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Informace pro uživatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu

1)  
Poskytovatel užívá technické prostředky pro monitorování své sítě elektronických komunikací, aby 
mohl zajistit její bezpečnost a reagovat na útoky na tuto síť, a to zejména tak, že aktivní prvky sítě 
elektronických komunikací poskytovatele provádí detekci nestandardního chování na sít
toto chování vyhodnoceno jako síťový útok, popř. toto chování omezí ostatní uživatele (vč. zavirování 
a spamu apod.), pak může být síťové zařízení, které toto chování provedlo, dočasně odpojeno. Takto 
nejsou zaznamenávána ani ukládána konkrétn
spojení, mezi kterými uzly sítě dochází, popř. jaké množství dat je přenášeno). Poskytovatel dále 
monitoruje veškerá spojení a uchovává lokalizační údaje po dobu 6 měsíců ve smyslu ust. § 97 
Zákona o elektronických komunikacích s tím, že tyto mohou být předány příslušným orgánům pouze 
v souladu se zákonem a na základě příslušného jednání tohoto orgánu.
  
2)  
Při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat při využívání služby připojení k internetu má 
Poskytovatel právo řídit datový tok v síti, zejména pokud dojde k přetížení v páteřních spojích. 
Poskytovatel je zejména oprávněn omezit
selektivně provoz na páteřní síti tak, aby umožnil optimální využití služby všemi uživateli. Toto 
opatření může mít za následek doč
parametry, toto snížení není porušení smlouvy ze strany Poskytovatele. Opatření řízení provozu 
uplatňovaná Poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání a mohou 
omezit dostupnost některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení 
nejsou nikdy porušením smlouvy ze strany Poskytovatele. Soukromí uživatelů a jejich osobní údaje 
jsou vždy chráněny v souladu s právními předpisy, práva uživatelů n
dotčena. 
Služba přístupu k internetu je Poskytovatelem poskytována jako neomezená. K případnému omezení 
přenosu (blokování) byť jen části obsahu, některých služeb, aplikací či zpráv nedochází ze strany 
Poskytovatele, ale může k ní dojít jen na koncovém zařízení koncového uživatele, kdy ten má 
možnost přímo v reálném čase svou volbu blokace realizovat (zapnout či vypnout), a to bez dalšího 
nutného zásahu Poskytovatele služby přístupu k internetu. Poskytovatel nenabízí možnost blokov
určitého obsahu ani na žádost uživatele.
  
Faktory ovlivňující přenos dat:  
kvalita připojení účastníkova počítače nebo jiného zařízení k
konfigurace účastníkova počítače nebo jiného zařízení, současné připojení
zařízení ke koncovému bodu sítě, souběžný provoz jiné služby v daném bodě (digitální televize, VoIP 
služby, připojení k internetu), 
obsah cílového požadavku účastníka sítě internet a další faktory sítě internet stojící mimo vliv 
Poskytovatele. 
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k otevřenému internetu  

prostředky pro monitorování své sítě elektronických komunikací, aby 
mohl zajistit její bezpečnost a reagovat na útoky na tuto síť, a to zejména tak, že aktivní prvky sítě 
elektronických komunikací poskytovatele provádí detekci nestandardního chování na sít
toto chování vyhodnoceno jako síťový útok, popř. toto chování omezí ostatní uživatele (vč. zavirování 
a spamu apod.), pak může být síťové zařízení, které toto chování provedlo, dočasně odpojeno. Takto 
nejsou zaznamenávána ani ukládána konkrétní data uživatelů, pouze metainformace (k jakému 
spojení, mezi kterými uzly sítě dochází, popř. jaké množství dat je přenášeno). Poskytovatel dále 
monitoruje veškerá spojení a uchovává lokalizační údaje po dobu 6 měsíců ve smyslu ust. § 97 

ických komunikacích s tím, že tyto mohou být předány příslušným orgánům pouze 
v souladu se zákonem a na základě příslušného jednání tohoto orgánu. 

