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CENÍK 
 

SLUŽBA ETHERNET 
 
Účinnost od 1. 1. 2012 
Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 
 
1. PODMÍNKY 
  
1. Poskytování služby Ethernet se řídí Provozními podmínkami pro poskytování Veřejně 

dostupné služby Přenosu dat a Veřejně dostupné služby pronájmu okruhů, Všeobecným 
reklamačním řádem, tímto ceníkem a ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

2. Všechny ceny v této části ceníku jsou určeny pro koncové uživatele. 
3. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, účtování je prováděno zpětně. 
4. Službu lze dle technických a provozních možností poskytovatele zřídit na dobu neurčitou 

(trvalé poskytnutí) nebo na dobu určitou - nejdéle na dobu jednoho měsíce ode dne zřízení 
služby (dočasné poskytnutí). 

5.  Za zřízení každého koncového bodu služby se účtuje jednorázová cena, za používání 
služby se účtuje cena za příslušnou dobu poskytování. Zrušení služby je bezplatné. 

6. Pro výpočet ceny trvalého poskytnutí služby se za jeden měsíc pokládá kalendářní měsíc. 
Za každý den od zřízení služby do konce kalendářního měsíce se účtuje poměrná část 
ceny za měsíc. Nepočítá se den, kdy byla služba zřízena. Den, kdy byla služba zrušena, 
se počítá.  

7. Způsob účtování dočasného poskytnutí služby: 
• za první den (den, kdy byla služba zřízena) se účtuje 1/5 měsíční ceny, 
• za každý další den (včetně dne, kdy byla služba zrušena) se účtuje 1/30 měsíční ceny. 
Minimální doba pro dočasné poskytnutí služby je jeden den, maximální doba je jeden 
měsíc. Změna trvání dočasného poskytnutí služby - viz 4.1 bod 1. 

8. Dočasné přerušení provozu služby na žádost účastníka lze poskytnout jen na celá 
zúčtovací období, přičemž přerušení provozu služby nesmí překročit dobu šesti po sobě 
jdoucích zúčtovacích období. Nedojde-li v této době na základě požadavku účastníka 
k opětovnému uvedení služby do provozu, uvede poskytovatel službu po uplynutí této doby 
do provozu. Cena za dočasné přerušení provozu služby na žádost účastníka - viz 4.1 bod 
2. 

9. Zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu služby je považováno za nestandardní, 
pokud: 
• je koncový bod zřizován, případně překládán mimo zastavěné území obce, 
• celková doba montážních prací na přípojném vedení ke koncovému bodu je delší než 4 

hodiny (součet doby práce všech zúčastněných pracovníků), 
• náklady na materiál použitý na výstavbu přípojného vedení ke koncovému bodu a 

ukončení služby jsou vyšší než 2000 Kč (cena bez DPH), 
• je účastníkem vyžádáno jiné nežli jednoduché budování přípojného vedení (např. 

zalištování nebo samonosný kabel), 
• je nutná pokládka nového optického kabelu. 
V těchto výše uvedených případech se účtuje cena sjednaná dohodou. 
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10. Přemístěním jednoho koncového bodu služby se rozumí umístění  koncového bodu na 
jiném místě v téže budově nebo i v jiné budově, nacházející se na souvislém pozemku 
téhož vlastníka, jako bylo původní umístění koncového bodu. Za souvislý pozemek téhož 
vlastníka se považuje i takový pozemek, který je rozdělen jednou veřejnou komunikací, 
případně více komunikacemi (jsou-li souběžné) a přípojné vedení překračuje v celém svém 
průběhu pouze jednou takovou komunikaci (komunikace). Veřejnou komunikací se 
v daném případě rozumí veřejná pozemní komunikace, veřejná dráha a vodní tok. Cena za 
standardní přemístění jednoho koncového bodu služby  - viz 4.1 bod 3. 

11. Přemístění jednoho koncového bodu služby je považováno za nestandardní, pokud: 
• celková doba montážních prací na přípojném vedení k novému koncovému bodu je 

delší než 2 hodiny (součet doby práce všech zúčastněných pracovníků), 
• náklady na materiál použitý na výstavbu přípojného vedení k novému koncovému bodu 

jsou vyšší než 2000 Kč (cena bez DPH) , 
• je uživatelem účastníkem vyžádáno jiné nežli jednoduché budování přípojného vedení 

(např. zalištování nebo samonosný kabel). 
V těchto výše uvedených případech se účtuje cena sjednaná dohodou. 

