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CENÍK 
 

SLUŽBA PRONÁJMU OKRUHŮ 
 
Účinnost od 15.3.2007 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez i s 19% DPH 
 
 

1. PODMÍNKY 
  
1. Poskytování Veřejné dostupné služby pronájmu okruhů 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. Okruhy lze dle technických a provozních možností poskytovatele zřídit na dobu neurčitou 

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

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

6. Pro výpočet ceny trvalého poskytnutí pronajatého okruhu 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 byl okruh zřízen. Den, kdy byl 
okruh zrušen, se počítá.  

7. Způsob účtování služby dočasného poskytnutí pronajatého okruhu: 

 za první den (den, kdy byl okruh zřízen) se účtuje 1/5 měsíční ceny, 

 za každý další den (včetně dne, kdy byl okruh zrušen) se účtuje 1/30 měsíční ceny. 
Minimální doba pro dočasné poskytnutí okruhu je jeden den, maximální doba je jeden 
měsíc. Změna trvání dočasného poskytnutí okruhu - viz 8.1 bod 1. 

8. Dočasné přerušení provozu vnitrostátního okruhu na žádost účastníka lze poskytnout jen 
na celá zúčtovací období, přičemž přerušení provozu okruhu nesmí překročit dobu šesti po 
sobě jdoucích zúčtovacích období. Nedojde-li v této době na základě požadavku účastníka 
k opětovnému uvedení okruhu do provozu, uvede poskytovatel okruh po uplynutí této doby 
do provozu. Cena za dočasné přerušení provozu okruhu na žádost účastníka - viz 8.1 bod 
2. 

9. Zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu je považováno za 
nestandardní, pokud: 

 je koncový bod pronajatého okruhu zřizován, případně překládán mimo zastavěné 
území obce, 

 celková doba montážních prací na přípojném vedení ke koncovému bodu okruhu je 
delší než 4 hodiny (součet doby práce všech zúčastněných pracovníků), 

 náklady na materiál použitý na výstavbu přípojného vedení ke koncovému bodu okruhu 
a ukončením okruhu 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 pronajatého okruhu 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 pronajatého okruhu  - 
viz 8.1 bod 3. 

11. Přemístění jednoho koncového bodu pronajatého okruhu je považováno za nestandardní, 
pokud: 

 celková doba montážních prací na přípojném vedení k novému koncovému bodu 
okruhu je delší než 2 hodiny (součet doby práce všech zúčastněných pracovníků), 

 náklady na materiál použitý na výstavbu přípojného vedení k  novému koncovému bodu 
okruhu 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 8.1 bod 4. 
13. Změna plátce okruhu nebo převod účastnictví k okruhu - viz 8.1 bod 5.  
14. Znovuuvedení okruhu do provozu, u něhož byl provoz přerušen z důvodu nedodržení 

smluvních podmínek účastníkem - viz 8.1 bod 6. 
15.  Při přerušení provozu okruhu 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 okruhu 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. Lokální okruhy jsou okruhy 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". 
Zóna pro účtování je L. 

17. Místní okruhy jsou okruhy realizované mezi dvěma koncovými body, které se oba 
nacházejí ve stejném Telefonním obvodu, vyjma lokálních okruhů. 

18. Dálkové okruhy jsou okruhy realizované mezi dvěma koncovými body, které se nacházejí v 
různých Telefonních obvodech. 

19. Místní a dálkové okruhy jsou rozděleny do deseti zón A až J podle vzdušné vzdálenosti 
středů obcí. Střed obce je určen jako definiční bod "středové" základní sídelní jednotky 
obce. Hodnoty souřadnic definičních bodů vybrané základní sídelní jednotky reprezentující 
obec jsou převzaty z "Územně-identifikačního registru základních sídelních jednotek České 
republiky". 

20. Mezinárodní okruhy jsou okruhy realizované mezi dvěma koncovými body, z nichž se 
jeden anebo oba nacházejí mimo území České republiky.  
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21. Množstevní sleva z ceny za měsíční používání služby pronájmu digitálních okruhů 
PREMIUM a PREMIUM+ síťové řešení je poskytována dle následující tabulky. Rozhodující 
pro výši slevy je celkový počet pronajatých digitálních okruhů a celková měsíční cena za 
používání uvedených digitálních okruhů bez DPH. Slevu není možné uplatnit na 
krátkodobé akční ceny. 

