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 Provoz telefonní, časové ústředny 
Námi nabízené služby telefonní linky nejsou určeny pro telemarketing, zapojení do ústředny, trvalá přesměrování, 
dlouhotrvající spojení, mezinárodní hovory, mimopracovní a jiné činnosti v rozporu s běžným pracovním užíváním. 
Služby včetně hovorného po překročení měsíčního poplatku za telefonní linky mohou být technicky omezeny na nižší 
oprávnění volání do tarifních směrů, pásem. 

 

Služba Specifikace služby 
Měsíční paušál 
(cena bez DPH) 

Pronájem telefonní linky Modem, čas, vč. hlasových služeb 198,- Kč/linka/měsíc 

Pronájem nízko-rychlostního 
okruhu pro přenos dat 

Kombinovaný provoz, přenos 
analogových signálů apod. 

395,- Kč/linka/měsíc 

Digitální okruh (pro externího 
operátora) 

Dle dohody Smluvní cena 

 

 Telekomunikační služby, montáž, údržba, servis 

 

Služba Zařízení 
Cena 

(bez DPH) 

Nová instalace zařízení  Telefon 499,- Kč/přístroj 

Přeložka linky vnější Telefon 999,- Kč/přístroj 

Přeložka linky vnitřní Telefon 499,- Kč/přístroj 

Zaměření (vytyčení) kabelových sítí před zemními 
pracemi 

X 590,- Kč/úkon 

Sankce za provádění zemních prací v ochranném 
pásmu sítí bez ohlášení správci 

X až 6 000,- Kč 

Sankce za poškození kabelového vedení, plus 
náklady na provedení opravy vedení 

X až 20 000,- Kč 

Servisní práce v ceníku neuvedené X 399,- kč/hodina 
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 Datové služby pro právnické osoby a osoby fyzicky podnikající 

 

Služba 

Aktivace 
(Kč bez DPH) 

Modem 
(Kč bez DPH) 

Rychlosti (Mbit/s) A
g

re
g

a
c

e
 

Cena 
(bez DPH) 
Kč/měsíc 

Specifikace 
služby Závazek Závazek 

Maximální/ 
Inzerovaná 

Běžně 
dostupná 

Minimální 

ANO NE ANO NE 

Internet 
ADSL 

1,- 1 200,- 490,- 890,- 20/1.5 12/1.2 6/0.9 1:10 290,- 
Bez FUP a 

datových limitů, 
nízká latence 

Internet 
VDSL 

U služby Internet VDSL bude cena a další podmínky sjednány dohodou. 
Služba volena dle existence metalické trasy a vzdálenosti. 

1:3 Dohodou 
Bez FUP a 

datových limitů, 
nízká latence 

Internet Optik 
Garant Rychlost, cena a další podmínky budou sjednány dohodou. Služba volena 

dle existence optické přípojky 
1:1 Dohodou 

Bez FUP a 
datových limitů, 
nízká latence Internet 

VDSL garant 

Datové 
propojení 

budov 

980,- 6 000,- X X 10/10 X 990,- 
Vyhrazená 

metalická nebo 
optická linka, 

ethernet 
rozhraní 

980,- 980,- X X 20/20 X 1 780,- 

980,- 980,- 
Rychlost, cena a další podmínky budou sjednány 

dohodou. 
X Dohodou 

Veřejná IP 
adresa 

X X X X X X 90,- X 

Poskytování 
AISYS 
archivu 

V případě již poskytovaných datových služeb spol. Zásobování teplem 
Vsetín a.s. zdarma 

(cena uvedena v rámci jednoho odběrného místa elektrické energie) 

X 150,- 

Údaje o 
průběhu a 
spotřebě 
elektřiny 

Rychlost je vyjádřena v Mbit/s: download (stahování k uživateli) / upload (odesíláno od uživatele). 

Aktivační poplatek je paušální podíl na nákladech a investicích vynaložených poskytovatelem do sítě elektronických komunikací nutných 
k připojení účastníka a ochrany sítě elektronických komunikací. 

Závazek ANO = smlouva uzavřená na 24 měsíců. Modem, popř. jiné elektronické zařízení, nutné pro správný chod poskytované služby je 
v případě závazku po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví spol. Zásobování teplem Vsetín a.s.  

Závazek NE = smlouva uzavřená na dobu neurčitou. Modem, popř. jiné elektronické zařízení, nutné pro správný chod poskytované služby 
přechází do vlastnictví zákazníka. Zákazník má rovněž možnost užívat vlastní elektronické zařízení, nic méně v tomto případě nemůžeme 
garantovat plynulý chod služby. 

 

 

Zásobování teplem Vsetín a.s. 

 

 

 

 Ing. Michal Chmela Ing. Kamil Ondra 

 předseda představenstva místopředseda představenstva 