12. Nestandardní služby vyžádané účastníkem - viz 4.1 bod 4. 
13. Změna plátce služby nebo převod účastnictví ke službě - viz 4.1 bod 5.  
14. Znovuuvedení služby do provozu, u níž byl provoz přerušen z důvodu nedodržení 

smluvních podmínek účastníkem - viz 4.1 bod 6. 
15. Při přerušení provozu služby z důvodu závad veřejné telekomunikační sítě provozované 

poskytovatelem trvajících nepřetržitě déle než pět kalendářních dní, pokud za závadu 
mající za následek přerušení provozu účastník neodpovídá, sníží poskytovatel v rámci 
reklamačního řízení ceny za používání služby o 1/30 za každý den přerušení provozu. 
Předpokladem je, že účastník bez zbytečného odkladu uvědomí poskytovatele o vzniku 
závady mající za následek přerušení provozu nebo se poskytovatel o vzniku takovéto 
závady doví jinak a účastník poskytne nezbytnou součinnost při odstraňování závady 
(např. v případě závady na přípojném vedení ke koncovému bodu nebo na koncovém 
bodu). Tato lhůta se počítá ode dne, kdy účastník oznámil poskytovateli závadu nebo se 
poskytovatel o závadě dozvěděl jinak. Je-li mezi poskytovatelem a účastníkem v rámci 
garance kvality uzavřena smlouva o úrovni služby, předchozí ustanovení tohoto odstavce 
neplatí a postupuje se podle příslušných ustanovení smlouvy o úrovni služby. 

16 Služba Ethernet je poskytována ve dvou variantách: Ethernet Line a Ethernet LAN 
17. Lokální propojení : Ethernet Line jsou propojení realizované mezi dvěma koncovými body, 

které se oba nacházejí ve stejné obci na území České republiky. Jednotlivé obce jsou 
identifikovány podle  "Územně-identifikačního registru základních sídelních jednotek České 
republiky". 

18. Místní propojení : Ethernet Line jsou propojení realizované mezi dvěma koncovými body, 
které se oba nacházejí ve stejném Telefonním obvodu, vyjma lokálních propojení. 

19. Dálkové propojení : Ethernet Line jsou propojení realizované mezi dvěma koncovými body, 
které se nacházejí v různých Telefonních obvodech. 

20. Přípojka Ethernet LAN nabízí připojení koncového bodu do virtuální privátní sítě na tzv. 
„virtuální switch“.  

21. Služba Ethernet Line nabízí digitální propojení ukončené standardním digitálním rozhraním 
ethernet (RJ45, FE). Služba zahrnuje propojení s kapacitou přenosu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 50, 100, 150, 300, 450, 600 Mbit/s  a 1, 10 Gbit/s. Jiné kapacity jsou 
poskytovány jen vyjímečně pokud si to technické řešení služby vynutí (např. omezená 
kapacita RR spoje). 
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22. Ceny jednorázových úkonů Ethernet Line: 
• standardní cena za zřízení jednoho koncového bodu služby - pol. 2.1.1, 
• standardní cena za přeložení jednoho koncového bodu služby či za změnu kapacity 

přenosu - pol. 2.1.2, 
• standardní cena za změnu kapacity přenosu se účtuje jedenkrát pro celé propojení 

podle požadované nové kapacity přenosu - pol. 2.1.2, 
• nestandardní zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu služby - viz bod 9. 

23. Cena za měsíční používání služby Ethernet Line - pol. 2.2. 
24. Služba Ethernet LAN nabízí digitální přípojku do virtuální privátní sítě ukončenou 

standardním digitálním rozhraním ethernet (RJ45). Služba zahrnuje přípojky s kapacitou 
přenosu 64 kbit/s, n x 64 kbit/s (n = 2, 4, 8 a 16) a 2048 kbit/s. Jiná propojení jsou 
poskytována podle technických možností provozovatele za cenu sjednanou dohodou. 

25. Ceny jednorázových úkonů Ethernet LAN: 
• standardní cena za zřízení jednoho koncového bodu služby - pol. 3.1.1, 
• standardní cena za přeložení jednoho koncového bodu služby či za změnu kapacity 

přenosu - pol. 3.1.2, 
• standardní cena za změnu kapacity přenosu se účtuje jedenkrát pro celé propojení 

podle požadované nové kapacity přenosu - pol. 3.1.2, 
• nestandardní zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu služby - viz bod 9. 

26. Cena za měsíční používání služby Ethernet LAN - pol. 3.2. 
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2. ETHERNET LINE 
 
2.1 Ceny standardních jednorázových úkon ů 
 
2.1.1 Zřízení jednoho koncového bodu 
 

Kapacita přenosu Kč bez DPH Kč s DPH 
  64 kbit/s – 512 kbit/s 7 000,00 8 400,00 

1024 kbit/s – 2048 kbit/s 18 000,00 21 600,00 
  4 Mbit/s – 10 Gbit/s cena sjednaná 

dohodou 
cena sjednaná 

dohodou 
 
 
2.1.2 Přeložení jednoho koncového bodu nebo změna kapacity přenosu 
 

Kapacita přenosu Kč bez DPH Kč s DPH 
  64 kbit/s – 512 kbit/s 6 000,00 7 200,00 

1024 kbit/s – 2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 
  4 Mbit/s – 10 Gbit/s cena sjednaná 

dohodou 
cena sjednaná 

dohodou 
 
 
 
2.2 Měsíční ceny za používání služby 
 
 
2.2.1 Měsíční cena služby - lokální propojení (v rámci jedné obce) 
 

Kapacita přenosu Kč bez DPH/měsíc Kč s DPH/měsíc 
  64 kbit/s 3 500,00 4 200,00 

  128 kbit/s 4 500,00 5 400,00 
  256 kbit/s 6 000,00 7 200,00 
  512 kbit/s 10 000,00 12 000,00 
  1024 kbit/s 15 000,00 18 000,00 
  2048 kbit/s 20 000,00 24 000,00 

