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I. Požadavky na hardware  

1. V  tabulce jsou uvedeny požadavky na hardwarové  vybavení Klienta 
pro provozování Služby: 

Typ klienta Denní objem 
dat 

Požadavky na hardware 

Velký < 12.000 
položek 

Procesor min. Intel 
Pentium, 133 
MHz nebo 
ekvivalentní 

  Operační paměť min. 32 MB 
  Monitor, rozlišení SVGA, min. 800 x 

600 
  CD ROM jednotka  
  Volné místo na 

pevném disku 
min. 110 MB 

Extrémní < 400.000 
položek 

Procesor min. Intel Pentium 
III, 880 MHz nebo 
ekvivalentní 

  Operační paměť min. 128 MB 
  Monitor, rozlišení SVGA, 1024x768 
  CD ROM jednotka  
  Volné místo na 

pevném disku 
min. 2 GB 

II. Požadavky na software 

1. Aplikace je podporována na následujících operačních systémech: 

• MS Windows XP SP3 

• MS Windows Vista SP2 

• MS Windows 7 

 
2. Aplikace Přímý kanál je podporována pro MS Internet Explorer 6.0x, 

7.0 a 8.0 s podporou 128 bitového šifrování. 

3. Aplikace Přímý kanál musí být nainstalována na pevném disku 
počítače Klienta pouze jednou (síťová verze není k dispozici). 
Během použití Aplikace musí být Aplikace spuštěna (otevřena) 
pouze jednou. 

4. Jakékoli změny Aplikace Přímý kanál  (např. kopírování nebo 
přesunutí Aplikace Přímý kanál) mohou mít za následek její 
nefunkčnost a to i skrytou. 

5. Podmínkou úspěšné instalace Aplikace je též korektní instalace 
síťových komponent - klient sítě Microsoft a TCP/IP protokol 
(standardně stačí, je-li již z počítače funkční přístup do sítě Internet). 

6. Pro ověření konfigurace a nastavení počítače a prohlížeče pro 
používání Aplikace je možné použít testovací program, který je 
k dispozici na webových stránkách www.mojebanka.cz, nebo na 
instalačním CD Aplikace Přímý kanál (součástí instalačního CD 
Aplikace Profibanka). 

III. Požadavky na komunikaci 

1. Pro přenosy dat mezi Klientem a Bankou využívá Aplikace Přímý 
kanál síť Internet (jeho zřízení, nastavení a provoz si zajišťuje 
Klient). Minimální požadovaná rychlost připojení je 56 kbps. 

2. Pro správné fungování Aplikace Přímý kanál je tedy nezbytný 
funkční přístup na síť. 

3. Přístup na síť Internet může být vytáčený (pevná linka nebo mobilní 
telefon) nebo pevný, je možný přístup přes proxy server nebo 
firewall (nutno povolit SSL komunikaci – komunikaci v protokolu 
https - se serverem Banky www.mojebanka.cz). 

4. Pokud jsou používány restrikce pro přístup a komunikaci s 
Internetem (proxy, firewall), je nutné povolit adresu 
https://*.mojebanka.cz. 

5. Rychlost komunikace a její spolehlivost je závislá na rychlosti 
připojení a době odezvy přístupu do sítě Internet. Minimální 
požadovaná rychlost připojení je 56 kbps. 

6. Pro přenosy velkých objemů dat je nezbytný pevný přístup do sítě 
Internet. 

7. Komerční banka, a.s. neřeší nastavení proxy serveru na straně 
klienta. 

IV. Zabezpečení Aplikace Přímý kanál - komunikace, vnitřní 
sítě Klienta 

1. Veškerá komunikace probíhá v protokolu SSL (SSL – Secure 
Socket Layer). Veškerá data jsou šifrována silným symetrickým 
šifrovacím algoritmem a to standardně s využitím 128-bit 
šifrovacího klíče – šifrovací klíč je jedinečný-platný pro dané 
připojení k serveru Banky. 

2. Firemní certifikát slouží pouze pro stažení dat z Banky, nelze ho 
používat pro odesílání dat do Banky. Firemní certifikát může být 
uložen pouze v souboru. 

3. Firemní certifikát může mít Uživatel uložený ve svém počítači, na 
přenosném paměťovém médiu (flash disk, disketa). 

4. Přístup k Firemnímu certifikátu Uživatele je chráněn heslem, které 
si určuje a které zná pouze Uživatel.  

5. Zabezpečení vnitřní sítě Klienta při přístupu na síť Internet si 
zajišťuje Klient a je nezávislé na Aplikaci Přímý kanál. 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Technické podmínky jsou Oznámením ve smyslu Všeobecných 
podmínek. Změny Technických podmínek jsou prováděny v souladu 
s příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek, s výjimkou 
změn datového formátu, které oznamuje nejpozději 3 měsíce před 
datem jejich účinnosti.  

2. Poskytování Služby bude probíhat dle aktualizovaných Technických 
podmínek. 

3. Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Technických 
podmínkách užívány ve významu uvedeném v Podmínkách pro 
poskytování a využívání přímého kanálu vydaných Bankou. 

4. Klient je povinen akceptovat Technické podmínky po celou dobu 
trvání smluvního vztahu vzniklého na základě příslušné smlouvy o 
poskytování přímého kanálu pro obchodníky bez běžného účtu v Kč 
přijímající platební karty, jinak Banka nemůže garantovat kvalitu 
Služeb PB. 

5. Tyto Technické podmínky nabývají účinnosti dne 12.6.2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


