace
1.1 Technická specifikace veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále též „Technická specifikace“)
upravuje technické parametry veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované podnikatelem
Romanem Hudecem (dále jen „poskytovatel“).
1.2 Tato Technická specifikace je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, uzavírané
mezi poskytovatelem a účastníkem.
2 Fyzické propojení
2.1 Připojení účastníka k síti poskytovatele je realizováno propojením UTP kabelem kategorie 5e nebo vyšší. Přípojné
rozhraní je Ethernet nebo Fast Ethernet, koncovky RJ45.
2.2 Zařízení poskytovatele, ke kterému je účastníkovo zařízení připojeno, je dále do sítě poskytovatele připojeno
bezdrátovou technologií Wi-fi, standard 802.11a, frekvence 5GHz.
2.3 Účastník je povinen zajistit, aby koncová zařízení, která připojuje do sítě elektronických komunikací poskytovatele,
splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých zařízení, které připojuje
na zařízení poskytovatele včetně nastavení parametrů, pokud nebude stanoveno jinak.
3 Přenosové rychlosti
3.1 Všechny uvedené přenosové rychlosti jsou maximální dosažitelné, nikoliv garantované.
3.2 Služba nemá omezené množství přenesených dat.
3.3 Maximální dosažitelné rychlosti přenosu dat směrem k uživateli a od uživatele nejsou stejné.
3.4 Základní rychlostí se rozumí celková maximální dosažitelná rychlost přenosu dat.
Specifikace rychlostí
Základní rychlost příchozí (download):

512 Kbit/s

Základní rychlost odchozí (upload):

256 Kbit/s

4 Změny nastavení
4.1 Účastník není oprávněn zasahovat do zařízení poskytovatele a měnit jeho nastavení.
4.2 Pokud si účastník přeje provést změnu nastavení zařízení poskytovatele, např. přesměrování portů, může o to
požádat poskytovatele. Změna nastavení je zpoplatněna dle ceníku poskytovatele.
5 Zabezpečení sítě
5.1 Na zařízení poskytovatele, ke kterému je účastníkovo zařízení připojeno, je provozován překlad adres (NAT).
5.2 Účastník je povinen užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany sítě elektronických komunikací, pokud je to ve
prospěch účastníka nebo sítě elektronických komunikací poskytovatele, především používat antivirové programy a
firewally na pracovních stanicích.
6 Společná a závěrečná ustanovení
6.1 Tato Technická specifikace nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2012.
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