  4 Mbit/s – 10 Gbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
2.2.2 Měsíční cena služby – místní a dálková propojení 
 

Kapacita přenosu Kč bez DPH/měsíc Kč s DPH/měsíc 
  64 kbit/s 7 000,00 8 400,00 

  128 kbit/s 9 000,00 10 800,00 
  256 kbit/s 12 000,00 14 400,00 
  512 kbit/s 20 000,00 24 000,00 
  1024 kbit/s 30 000,00 36 000,00 
  2048 kbit/s 35 000,00 42 000,00 

  4 Mbit/s – 10 Gbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 
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3. ETHERNET LAN 
 
3.1 Ceny standardních jednorázových úkon ů 
 
3.1.1 Zřízení jednoho koncového bodu 
 

Kapacita přenosu Kč bez DPH Kč s DPH 
  64 kbit/s – 512 kbit/s 7 000,00 8 400,00 

1024 kbit/s – 2048 kbit/s 18 000,00 21 600,00 
 
 
3.1.2 Přeložení jednoho koncového bodu nebo změna kapacity přenosu 
 

Kapacita přenosu Kč bez DPH Kč s DPH 
  64 kbit/s – 512 kbit/s 6 000,00 7 200,00 

1024 kbit/s – 2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 
 
 
 
3.2 Měsíční ceny za používání služby 
 
3.2.2 Měsíční cena služby – přípojka do virtuální privátní sítě 
 

Kapacita přenosu Kč bez DPH/měsíc Kč s DPH/měsíc 
  64 kbit/s 4 000,00 4 800,00 

  128 kbit/s 6 000,00 7 200,00 
  256 kbit/s 9 000,00 10 800,00 
  512 kbit/s 12 000,00 14 400,00 
  1024 kbit/s 15 000,00 18 000,00 
  2048 kbit/s 18 000,00 21 600,00 
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4. OSTATNÍ ÚKONY (platí pro variantu Ethernet Line i E thernet LAN) 
 
4.1 Podmínky  
  
1. Za změnu trvání dočasného poskytnutí služby (prodloužení max. o 30 dnů) je účtována 

částka dle pol. 4.21. 
2. Za dočasné přerušení provozu služby na žádost účastníka je účtována jednorázová cena 

dle položky 4.22. Po dobu přerušení provozu služby na žádost účastníka se účtuje měsíční 
cena dle pol. 4.23. Uvedení služby do provozu je bezplatné. 

3. Za standardní přemístění jednoho koncového bodu služby se účtuje cena dle pol. 4.24. 
4. Nestandardní služby vyžádané účastníkem jsou účtovány následovně: 

• cena za jednu hodinu nestandardní práce - pol. 4.25, 
• cena použitého materiálu je účtována zvlášť. 

5. Za změnu plátce služby nebo za převod účastnictví ke službě se účtuje cena dle pol. 4.26. 
Tato cena se při hromadné změně plátce nebo převodu účastnictví účtuje i pro více služeb 
jen jednou, pokud se u všech služeb jedná o stejnou změnu účastníka nebo plátce. 

6. Za znovuuvedení služby do provozu, u níž byl provoz přerušen z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek účastníkem je účtována jednorázová cena dle položky 4.27. 

7. Za písemné upozornění na nezaplacení vyúčtovaných cen za telekomunikační služby, 
včetně jeho vyhodnocení a poštovného, se účtuje cena dle položky 4.28. 

8. Za vyhotovení náhradního platebního dokladu Daňový doklad za telekomunikační služby 
na žádost účastníka se účtuje cena dle pol. 4.29. 

 
 
4.2 Ceny 
  
  Kč bez DPH Kč s DPH 
    
4.21 Cena za změnu doby trvání dočasného poskytnutí služby 

(prodloužení max. o 30 dnů) 
1 100,00 1 320,00 

4.22 Jednorázová cena za dočasné přerušení provozu služby 
na žádost účastníka  

1 100,00 1 320,00 

4.23 Měsíční cena účtovaná po dobu přerušení provozu služby 
na žádost účastníka 

30% měsíční ceny služby 

4.24 Cena za standardní přemístění jednoho koncového bodu 
služby 

3 000,00 3 600,00 

4.25 Cena za jednu hodinu nestandardní práce (na vyžádání 
účastníka) 

1 000,00 1 200,00 

4.26 Cena za změnu plátce služby nebo za převod účastnictví 
ke službě 

1 100,00 1 320,00 

4.27 Jednorázová cena za znovuuvedení služby do provozu, u níž 
byl provoz přerušen z důvodu nedodržení smluvních 
podmínek účastníkem 

50% ceny za zřízení služby 

4.28 Písemné upozornění na nezaplacení vyúčtovaných cen 
včetně jeho vyhodnocení a poštovného 

40,00 48,00 

4.29 Vyhotovení náhradního platebního dokladu Daňový doklad 
za telekomunikační služby na žádost účastníka 

39,00 47,00 

 