 

Celková měsíční cena 
za používání digitálních 
okruhů bez DPH (tisíc 

Kč) 

Počet okruhů 

2 - 9 10 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100 

20 <= 50 7% 8% 9% 9% 10% 11% 

50 <= 150 8% 10% 11% 12% 12% 13% 

150 <= 250 9% 11% 12% 13% 14% 15% 

250 <= 500 9% 11% 13% 14% 15% 17% 

500 <= 1 000 10% 12% 13% 14% 16% 18% 

1000 <= 2 500 10% 12% 14% 15% 17% 19% 

2500 <= 7 500 11% 13% 14% 15% 18% 20% 
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2. DIGITÁLNÍ OKRUH STANDARD 
 
 
2.1 Podmínky 
  
1. Služba pronájmu digitálních okruhů STANDARD nabízí digitální okruhy ukončené 

standardním digitálním rozhraním dle ITU-T. Služba zahrnuje okruhy s přenosovými 
rychlostmi 64 kbit/s, n x 64 kbit/s (n = 2 až 6, 8, 12, 16 a 24) a 2048 kbit/s. Okruhy s jinými 
přenosovými rychlostmi jsou poskytovány podle konkrétních možností provozovatele za 
cenu sjednanou dohodou. Mezinárodní okruhy nejsou poskytovány. 

2. Ceny jednorázových úkonů: 

 standardní cena za zřízení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - pol. 2.2.1, 

 v případě zakončení více než 4 okruhů o souhrnné rychlosti nižší než 2 Mbit/s v jedné 
lokalitě má účastník možnost volby typu rozhraní těchto okruhů, a to buď ve formě 
fyzických oddělených rozhraní jednotlivých okruhů nebo ve formě společného rozhraní  
(strukturovaný tok E1, rozhraní G.703/G.704); volba rozhraní nemá vliv na výslednou 
cenu, 

 standardní cena za přeložení nebo za změnu standardního rozhraní jednoho 
koncového bodu pronajatého okruhu (např. V.35 na G.703) či za změnu přenosové 
rychlosti celého okruhu - pol. 2.2.2, 

 standardní cena za změnu přenosové rychlosti se účtuje jedenkrát pro celý okruh podle 
požadované nové rychlosti - pol. 2.2.2; případná změna standardního rozhraní vyvolaná 
změnou rychlosti se neúčtuje, 

 standardní cena za změnu analogového okruhu VOICEBAND na digitální okruh 
STANDARD s přenosovou rychlostí do 256 kbit/s - pol. 2.2.3; tato cena platí pouze je-li 
zachováno původní umístění obou koncových bodů okruhu a účastník souhlasí s 
přerušením provozu na nezbytně nutnou dobu; v opačném případě je účtována cena za 
zřízení dvou koncových bodů okruhu, 

 standardní cena za změnu digitálního okruhu PREMIUM na digitální okruh STANDARD 
- pol. 2.2.4; tato cena platí pouze je-li zachováno původní umístění obou koncových 
bodů okruhu a účastník souhlasí s přerušením provozu na nezbytně nutnou dobu; v 
opačném případě je účtována cena za zřízení dvou koncových bodů okruhu; případná 
změna přenosové rychlosti je účtována zvlášť dle pol. 2.2.2, 

 nestandardní zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - viz 
1 bod 9. 

3. Výpočet ceny za měsíční používání služby pronájmu digitálních okruhů STANDARD 

 za základ ceny za používání digitálního okruhu STANDARD se považuje cena za 
digitální okruh s přenosovou rychlostí 64 kbit/s uvedená v tabulce  - pol. 2.3.1, 

 výsledná cena za používání digitálního okruhu STANDARD se určí vynásobením ceny z 
tabulky v pol. 2.3.1 příslušným koeficientem dle přenosové rychlosti a zóny okruhu z 
tabulky 2.3.2. 
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2.2 Ceny standardních jednorázových úkonů 
 
 
2.2.1 Zřízení jednoho koncového bodu digitálního okruhu STANDARD 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 7 000,00 8 400,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 18 000,00 21 600,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
2.2.2 Přeložení nebo změna standardního rozhraní jednoho koncového bodu pronajatého 

okruhu nebo změna přenosové rychlosti celého okruhu 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 6 000,00 7 200,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
2.2.3 Změna analogového okruhu VOICEBAND na digitální okruh STANDARD 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 256 kbit/s 6 000,00 7 200,00 

 
 
2.2.4 Změna digitálního okruhu PREMIUM na digitální okruh STANDARD 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 6 000,00 7 200,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 
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2.3 Měsíční ceny za používání digitálního okruhu STANDARD 
 
 
2.3.1 Měsíční cena digitálního okruhu STANDARD s přenosovou rychlostí 64 kbit/s 
 

Zóna Vzdálenost obec-obec Kč bez DPH/měsíc Kč s DPH/měsíc 

L 0 km (uvnitř obce) 5 680,00 6 820,00 
A do 10 km včetně 5 760,00 6 920,00 
B nad 10 km do 20 km včetně 5 850,00 7 020,00 
C nad 20 km do 40 km včetně 5 930,00 7 120,00 
D nad 40 km do 60 km včetně 6 020,00 7 230,00 
E nad 60 km do 90 km včetně 6 100,00 7 320,00 
F nad 90 km do 130 km včetně 6 360,00 7 640,00 
G nad 130 km do 170 km včetně 6 620,00 7 950,00 
H nad 170 km do 210 km včetně 6 880,00 8 260,00 
I nad 210 km do 270 km včetně 7 140,00 8 570,00 
J nad 270 km 7 400,00 8 880,00 