Při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat při využívání služby připojení k internetu má 
právo řídit datový tok v síti, zejména pokud dojde k přetížení v páteřních spojích. 

Poskytovatel je zejména oprávněn omezit 
selektivně provoz na páteřní síti tak, aby umožnil optimální využití služby všemi uživateli. Toto 
opatření může mít za následek dočasné snížení úrovně služeb pod Poskytovatelem garantované 
parametry, toto snížení není porušení smlouvy ze strany Poskytovatele. Opatření řízení provozu 
uplatňovaná Poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání a mohou 

ostupnost některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení 
nejsou nikdy porušením smlouvy ze strany Poskytovatele. Soukromí uživatelů a jejich osobní údaje 

souladu s právními předpisy, práva uživatelů nejsou v tomto směru nijak 

Služba přístupu k internetu je Poskytovatelem poskytována jako neomezená. K případnému omezení 
přenosu (blokování) byť jen části obsahu, některých služeb, aplikací či zpráv nedochází ze strany 

dojít jen na koncovém zařízení koncového uživatele, kdy ten má 
možnost přímo v reálném čase svou volbu blokace realizovat (zapnout či vypnout), a to bez dalšího 
nutného zásahu Poskytovatele služby přístupu k internetu. Poskytovatel nenabízí možnost blokov
určitého obsahu ani na žádost uživatele. 

 
kvalita připojení účastníkova počítače nebo jiného zařízení k přípojce Poskytovatele, kvalita, výkon a 
konfigurace účastníkova počítače nebo jiného zařízení, současné připojení více počítačů nebo jiných 
zařízení ke koncovému bodu sítě, souběžný provoz jiné služby v daném bodě (digitální televize, VoIP 

obsah cílového požadavku účastníka sítě internet a další faktory sítě internet stojící mimo vliv 
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(EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu  

prostředky pro monitorování své sítě elektronických komunikací, aby 
mohl zajistit její bezpečnost a reagovat na útoky na tuto síť, a to zejména tak, že aktivní prvky sítě 
elektronických komunikací poskytovatele provádí detekci nestandardního chování na síti a pokud je 
toto chování vyhodnoceno jako síťový útok, popř. toto chování omezí ostatní uživatele (vč. zavirování 
a spamu apod.), pak může být síťové zařízení, které toto chování provedlo, dočasně odpojeno. Takto 

í data uživatelů, pouze metainformace (k jakému 
spojení, mezi kterými uzly sítě dochází, popř. jaké množství dat je přenášeno). Poskytovatel dále 
monitoruje veškerá spojení a uchovává lokalizační údaje po dobu 6 měsíců ve smyslu ust. § 97 

ických komunikacích s tím, že tyto mohou být předány příslušným orgánům pouze 

Při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat při využívání služby připojení k internetu má 
právo řídit datový tok v síti, zejména pokud dojde k přetížení v páteřních spojích. 

selektivně provoz na páteřní síti tak, aby umožnil optimální využití služby všemi uživateli. Toto 
asné snížení úrovně služeb pod Poskytovatelem garantované 

parametry, toto snížení není porušení smlouvy ze strany Poskytovatele. Opatření řízení provozu 
uplatňovaná Poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání a mohou 

ostupnost některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení 
nejsou nikdy porušením smlouvy ze strany Poskytovatele. Soukromí uživatelů a jejich osobní údaje 

ejsou v tomto směru nijak 

Služba přístupu k internetu je Poskytovatelem poskytována jako neomezená. K případnému omezení 
přenosu (blokování) byť jen části obsahu, některých služeb, aplikací či zpráv nedochází ze strany 

dojít jen na koncovém zařízení koncového uživatele, kdy ten má 
možnost přímo v reálném čase svou volbu blokace realizovat (zapnout či vypnout), a to bez dalšího 
nutného zásahu Poskytovatele služby přístupu k internetu. Poskytovatel nenabízí možnost blokování 

