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CENÍK SLUŽBY Digital Call 

(platný od 1. 5. 2017) 

 
1. CENA SLUŽBY 

 

Cena služby Digital Call se skládá z následujících součástí: 

 Instalace služby Digital Call 

 Služba Digital Call 

 

1.1 Jednorázové poplatky 

1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB (panelové a bytové domy) 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Běžná instalace služby 990,85 1.199,- 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 24 měsíců. 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby 495,01 599,- 

 

Poplatky za koncové zařízení  - telefonní aparát 

Položka Jednorázové poplatky 

(Kč) bez DPH  

Jednorázové poplatky 

(Kč) vč. DPH  

Digitální tel. přístroj dle aktuální nabídky dle aktuální nabídky 

 

Ostatní poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Reaktivační / Deaktivační 

poplatek 
413,20 500,- 

Smluvní pokuta – pozastavení 

služby z důvodu neuhrazených 

pohledávek 

250,- 

 

Instalace služby zahrnuje: 

 Přivedení ethernetového kabelu do bytu účastníka po první průraz zdí a zakončení 

datovou zásuvkou maximálně 2m od průrazu 

 Poskytnutí potřebné délky do 20m ethernetového kabele včetně dvou koncovek pro 

vnitřní rozvod od datové zásuvky k tel. aparátu 

 První aktivaci služby (nastavení a připojení telefoního aparátu) 

 Předání služby Internet Digital Call účastníkovi 

 

Reaktivační / Deaktivační poplatek zahrnuje: 

 Reaktivaci / Deaktivaci služby Digital Call 

 

Smluvní pokuta – pozastavení služby z důvodu neuhrazených pohledávek 

zahrnuje: 

 Reaktivaci / Deaktivaci služby Digital Call 
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1.1.2 Objekty se samostatnou přípojkou FTTH (rodinné domy) 

 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání minimálně 36 měsíců. 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Běžná instalace služby 3.297,34 3.990,- 

 

Poplatky za koncové zařízení – telefonní aparát 

Položka Jednorázové poplatky 

(Kč) bez DPH  

Jednorázové poplatky 

(Kč) vč. DPH  

Instalace služby – Koncové 

zařízení - VoIP brána (zapůjčení 

VoIP brány pro připojení až 2 

analogových tel. přístrojů) 

818,14 990,- 

Analogový tel. přístroj dle aktuální nabídky dle aktuální nabídky 

Digitální tel. přístroj dle aktuální nabídky dle aktuální nabídky 

 

Ostatní poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Reaktivační / Deaktivační 

poplatek 
413,20 500,- 

Smluvní pokuta – pozastavení 

služby z důvodu neuhrazených 

pohledávek 

250,- 

 

Instalace služby zahrnuje: 

 Zapůjčení a osazení koncového zařízení a jeho připojení na optickou síť PAMICO CZECH, 

případně zapůjčení a instalaci VoIP brány 

 Poskytnutí potřebné délky do 20m ethernetového kabele včetně dvou koncovek pro 

vnitřní rozvod od datové zásuvky k tel. aparátu 

 První aktivaci služby (nastavení a připojení telefoního aparátu) 

 Předání služby Digital Call účastníkovi 

 

Reaktivační / Deaktivační poplatek zahrnuje: 

 Reaktivaci / Deaktivaci služby Digital Call 

 

Smluvní pokuta – pozastavení služby z důvodu neuhrazených pohledávek 

zahrnuje: 

 Reaktivaci / Deaktivaci služby Digital Call 
 

 

1.1.3 Objekty bez přípojky (rodinné domy) 

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu neurčitou. 
 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Běžná samoinstalace služby 818,14 990,- 

Bežná instalace služby 2.057,74 2.490,- 
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Poplatky za koncové zařízení 

Položka Jednorázové poplatky 

 (Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky 

(Kč) vč. DPH 

Běžné připojení objektu - radioreléové zařízení, VF redukční kabel, integrovaná 

anténa, box na zařízení, UTP kabel do 20m, drobný instalační materiál 

Prodej 1.644,54 1.990,- 

 

Připojení objektu ve vzdálenější lokalitě - radioreléové zařízení, VF redukční kabel, 

parabolická anténa, box na zařízení, UTP kabel do 20m, drobný instalační materiál 

Prodej 2.470,94 2.990,- 

 

Poplatky za koncové zařízení  - telefonní aparát 

Položka Jednorázové poplatky 

(Kč) bez DPH  

Jednorázové poplatky 

(Kč) vč. DPH  

Digitální tel. aparát dle aktuální nabídky dle aktuální nabídky 

 

Ostatní poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Reaktivační / Deaktivační 

poplatek 
413,20 500,- 

Smluvní pokuta – pozastavení 

služby z důvodu neuhrazených 

pohledávek 

250,- 

 

 