 
 
2.3.2 Koeficienty násobení pro vyšší přenosové rychlosti 
 

Přenosová 
rychlost 

Zóna 
L 

Zóna 
A 

Zóna 
B 

Zóna 
C 

Zóna 
D 

Zóna 
E 

Zóna 
F 

Zóna 
G 

Zóna 
H 

Zóna 
I 

Zóna 
J 

64 kbit/s 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
128 kbit/s 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
192 kbit/s 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,60 1,60 1,60 
256 kbit/s 1,65 1,65 1,65 1,65 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
320 kbit/s 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,80 
384 kbit/s 1,80 1,85 1,85 1,85 1,85 1,90 1,90 1,90 1,95 2,00 2,00 
512 kbit/s 2,10 2,15 2,15 2,20 2,25 2,25 2,30 2,35 2,35 2,40 2,45 
768 kbit/s 2,50 2,55 2,55 2,55 2,60 2,65 2,75 2,90 3,05 3,15 3,30 

1024 kbit/s 2,65 2,70 2,75 2,80 2,90 3,00 3,10 3,30 3,45 3,60 3,75 
1536 kbit/s 2,70 2,90 3,05 3,20 3,45 3,55 3,70 3,85 4,00 4,10 4,25 
2048 kbit/s 3,00 3,25 3,50 3,75 4,05 4,25 4,40 4,55 4,70 4,85 5,00 
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3. DIGITÁLNÍ OKRUH PREMIUM 
 
 
3.1 Podmínky 
  
1. Služba pronájmu digitálních okruhů PREMIUM nabízí dohlížené digitální okruhy ukončené 

standardním digitálním rozhraním dle ITU-T s automatickým přesměrováním v páteřní 
přenosové síti v případě výpadku a nepřetržitým servisem (odstraňování poruch 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu). Služba zahrnuje okruhy s přenosovými rychlostmi 64 kbit/s, n x 64 
kbit/s (n = 2 až 6, 8, 12, 16 a 24) a 2048 kbit/s. Mezinárodní okruhy a okruhy s jinými 
přenosovými rychlostmi jsou poskytovány podle konkrétních možností provozovatele za 
cenu sjednanou dohodou. 

2. Ceny jednorázových úkonů: 

 standardní cena za zřízení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - pol. 3.2.1,  

 v případě zakončení více než 4 okruhů o souhrnné rychlosti nižší než 2 Mbit/s v jedné 
lokalitě má účastník možnost volby typu rozhraní těchto okruhů, a to buď ve formě 
fyzických oddělených rozhraní jednotlivých okruhů nebo ve formě společného rozhraní  
(strukturovaný tok E1, rozhraní G.703/G.704); volba rozhraní nemá vliv na výslednou 
cenu, 

 standardní cena za přeložení nebo za změnu standardního rozhraní jednoho 
koncového bodu pronajatého okruhu či za změnu přenosové rychlosti celého okruhu - 
pol. 3.2.2, 

 za přeložení jednoho společného koncového bodu skupiny pronajatých okruhů jednoho 
účastníka zakončených strukturovaným tokem E1 (rozhraní G.703/G.704) nebo za 
změnu rozhraní skupiny pronajatých okruhů jednoho účastníka na strukturovaný tok E1 
se účtuje cena za přeložení nebo změnu rozhraní 2 Mbit/s okruhu dle pol. 3.2.2,  

 standardní cena za změnu přenosové rychlosti se účtuje jedenkrát pro celý okruh - pol. 
3.2.2; případná změna standardního rozhraní vyvolaná změnou rychlosti se neúčtuje, 

 standardní cena za změnu analogového okruhu VOICEBAND na digitální okruh 
PREMIUM s přenosovou rychlosti do 256 kbit/s - pol. 3.2.3; tato cena platí pouze je-li 
zachováno původní umístění obou koncových bodů okruhu a účastník souhlasí s 
přerušením provozu na nezbytně nutnou dobu; v opačném případě je účtována cena za 
zřízení dvou koncových bodů okruhu, 

 standardní cena za změnu digitálního okruhu STANDARD na digitální okruh PREMIUM 
- pol. 3.2.4; tato cena platí pouze je-li zachováno původní umístění obou koncových 
bodů okruhu a účastník souhlasí s přerušením provozu na nezbytně nutnou dobu; v 
opačném případě je účtována cena za zřízení dvou koncových bodů okruhu; případná 
změna přenosové rychlosti je účtována zvlášť dle pol. 3.2.2, 

 nestandardní zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - viz 
1 bod 9. 

