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CENÍK SLUŽBY INTERNET HOME EXTRA 

(platný od 1. 9. 2017) 

 

 
1. CENA SLUŽBY 

 

Cena služby Internet HOME EXTRA se skládá z následujících součástí: 

 Instalace služby Internet HOME EXTRA  

 Služba Internet HOME EXTRA 

 

1.1  Jednorázové poplatky 

 

1.1.1  Objekty s hromadnou přípojkou (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 818,14 990,- 

 

  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 0,- 0,- 

 

Ostatní poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

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 PC 

 První aktivaci služby (nastavení parametrů na PC) 

 Instalace zakoupené síťové karty (v případě že PC neobsahuje síť. kartu) 

 Nastavení routeru/AP zákazníka v místě instalace (pokud je zákazníkem 

požadováno) 

 Předání služby Internet HOME EXTRA účastníkovi na jeho PC či prostředcích 

poskytovatele 

 

 

Smluvní pokuta – pozastavení služby z důvodu neuhrazených pohledávek 

zahrnuje: 

 Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME EXTRA 
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  1.1.2 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,- 

 

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,- 

 

Ostatní poplatky Jednorázové poplatky  

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Smluvní pokuta – pozastavení 

služby z důvodu 

neuhrazených pohledávek 

250,- 

 

 

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

Služba Internet HOME EXTRA 2 S 
 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky 

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky 

(Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná samoinstalace 

služby 

0,- 0,- 

Zvýhodněná instalace služby 1.231,34 1.490,- 

 

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,- 

 

 

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

Služba Internet HOME EXTRA 10, Internet HOME EXTRA 25 
 

Instalační poplatky Jednorázové poplatky 

(Kč) bez DPH 

Jednorázové poplatky 

(Kč) vč. DPH 

Zvýhodněná instalace služby* 404,94 490,- 
* Obsahuje koncové zařízení pro běžné připojení objektu. 

 

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 v rámci instalačního poplatku 
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Samoinstalace služby zahrnuje: 

 Studii proveditelnosti (měření úrovně signálu, identifikaci přístupového bodu, typ 

instalace) 

 Vydání koncového zařízení včetně příslušenství připraveného pro samoinstalaci 

 Zřízení a konfiguraci datového okruhu 

 První aktivaci služby Internet HOME EXTRA 

 Instalace zakoupené síťové karty (v případě že PC neobsahuje síť. kartu) 

 Nastavení routeru/AP zákazníka v místě instalace (pokud je zákazníkem 

požadováno) 

 Předání služby Internet HOME EXTRA účastníkovi na jeho PC či prostředcích 

poskytovatele 

 

Instalace služby zahrnuje: 

 Studii proveditelnosti (měření úrovně signálu, identifikaci přístupového bodu, typ 

instalace) 

 Dopravu koncového zařízení do místa koncového bodu účastníka 

 Standardní instalaci a konfiguraci koncového zařízení (stand. nastavení DHCP 

server - automatické přidělování IP adres - pro vytvoření vnitřní sítě), nezahrnuje 

instalaci vedení v rámci domu (lištování, vrtání více jak jednoho průrazu vnitřních 

zdí, atd.) 

 Zřízení a konfiguraci datového okruhu 

 První aktivaci služby Internet HOME EXTRA 

 Instalace zakoupené síťové karty (v případě že PC neobsahuje síť. kartu) 

 Nastavení routeru/AP zákazníka v místě instalace (pokud je zákazníkem 

požadováno) 

 Předání služby Internet HOME EXTRA účastníkovi na jeho PC či prostředcích 

poskytovatele 

 

Smluvní pokuta – pozastavení služby z důvodu neuhrazených pohledávek 

zahrnuje: 

 Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME EXTRA 

 

 

1.2.  Měsíční poplatky 
 

  1.2.1 Objekty s hromadnou přípojkou (panelové a bytové domy) 

Služba Internet HOME EXTRA 

Typ služby Měsíční 

poplatky 

 (Kč) bez DPH  

Měsíční 

poplatky 

(Kč) vč. DPH 

 Měsíční 

poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Běžné Zvýhodněné* 

Služba Internet HOME EXTRA 25 404,10 489,- 239,- 

Služba Internet HOME EXTRA 10 321,47 389,-  - 

Služba Internet HOME EXTRA 2 S 197,51 239,- - 
* Platí pro stávající zákazníky v objektu s hromadnou přípojkou při obnovení závazku s dobou trvání 24 
měsíců. Zvýhodněná cena platí po dobu prvních 6ti měsíců využívání služby. 

 

Služba Internet HOME EXTRA zahrnuje: 

 Trvalý přístup do sítě Internet rychlostí ve variantách max. 25/3 Mbit/s, max. 10/2 

Mbit/s, max. 2/1 Mbit/s 

 Přidělení jedné privátní IP adresy 

 Zabezpečení PC účastníka proti útoků, ze sítě Internet prostřednictvím překladu 

adres (NAT) 
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  1.2.2 Objekty bez přípojky (rodinné domy) 

Služba Internet HOME EXTRA 

Typ služby Měsíční 

poplatky 

 (Kč) bez DPH  

Měsíční 

poplatky 

(Kč) vč. DPH 

 Měsíční 

poplatky  

(Kč) vč. DPH 

Běžné Zvýhodněné* 

Služba Internet HOME EXTRA 25 404,10 489,- 239,- 

Služba Internet HOME EXTRA 10 321,47 389,-  - 

Služba Internet HOME EXTRA 2 S 197,51 239,- - 
* Platí pro stávající zákazníky při obnovení závazku s dobou trvání 24 měsíců. Zvýhodněná cena platí po dobu 
prvních 6ti měsíců využívání služby. Neuplatňuje se v případě, kdy je zapotřebí výměna koncového zařízení 
pro běžné připojení objektu. 

 

Služba Internet HOME EXTRA zahrnuje: 

 Trvalý přístup do sítě Internet rychlostí ve variantách max. 25/3 Mbit/s, max. 10/2 

Mbit/s, max. 2/1 Mbit/s 

 Přidělení jedné privátní IP adresy 

 Zabezpečení PC účastníka proti útoků, ze sítě Internet prostřednictvím překladu 

adres (NAT) 
 

 

2. ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY 

 

2.1 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,- 

 

2.2  Mail SMTP autorizace 

Mail SMTP autorizace 

Položka Měsíční poplatky 

 (Kč) bez DPH  

Měsíční poplatky 

 (Kč) vč. DPH 

Mail SMTP autorizace 40,49 49,- 

 

Mail SMTP autorizace zahrnuje: 

 Přidělení úživatelského jména a hesla pro ověření na poštovním serveru 

poskytovatele, odesílání emailů ze sítě Internet pomocí serveru odchozí pošty 

poskytovatele 

 
 

Uvedené ceny jsou pouze pro koncové uživatele.

 