přípojce Poskytovatele, kvalita, výkon a 
více počítačů nebo jiných 

zařízení ke koncovému bodu sítě, souběžný provoz jiné služby v daném bodě (digitální televize, VoIP 

obsah cílového požadavku účastníka sítě internet a další faktory sítě internet stojící mimo vliv 
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Neovlivnitelné faktory:  
Dosažitelná rychlost poskytované služby 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, zvolený tarif či služba (dosahované rychlosti, datový limit je uveden v), zařízení, 
které Účastník/Uživatel k připojení používá, počasí, vegetace, umělé hor
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 so
zařízení. 
  
Specializované služby, konkrétně VOIP a IPTV mají na službu přístupu k
pevného bodu tyto praktické dopady: 
Současné využití specializované služby může snížit rychlost přístupu k internetu o datový tok do 
každého zařízení, na němž se speciální služba využívající stejného přístupu aktuálně využívá. 
  
Příklady: 
U optické sítě – je-li celková aktuální rychlost 
prostřednictvím set-top-boxu v HD kvalitě (s datovým tokem cca 15 Mbps pro HD kvalitu) může se 
rychlost přístupu k internetu snížit na 85 Mbps. 
U bezdrátové sítě – je-li celková aktuální rychlost připojení 1
prostřednictvím set-top-boxu v HD kvalitě (s datovým tokem cca 6 Mbps) a jednoho mobilního 
zařízení (s datovým tokem cca 3 Mbps na jedno zařízení), může se rychlost přístupu k internetu snížit 
na 3 Mbps, což se rovná 12-6-3.  
 
 
V Železném Brodě 1. 11. 2018
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Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech 
neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník 

ezi faktory ovlivňující kvalitu služby patří zejména: užívaná technologie, úroveň 
pokrytí signálem, zvolený tarif či služba (dosahované rychlosti, datový limit je uveden v), zařízení, 

připojení používá, 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 

Specializované služby, konkrétně VOIP a IPTV mají na službu přístupu k internetu prostřednictvím 
pevného bodu tyto praktické dopady:  
Současné využití specializované služby může snížit rychlost přístupu k internetu o datový tok do 
každého zařízení, na němž se speciální služba využívající stejného přístupu aktuálně využívá. 

li celková aktuální rychlost připojení 100 Mbps a dochází ke sledování IPTV 
boxu v HD kvalitě (s datovým tokem cca 15 Mbps pro HD kvalitu) může se 

rychlost přístupu k internetu snížit na 85 Mbps.   
li celková aktuální rychlost připojení 12 Mbps a dochází ke sledování IPTV 

boxu v HD kvalitě (s datovým tokem cca 6 Mbps) a jednoho mobilního 
zařízení (s datovým tokem cca 3 Mbps na jedno zařízení), může se rychlost přístupu k internetu snížit 
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Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech 
neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník 

ezi faktory ovlivňující kvalitu služby patří zejména: užívaná technologie, úroveň 
pokrytí signálem, zvolený tarif či služba (dosahované rychlosti, datový limit je uveden v), zařízení, 

izonty, rušení budovami ve 
výstavbě, živelní pohromy, charakter budovy, ve které Účastník/Uživatel službu využívá, nová 

učasným připojením více koncových 

internetu prostřednictvím 

Současné využití specializované služby může snížit rychlost přístupu k internetu o datový tok do 
každého zařízení, na němž se speciální služba využívající stejného přístupu aktuálně využívá.  

připojení 100 Mbps a dochází ke sledování IPTV 
boxu v HD kvalitě (s datovým tokem cca 15 Mbps pro HD kvalitu) může se 

2 Mbps a dochází ke sledování IPTV 
boxu v HD kvalitě (s datovým tokem cca 6 Mbps) a jednoho mobilního 

zařízení (s datovým tokem cca 3 Mbps na jedno zařízení), může se rychlost přístupu k internetu snížit 