3. Výpočet ceny za měsíční používání služby pronájmu digitálních okruhů PREMIUM 

 za základ ceny za používání digitálního okruhu PREMIUM se považuje cena za digitální 
okruh s přenosovou rychlostí 64 kbit/s uvedená v tabulce  - pol. 3.3.1, 

 výsledná cena za používání digitálního okruhu PREMIUM se určí vynásobením ceny z 
tabulky v pol. 3.3.1 příslušným koeficientem dle přenosové rychlosti a zóny okruhu z 
tabulky 3.3.2. 
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3.2 Ceny standardních jednorázových úkonů 
 
 
3.2.1 Zřízení jednoho koncového bodu digitálního okruhu PREMIUM 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 7 000,00 8 400,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 18 000,00 21 600,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
3.2.2 Přeložení nebo změna standardního rozhraní jednoho koncového bodu pronajatého 

okruhu nebo změna přenosové rychlosti celého okruhu 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 6 000,00 7 200,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
3.2.3 Změna analogového okruhu VOICEBAND na digitální okruh PREMIUM 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 256 kbit/s 6 000,00 7 200,00 

 
 
3.2.4 Změna digitálního okruhu STANDARD na digitální okruh PREMIUM  
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 6 000,00 7 200,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 
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3.3 Měsíční ceny za používání digitálního okruhu PREMIUM 
 
 
3.3.1 Měsíční cena digitálního okruhu PREMIUM s přenosovou rychlostí 64 kbit/s 
 

Zóna Vzdálenost obec-obec Kč bez DPH/měsíc Kč s DPH/měsíc 

L 0 km (uvnitř obce) 9 800,00 11 760,00 
A do 10 km včetně 10 800,00 12 960,00 
B nad 10 km do 20 km včetně 12 000,00 14 400,00 
C nad 20 km do 40 km včetně 13 200,00 15 840,00 
D nad 40 km do 60 km včetně 14 700,00 17 640,00 
E nad 60 km do 90 km včetně 17 200,00 20 640,00 
F nad 90 km do 130 km včetně 20 000,00 24 000,00 
G nad 130 km do 170 km včetně 22 500,00 27 000,00 
H nad 170 km do 210 km včetně 24 500,00 29 400,00 
I nad 210 km do 270 km včetně 25 000,00 30 000,00 
J nad 270 km 25 500,00 30 600,00 

 
 
3.3.2 Koeficienty násobení pro vyšší přenosové rychlosti 
 

Přenosová 
rychlost 

Koeficient 
pro zónu L 

Koeficient 
pro zóny A až J 

64 kbit/s 1,00 1,00 
128 kbit/s 1,65 1,70 
192 kbit/s 2,20 2,30 
256 kbit/s 2,60 2,70 
320 kbit/s 3,00 3,20 
384 kbit/s 3,30 3,50 
512 kbit/s 3,70 3,90 
768 kbit/s 4,50 4,80 

1024 kbit/s 4,90 5,40 
1536 kbit/s 5,20 6,10 
2048 kbit/s 5,50 6,50 
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4. DIGITÁLNÍ OKRUH PREMIUM+ 
 
 
4.1 Podmínky 
  
1. Služba pronájmu digitálních okruhů PREMIUM+ nabízí digitální okruhy PREMIUM 

ukončené standardním digitálním rozhraním dle ITU-T s automatickým přesměrováním 
v páteřní přenosové síti v případě výpadku a nepřetržitým servisem (odstraňování poruch 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu) s možností: 

 zálohování přístupového vedení,  

 alternativního směrování okruhu, 

 síťového řešení, 

 garance kvality – Smlouva o úrovni služby (SLA – Service Level Agreement), 

 zákaznického dohledu – UserView. 
2. Zálohování přístupového vedení se dělí na: 

 dvojité přístupové vedení, 

 nezávislé přístupové vedení, 

 bezdrátový přístup, 
přičemž přenosová rychlost záložního vedení je vždy stejná s přenosovou rychlostí 
zálohovaného okruhu. Pro přenosové rychlosti do 1536 kbit/s je možné zálohovat obě 
přístupová vedení jednotlivě, pro přenosovou rychlost 2048 kbit/s lze zálohovat pouze obě 
přístupová vedení současně. 

3. Alternativní směrování okruhu nabízí možnost přesměrování okruhu do jiné lokality. Je 
poskytováno pro přenosové rychlosti do 1536 kbit/s. 

4. Síťové řešení umožňuje jiný model zpoplatnění okruhů zohledňující technologickou slevu. 
Podmínkou je ukončení alespoň čtyř okruhů v jedné lokalitě ve společném koncovém bodě 
(topologie hvězda) nebo jejich uspořádání v kruhové topologii nebo kombinace obou 
uvedených topologií. 

5. Garance kvality nabízí garanci dostupnosti okruhu, maximální doby opravy okruhu, doby 
odezvy v případě poruchy a průběžného informování o poruše ve třech kvalitativních 
úrovních. 

6. Zákaznický dohled nabízí účastníkům indikaci stavu vybraných pronajatých okruhů. Dohled 
je uskutečněn prostřednictvím heslem chráněné WEB stránky, kde je stav dohlížených 
okruhů znázorněn změnami barvy jednotlivých okruhů na grafické mapě nebo v tabulce. 

7. Cena digitálního okruhu PREMIUM+ vychází z ceny digitálního okruhu PREMIUM a je 
upravena v závislosti na výše uvedených volitelných atributech okruhu. 

