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CENÍK PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET  

  Platný od 1.1.2021 

 

• Vysokorychlostní internet Kabelový 

Vysokorychlostní internetové připojení pomocí kabelové přípojky. 

 
Tento tarif je dostupný pouze ve vybraných lokalitách. 

 
o Připojení k internetu je bez časového omezení 

o Připojení k internetu je bez omezení přenesených dat 

o Za příplatek je možné přiřadit veřejnou statickou IP adresu 

o Běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat je účastníkovi k dispozici 95 % času během jednoho 

kalendářního dne. 

 

Jak měřit rychlost služby přístupu k internetu – měření provádějte na počítači, který je připojen kabelem 

přímo do koncového telekomunikačního zařízení s vypnutou WiFi, nikoliv prostřednictvím domácí WiFi! 

Před zahájením měření odpojte všechna ostatní zařízení v síti a ukončete všechny aplikace, které mohou 

využívat internetové spojení. 

 

Aktivační poplatek 
Aktivační poplatek je 1 500Kč. Zahrnuje montážní sadu pro wifi připojení a konfiguraci připojení u zákazníka 

v rozsahu do 2 hodin. Přípojka je zakončena ethernet rozhraním. Aktivační poplatek nezahrnuje WiFi router, 

switch, zásuvku a lišty, vícepráce jako např. servis počítače nebo lištování, toto je účtováno zvlášť. 

 

 

 

• Vysokorychlostní internet bezdrátový 

Vysokorychlostní internetové připojení pomocí wifi zařízení. 

Tarif 
 Maximální Rychlost 
(stahování/odesílání) 

Běžně dostupná 
rychlost 

(stahování/odesílání) 

Minimální rychlost 
(stahování/odesílání) 

Cena/měsíc 

Cena sleva 
7%  

(půlroční 
předplatné) 

Cena sleva 
15%                 

(roční 
předplatné) 

Wifi 
Mini 

15/3 Mb/s 9/1,9 Mb/s 5/1 Mb/s 250 Kč 1 395 Kč 2 550 Kč 

Wifi 
Basic 

20/3 Mb/s 12/1,9 Mb/s 6/1 Mb/s 450 Kč 2 511 Kč 4 590 Kč 

 

o Připojení k internetu je bez časového omezení 

Tarif 
 Maximální Rychlost 
(stahování/odesílání) 

Běžně dostupná 
rychlost 

(stahování/odesílání) 

Minimální rychlost 
(stahování/odesílání) 

Cena/měsíc 

Cena sleva 
7%  (půlroční 
předplatné) 

Cena sleva 
15%                 

(roční 
předplatné) 

LAN 
Basic 

100/10 Mb/s 60/6 Mb/s 35/4 Mb/s 450 Kč 2 511 Kč 4 590 Kč 
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o Připojení k internetu je bez omezení přenesených dat 

o Za příplatek je možné přiřadit veřejnou statickou IP adresu 

o Běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat je účastníkovi k dispozici 95 % času během jednoho 

kalendářního dne. 

 

Jak měřit rychlost služby přístupu k internetu – měření provádějte na počítači, který je připojen kabelem 

přímo do koncového telekomunikačního zařízení s vypnutou WiFi, nikoliv prostřednictvím domácí WiFi! 

Před zahájením měření odpojte všechna ostatní zařízení v síti a ukončete všechny aplikace, které mohou 

využívat internetové spojení. 

 

 

Aktivační poplatek 
Aktivační poplatek je 1 500Kč. Zahrnuje montážní sadu pro wifi připojení a konfiguraci připojení u zákazníka 

v rozsahu do 2 hodin. Přípojka je zakončena ethernet rozhraním. Aktivační poplatek nezahrnuje WiFi router, 

switch, zásuvku a lišty, vícepráce jako např. servis počítače nebo lištování, toto je účtováno zvlášť. 

 

 

 

Definice pojmů 
Maximální rychlost je nejvyšší možná reálně dosažitelná rychlost stahování (download) a odesílání (upload) dat na 

dané přípojce či v daném místě připojení s ohledem na použitou technologii a s ohledem na konkrétní podmínky 

nasazení s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. 

Běžně dostupná rychlost je rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a 

odesílání dat v době, kdy danou službu používá. Běžně dostupná rychlost je uživateli k dispozici 95 % času během 

jednoho kalendářního dne. 

Minimální rychlostí se rozumí dlouhodobě nejnižší rychlost stahování a odesílání dat. 

 

 

Poskytování služeb přístupu k internetu a zajištění souvisejících práv koncových uživatelů týkajících se sítí a služeb 

elektronických komunikací jsou vydávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120. 

 

Veškeré ceny jsou vč. DPH. 
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