1.2  Měsíční poplatky 

Služba Digital Call 

Typ služby Minimální měsíční 

plnění / 1 tel. číslo 

 (Kč) bez DPH  

Minimální měsíční 

plnění / 1 tel. číslo 

 (Kč) vč. DPH 

Služba Digital Call* 100,- 121,- 
* U služby není účtován měsíční poplatek za samotný provoz služby, pouze minimální měsíční plnění. Výše 
minimálního měsíčního plnění se odvíjí od počtu aktivních tel. čísel (tel. linek). Po vyčerpání smluvního 
minimálního měsíčního plnění je účtováno hovorné dle základního platného ceníku hovorného H01 služby Digital 
Call. V případě využívání většího počtu tel. čísel (tel. linek), případně jistého vyššího hovorného je možné 
stanovení individuálního minimálního plnění a zároveň individuálního ceníku hovorného. Pokud tak není učiněno, 
řídí se hovorné dle základního aktuálního ceníku hovorného H01 služby Digital Call. 

 

Služba Digital Call FAX – virtuální FAX 

Typ služby Minimální měsíční 

plnění / 1 tel. číslo 

 (Kč) bez DPH  

Minimální měsíční 

plnění / 1 tel. číslo 

 (Kč) vč. DPH 

Služba Digital Call – Virtuální 

FAX* 
100,- 121,- 

* U služby není účtován měsíční poplatek za samotný provoz služby, pouze minimální měsíční plnění. Výše 
minimálního měsíčního plnění se odvíjí od počtu aktivních tel. čísel (tel. linek). Po vyčerpání smluvního 
minimálního měsíčního plnění je účtováno hovorné dle základního platného ceníku hovorného H01 služby Digital 
Call. Služba neumožňuje hlasové přenosy. 
 

Služba Digital Call zahrnuje: 

 Přístup do veřejné telefonní sítě pro tel. přístroj a zapůjčení geografického tel. čísla, 

ceny volání dle ceníku hovorného H01 služby Digital Call 

 Přístup k webovému uživatelskému rozhraní a statistice hovorného služby Digital Call 
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Služba Digital Call – Virtuální FAX zahrnuje: 

 Přístup do veřejné telefonní sítě pro faxové přenosy a zapůjčení geografického tel. čísla, 

ceny volání dle ceníku hovorného H01 služby Digital Call 

 Přístup k webovému uživatelskému rozhraní a statistice hovorného služby Digital Call 
 

2. ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY 

2.1  Přenos telefonního čísla od jiného operátora – ponechání stávajícího 

telefonního čísla 

Přenos telefonního čísla od jiného operátora 

Položka Jednorázové poplatky 

(Kč) bez DPH  

Jednorázové poplatky 

 (Kč) vč. DPH 

HTS, ISDN jedno číslo 1.000,- 1.210,- 

ISDN, série čísel - blok 2.000,- 2.420,- 

 

3.  Zvýhodněné poplatky služby Digital Call v kombinaci se službou Internet ONE 

MAX 120 nebo 240 

3.1  Jednorázové poplatky  

Při uzavření účastnické smlouvy na dobu určitou s dobou trvání 24, 36 měsíců nebo na 

dobu neurčitou. 
 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby 

Digital Call 
0,- 0,- 

*Zvýhodněný poplatek je platný pro odběrné místo se zřízenou, nebo zřizovanou službou Internet ONE MAX 
120 nebo 240. V případě aktivace služby Digital Call na jiném odběrném místě bude účtován instalační poplatek 
dle typu přípojky. 

3.2  Měsíční poplatky 

Služba Digital Call 

Položka Minimální měsíční 

plnění / 1 tel. číslo 

 (Kč) bez DPH 

Minimální měsíční 

plnění / 1 tel. číslo 

 (Kč) vč. DPH 

Služba Digital Call* 0,- 0,- 
*Služba Digital Call v kombinaci se službou Internet ONE MAX 120 nebo 240 zahrnuje přístup do veřejné telefonní 
sítě pro tel. přístroj, zapůjčení jednoho geografického tel. čísla a přístup k webovému uživatelskému rozhraní a 
statistice hovorného služby Digital Call. U zapůjčeného geografického čísla není účtováno minimální měsíční plnění 
ani poplatek za samotný provoz služby. Ceny volání jsou stanoveny dle základního aktuálního ceníku hovorného 

H01 služby Digital Call. V případě samostatného odběru služby Digital Call je minimální měsíční plnění účtováno 
dle platného ceníku služby. 

 

4.  Zasílání vyúčtování (faktur) v listinné podobě 

Zasílání vyúčtování (faktur) v listinné podobě 

Položka Jednorázové poplatky 

(Kč) bez DPH  

Jednorázové poplatky 

 (Kč) vč. DPH 

Zaslání jednoho vyúčtování 20,66 25,- 

 
 

Uvedené ceny jsou pouze pro koncového uživatele.

 