8. Ceny za zálohování přístupového vedení okruhu - pol. 4.2 
9. Ceny za alternativního směrování okruhu - pol. 4.3 
10. Ceny jednorázových úkonů u síťového řešení: 

 standardní cena za zřízení jednoho společného koncového bodu skupiny pronajatých 
okruhů, která se účtuje jedenkrát pro všechny okruhy jejichž jeden koncový bod je 
tvořen tímto společným koncovým bodem se společným rozhraním - pol. 4.4.1.1, 

 standardní cena za zřízení jednoho samostatného koncového bodu pronajatého okruhu 
- pol. 4.4.1.2, 

 standardní cena za přeložení nebo za změnu konfigurace společného rozhraní 
společného koncového bodu skupiny pronajatých okruhů - pol. 4.4.1.3; standardní cena 
za konfiguraci společného rozhraní vyvolaná zřízením nového okruhu nebo změnou 
rychlosti stávajícího okruhu se neúčtuje, 

 standardní cena za přeložení nebo za změnu standardního rozhraní samostatného 
koncového bodu pronajatého okruhu (V.35 na G.703 aj.) či za změnu přenosové 
rychlosti celého okruhu - pol. 4.4.1.4; standardní cena za změnu přenosové rychlosti se 
účtuje jedenkrát pro celý okruh, případná změna standardního rozhraní vyvolaná 
změnou rychlosti se neúčtuje, 
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 nestandardní zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - viz 
1 bod 9. 

11. Výpočet ceny za měsíční používání okruhů u síťového řešení:  

 za základ ceny za používání okruhu se považuje cena za digitální okruh PREMIUM dle 
pol. 3.3, 

 výsledná cena za používání digitálního okruhu se sníží v závislosti na přenosové 
rychlosti okruhu dle pol. 4.4.2. 

12. Cena za garanci kvality okruhu je stanovena procentuálním příplatkem k ceně za měsíční 
používání digitálního okruhu PREMIUM dle úrovně garancí - pol. 4.5. 

13. Jednorázová cena za zřízení WEB stránky pro zákaznický dohled - pol. 4.6.1.1. 
14. Jednorázová cena za zařazení jednoho okruhu do zákaznického dohledu - pol. 4.6.1.2. 
15. Cena za měsíční dohlížení jednoho okruhu zákaznickým dohledem - pol. 4.6.2.1. 
16. Proaktivita LL je doplňkovou službou k pronájmu vnitrostátních okruhů služby PREMIUM+. 

Služba poskytuje aktivní vyhledání a vyhodnocení poruchového stavu pronajatého okruhu 
a účastník je o zjištěném poruchovém stavu aktivně informován dohodnutým způsobem. 

17. Za zřízení služby Proaktivita LL k jednomu okruhu je účtována cena dle pol. 4.7.1.1. 
18. Za měsíční používání služby Proaktivita LL je účtována cena dle pol. 4.7.2.1. 
 
 
4.2 Ceny za zálohování přístupového vedení okruhu 
 

Druh zálohování Kč bez DPH Kč s DPH 

Dvojité přístupové vedení cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

Nezávislé přístupové vedení cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

Bezdrátový přístup cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
4.3 Ceny za alternativní směrování okruhu 
 

 Kč bez DPH Kč s DPH 

Alternativní směrování cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
4.4 Ceny síťového řešení 
 
4.4.1 Ceny standardních jednorázových úkonů u síťového řešení 
 
4.4.1.1 Zřízení jednoho společného koncového bodu skupiny pronajatých okruhů 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

2048 kbit/s 18 000,00 21 600,00 
34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 

dohodou 
cena sjednaná 

dohodou 
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4.4.1.2 Zřízení jednoho samostatného koncového bodu  pronajatého okruhu 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 7 000,00 8 400,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 18 000,00 21 600,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
4.4.1.3 Přeložení společného koncového bodu skupiny pronajatých nebo změna konfigurace 

společného rozhraní 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 
34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 

dohodou 
cena sjednaná 

dohodou 

 
4.4.1.4 Přeložení nebo změna standardního rozhraní samostatného koncového bodu  pronajatého 

okruhu nebo změna přenosové rychlosti celého okruhu 
 

Přenosová rychlost Kč bez DPH Kč s DPH 

64 kbit/s – 768 kbit/s 6 000,00 7 200,00 
 1024 kbit/s – 2048 kbit/s 10 000,00 12 000,00 

34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

cena sjednaná 
dohodou 

 
 
4.4.2 Snížení měsíční ceny za používání okruhu u síťového řešení 
 

Přenosová rychlost snížení ceny 

64 kbit/s – 1536 kbit/s - 20% 
 

2048 kbit/s, 34 Mbit/s a 155 Mbit/s cena sjednaná 
dohodou 

 
 
4.5 Cena za garanci kvality okruhu 
 

Úroveň garance příplatek 

SLA 1 10 % 
SLA 2 20 % 
SLA 3 30 % 
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4.6 Ceny zákaznického dohledu 
 

4.6.1 Ceny standardních jednorázových úkonů Kč bez DPH Kč s DPH 

    
4.6.1.1 Zřízení WEB stránky pro zákaznický dohled 10 000,00 12 000,00 
4.6.1.2 Zařazení jednoho okruhu do zákaznického dohledu 500,00 600,00 

  

4.6.2 Měsíční ceny za zákaznický dohled Kč bez 
DPH/měsíc 

Kč s 
DPH/měsíc 

    
4.6.2.1 Cena za dohlížení jednoho okruhu zákaznickým  

dohledem pro  1- 100 dohlíženou službu 
370,00 450,00 

4.6.2.2 Cena za dohlížení jednoho okruhu zákaznickým  
dohledem pro 101 – 200 dohlíženou službu 

240,00 290,00 

4.6.2.3 Cena za dohlížení jednoho okruhu zákaznickým  
Dohledem pro 201 a další dohlížené služby 

190,00 230,00 

 
4.7 Ceny služby Proaktivita LL 
 
4.7.1 Ceny standardních jednorázových úkonů: Kč bez DPH Kč s DPH 
4.7.1.1 Zřízení služby k jednomu okruhu 1000,00 1200,00 
   
4.7.2 Měsíční ceny za službu Kč bez 

DPH/měsíc 
Kč s 

DPH/měsíc 
4.7.2.1 Měsíční cena za používání služby k jednomu okruhu 100,00 120,00 
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5. ANALOGOVÝ OKRUH VOICEBAND 
 
 
5.1 Podmínky 
  
1. Služba pronájmu analogových okruhů VOICEBAND nabízí okruhy pro přenos analogových 

signálů. Jedná se o okruhy telefonního typu podle doporučení ITU-T M.1040, M.1020 a 
M.1025 určené pro přenos hlasu, dat, kombinovaný provoz nebo pro jiný druh provozu, 
např. pro telemetrii, pro fototelegraf a jiné účely, pro které bude použití telefonního okruhu 
povoleno. Služby pronájmu analogových okruhů VOICEBAND jsou poskytovány v 
minimální garantované kvalitě M.1040. Okruhy v kvalitě M.1020 a M.1025 jsou 
poskytovány dle technických podmínek v ceně M.1040. Mezinárodní okruhy jsou 
poskytovány podle konkrétních možností provozovatele za cenu sjednanou dohodou. 

2. Ceny jednorázových úkonů: 

 standardní cena za zřízení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - pol. 5.2.1,  

 standardní cena za přeložení nebo za změnu rozhraní jednoho koncového bodu 
pronajatého okruhu (např. změna dvoudrátového rozhraní na čtyřdrátové apod.) či za 
změnu kvality celého okruhu (např. z M.1040 na M.1020 apod.) - pol. 5.2.2,  

 nestandardní zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - viz 
1 bod 9. 

3. Výpočet ceny za měsíční používání služby pronájmu analogových okruhů VOICEBAND 

 za základ ceny se považuje cena za okruh s dvoudrátovým rozhraním, která je uvedena 
v pol. 5.3.1,  

 k ceně se připočte příplatek za vícedrátové rozhraní podle pol. 5.3.2, případně pol. 
5.3.3, u místních a dálkových okruhů pro každý koncový bod okruhu zvlášť; pro určení 
příplatku za vícedrátové rozhraní je rozhodující počet dvoudrátových rozhraní použitých 
k jeho zřízení (Pozn.: Cena za jedno třídrátové rozhraní je rovna ceně za dvě 
dvoudrátová rozhraní, cena za dvě třídrátová rozhraní ceně za tři dvoudrátová rozhraní, 
cena za tři třídrátová rozhraní ceně za pět dvoudrátových rozhraní atd.) 
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5.2 Ceny standardních jednorázových úkonů 
    
  Kč bez DPH Kč s DPH 
    
5.2.1 Zřízení jednoho koncového bodu analogového okruhu 

VOICEBAND 
4 000,00 4 800,00 

    
5.2.2 Přeložení nebo změna rozhraní jednoho koncového bodu 

pronajatého okruhu nebo za změnu kvality celého okruhu 
4 000,00 4 800,00 

  
 
 
5.3 Měsíční ceny za používání analogového okruhu VOICEBAND 
 
 
5.3.1 Měsíční cena analogového okruhu VOICEBAND s dvoudrátovým rozhraním 
 

Zóna Vzdálenost obec-obec Kč bez DPH/měsíc Kč s DPH/měsíc 

L 0 km (uvnitř obce) 1 890,00 2 270,00 
A do 10 km včetně 8 400,00 10 080,00 
B nad 10 km do 20 km včetně 10 200,00 12 240,00 
C nad 20 km do 40 km včetně 12 700,00 15 240,00 
D nad 40 km do 60 km včetně 15 000,00 18 000,00 
E nad 60 km do 90 km včetně 16 700,00 20 040,00 
F nad 90 km do 130 km včetně 17 700,00 21 240,00 
G nad 130 km do 170 km včetně 18 800,00 22 560,00 
H nad 170 km do 210 km včetně 19 800,00 23 760,00 
I nad 210 km do 270 km včetně 20 800,00 24 960,00 
J nad 270 km 21 800,00 26 160,00 

 
 
 
  Kč bez 

DPH/měsíc 
Kč s 

DPH/měsíc 
    
5.3.2 Měsíční cena za každý další pár vodičů rozhraní lokálního 

okruhu (zóna L), pro jeden nebo oba takto provedené koncové 
body okruhu 

1 890,00 2 270,00 

    
    
5.3.3 Měsíční cena za každý další pár vodičů rozhraní místního 

nebo dálkového okruhu (zóna A-J), pro každý takto provedený 
koncový bod okruhu 

1 890,00 2 270,00 
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6. MODULAČNÍ OKRUH RADIO 
 
 
6.1 Podmínky 
  
1. Služba pronájmu modulačních okruhů RADIO nabízí jednosměrné okruhy pro přenos 

rozhlasové modulace s přenášenou šířkou pásma 15 kHz, 10 kHz a 7 kHz dle doporučení 
ITU-T J.23 a J.21. Mezinárodní okruhy a přenosy jsou poskytovány podle konkrétních 
možností provozovatele za cenu sjednanou dohodou. 

2. Ceny jednorázových úkonů: 

 standardní cena za zřízení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - pol. 6.2.1, 

 standardní cena za přeložení nebo za změnu rozhraní jednoho koncového bodu 
pronajatého okruhu nebo za změnu přenášené šířky pásma celého okruhu (např. ze 
7 kHz na 10 kHz apod.) - pol. 6.2.2,  

 standardní ceny za zřízení pronajatých okruhů pro příležitostné rozhlasové a televizní 
přenosy - pol. 6.4.1, 

 nestandardní zřízení nebo přeložení jednoho koncového bodu pronajatého okruhu - viz 
1 bod 9. 

3. Výpočet ceny za měsíční používání služby pronájmu modulačních okruhů RADIO 

 za základ ceny se považuje cena za okruh s přenášenou šířkou pásma 15 kHz podle 
doporučení ITU-T J.21, která je uvedena v pol. 6.3.1,  

 výsledná cena za používání modulačního okruhu se určí vynásobením ceny okruhu z 
tabulky v pol. 6.3.1 příslušným koeficientem dle typu okruhu závislého na přenášené 
šířce pásma z tabulky 6.3.2, 

 cena za stereofonní okruh se rovná dvojnásobku ceny okruhu s přenášenou šířkou 
pásma 15 kHz, 

 ceny za používání pronajatých okruhů pro příležitostné rozhlasové a televizní přenosy - 
pol. 6.4.2. 
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6.2 Ceny standardních jednorázových úkonů 
    
  Kč bez DPH Kč s DPH 
    
6.2.1 Zřízení jednoho koncového bodu modulačního okruhu RADIO 4 000,00 4 800,00 
    
6.2.2 Přeložení nebo změna rozhraní jednoho koncového bodu 

pronajatého okruhu nebo změna přenášené šířky pásma 
celého okruhu 

4 000,00 4 800,00 

  
 
 
6.3 Měsíční ceny za používání modulačního okruhu RADIO 
 
 
6.3.1 Měsíční cena modulačního okruhu RADIO přenášenou šířkou pásma 15 kHz 
 

Zóna Vzdálenost obec-obec Kč bez DPH/měsíc Kč s DPH/měsíc 

L 0 km (uvnitř obce) 4 200,00 5 040,00 
A do 10 km včetně 18 000,00 21 600,00 
B nad 10 km do 20 km včetně 24 700,00 29 640,00 
C nad 20 km do 40 km včetně 28 900,00 34 680,00 
D nad 40 km do 60 km včetně 32 000,00 38 400,00 
E nad 60 km do 90 km včetně 35 200,00 42 240,00 
F nad 90 km do 130 km včetně 37 300,00 44 760,00 
G nad 130 km do 170 km včetně 39 400,00 47 280,00 
H nad 170 km do 210 km včetně 41 500,00 49 800,00 
I nad 210 km do 270 km včetně 43 600,00 52 320,00 
J nad 270 km 45 700,00 54 840,00 

 
 
6.3.2 Koeficienty násobení pro nižší přenášené šířky pásma 
 

Přenášená šířka pásma Koeficient 

15 kHz 1,00 
10 kHz 0,90 
  7 kHz 0,80 
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6.4 Ceny za příležitostné rozhlasové a televizní přenosy 
 
 
6.4.1 Ceny za zřízení 
  Kč bez DPH Kč s DPH 
    
6.4.1.1 Příprava jednoho místního nebo dálkového modulačního 

okruhu pro příležitostný rozhlasový nebo televizní přenos s 
přenášenou šířkou pásma 7 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 2 x 15 kHz 
(stereo) včetně lokálního prodloužení. Poznámka: Tato cena 
se účtuje i v případě zrušení objednávky přenosu v době 
kratší než 2 hodiny před sjednaným začátkem přenosu. 

1 900,00 2 80,00 

    
6.4.1.2 Příprava jednoho místního nebo dálkového dorozumívacího 

okruhu s dvoudrátovým nebo čtyřdrátovým rozhraním pro 
příležitostný rozhlasový nebo televizní přenos nebo příprava 
zpětného vedení včetně lokálního prodloužení. 

900,00 1 080,00 

    
6.4.1.3 Příprava jednoho lokálního modulačního okruhu pro 

příležitostný rozhlasový nebo televizní přenos s přenášenou 
šířkou pásma 7 kHz, 10 kHz, 15 kHz nebo 2 x 15 kHz 
(stereo). Tato cena se vztahuje i na přípravu lokálního 
prodloužení okruhu pro příležitostný mezinárodní rozhlasový 
nebo televizní přenos. Poznámka: Tato cena se účtuje i v 
případě zrušení objednávky přenosu v době kratší než 2 
hodiny před sjednaným začátkem přenosu. 

1 000,00 1 200,00 

    
6.4.1.4 Příprava jednoho lokálního dorozumívacího okruhu s 

dvoudrátovým nebo čtyřdrátovým rozhraním pro příležitostný 
rozhlasový nebo televizní přenos nebo příprava zpětného 
vedení. Tato cena se vztahuje i na přípravu lokálního 
prodloužení mezinárodního okruhu sloužícího jako 
dorozumívací, resp. zpětné vedení pro rozhlasový nebo 
televizní přenos. 

700,00 840,00 

  
  
  
6.4.2 Ceny za používání 
  Kč bez DPH Kč s DPH 
    
6.4.2.1 Vyžádaný technický dozor (za každou započatou hodinu) 1 000,00 1 200,00 
    
6.4.2.2 Cena za krátkodobé poskytnutí pronajatého okruhu  

Poznámka: Úhrnná cena za jeden den nesmí překročit 
1/5 měsíční ceny, minimální doba pro účtování přenosu 
je 3 minuty. 

1/1200 měsíční ceny  
za každou minutu propojení 
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8. OSTATNÍ ÚKONY 
 
 
8.1 Podmínky 
  
1. Za změnu trvání dočasného poskytnutí okruhu (prodloužení max. o 30 dnů) je účtována 

částka dle pol. 8.2.1. 
2. Za dočasné přerušení provozu vnitrostátního okruhu na žádost účastníka je účtována 

jednorázová cena dle položky 8.2.2. Po dobu přerušení provozu vnitrostátního okruhu na 
žádost účastníka se účtuje měsíční cena dle pol. 8.2.3. Uvedení okruhu do provozu je 
bezplatné. 

3. Za standardní přemístění jednoho koncového bodu okruhu se účtuje cena dle pol. 8.2.4. 
4. Nestandardní služby vyžádané účastníkem jsou účtovány následovně: 

 cena za jednu hodinu nestandardní práce - pol. 8.2.5, 

 cena použitého materiálu je účtována zvlášť. 
5. Za změnu plátce okruhu nebo za převod účastnictví k okruhu se účtuje cena dle pol. 8.2.6. 

Tato cena se při hromadné změně plátce nebo převodu účastnictví účtuje i pro více okruhů 
jen jednou, pokud se u všech okruhů jedná o stejnou změnu účastníka nebo plátce. 

6. Za znovuuvedení okruhu do provozu, u něhož byl provoz přerušen z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek účastníkem je účtována jednorázová cena dle položky 8.2.7. 

7. Za písemné upozornění na nezaplacení vyúčtovaných cen za telekomunikační služby, 
včetně jeho vyhodnocení a poštovného, se účtuje cena dle položky 8.2.8. 

8. Za vyhotovení náhradního platebního dokladu Daňový doklad za telekomunikační služby 
na žádost účastníka se účtuje cena dle pol. 8.2.9. 

 
8.2 Ceny 
  
  Kč bez DPH Kč s DPH 
    
8.2.1 Cena za změnu doby trvání dočasného poskytnutí okruhu 

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

8.2.2 Jednorázová cena za dočasné přerušení provozu 
vnitrostátního okruhu na žádost účastníka  

1 100,00 1 320,00 

8.2.3 Měsíční cena účtovaná po dobu přerušení provozu 
vnitrostátního okruhu na žádost účastníka 

30% měsíční ceny okruhu 

8.2.4 Cena za standardní přemístění jednoho koncového bodu 
okruhu 

3 000,00 3 600,00 

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

1 000,00 1 200,00 

8.2.6 Cena za změnu plátce okruhu nebo za převod účastnictví 
k okruhu 

1 100,00 1 309,00 

8.2.7 Jednorázová cena za znovuuvedení okruhu do provozu, u 
něhož byl provoz přerušen z důvodu nedodržení smluvních 
podmínek účastníkem 

50% ceny za zřízení okruhu 

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

40,00 48,00 

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

39,00 47,00 

 


