
 
CENÍK SLUŽEB AC VYŠKOV  

 
(platný od 1.1.2010) 

 
(Obsahuje základní rozsah a výši cen jednotlivých služeb a servisních poplatků, netýká se cen smluvních.) 

 
Ceník internetových služeb 
 
 
1. JEDNOTLIVCI   -  v pásmu 2,4 GHz Ceny v Kč s DPH 

  jednorázov ě  
 základní zřizovací poplatek se slevou při závazku na minimální dobu užívání : 3 roky 490,- 
  2 roky 990,- 
  1 rok 1.900,- 
 základní zřizovací poplatek: bez závazku 2.900,- 
  pravidelný m ěsíční poplatek  

ta
rif

 

BaM (Browsdám á la Modem /J2,4G) 299,- 
BE (Browsdám Ekonomicky /J2,4G) 390,- 
BD (Browsdám Dynamicky /J2,4G)  320,- až 550,- 

 
 
2. JEDNOTLIVCI   -  v pásmu 5 GHz Ceny v Kč s DPH 

  jednorázov ě  
 základní zřizovací poplatek se slevou při závazku na minimální dobu užívání : 3 roky 990,- 
  2 roky 2.900,- 
  1 rok 3.900,- 
 základní zřizovací poplatek : bez závazku 4.900,- 
  pravidelný m ěsíční poplatek  

ta
rif

 

BaM (Browsdám á la Modem /J5G) 299,- 
BE (Browsdám Ekonomicky /J5G) 390,- 
BD (Browsdám Dynamicky /J5G)  320,- až 550,- 

 
 
3. BYTOVKY   -  v pásmu 2,4 GHz Ceny v Kč s DPH 

  jednorázov ě  
 základní zřizovací poplatek se slevou při závazku na minimální dobu užívání : 3 roky 99,- 
  2 roky 390,- 
  1 rok 590,- 
 základní zřizovací poplatek : bez závazku 999,- 
  pravidelný m ěsíční poplatek  

ta
rif

 

BaM (Browsdám á la Modem /J2,4G) 299,- 
BE (Browsdám Ekonomicky /J2,4G) 390,- 
BD (Browsdám Dynamicky /J2,4G)  320,- až 550,- 

 
 
4. BYTOVKY   -  v pásmu 5 GHz Ceny v Kč s DPH 

  jednorázov ě  
 základní zřizovací poplatek se slevou při závazku na minimální dobu užívání : 3 roky 490,- 
  2 roky 990,- 
  1 rok 1.490,- 
 základní zřizovací poplatek : bez závazku 1.990,- 
  pravidelný m ěsíční poplatek  

ta
rif

 

BaM (Browsdám á la Modem /J5G) 299,- 
BE (Browsdám Ekonomicky /J5G) 390,- 
BD (Browsdám Dynamicky /J5G)  320,- až 550,- 

 
 

5. PANELÁKY   Ceny v Kč s DPH 

  jednorázov ě  
 základní zřizovací poplatek se slevou při závazku na minimální dobu užívání : 3 roky 1,- 
  2 roky 490,- 
  1 rok 790,- 
 základní zřizovací poplatek : bez závazku 999,- 
  pravidelný m ěsíční popla tek 

ta
rif

 

BaM (Browsdám á la Modem /S) 299,- 
BE (Browsdám Ekonomicky /S) 390,- 
BD (Browsdám Dynamicky /S)  320,- až 550,- 



 
6. PŘIPOJENÍ NA OPTICKOU SÍŤ  Ceny v Kč s DPH 

  jednorázov ě  
 základní zřizovací poplatek se slevou při závazku na minimální dobu užívání : 3 roky 1,- 
  2 roky 490,- 
  1 rok 790,- 
 základní zřizovací poplatek : bez závazku 999,- 
  pravidelný m ěsíční poplatek  

ta
rif

 

BoE 5M (Browsdám OptiEkonomicky 5M ) 299,- 
BoE 20M (Browsdám OptiEkonomicky 20M ) 390,- 
BoE 30M (Browsdám OptiEk onomicky 30M )  490,- 
BoD (Browsdám OptiDynamicky ) 320,- až 550,- 
Balíček 3v1 (Internet, TV, telefo n) 333,- 

 
 
7. FIREMNÍ TARIF  Ceny v Kč bez DPH 

  jednorázový z řizovací poplatek  
  6.000,- 
  pravidelný m ěsíční poplatek  

ta
rif

 

Profi Pack  1024k 1.100,- 
Profi Pack 1536k  1.600,- 
Profi Pack 2048k  2.100,- 
Profi Pack 3072k  3.100,- 
Profi Pack 4096k  4.000,- 
Profi Pack 5120k  4.900,- 
Profi Pack  10240k 8.900,- 
Flexi Pack 2048k  350,- až 2.900,- 

 
 
8. Služby registrace domén a webhosting    Ceny v Kč bez DPH 

D
ru

h 
sl

už
by

 

Registrace a prodloužení domén na centrálním registru Dle aktuálně platného ceníku ACTIVE24 
- například registrace domény 2. řádu s koncovkou CZ na 1 rok k 1.1.2010   249,- 
- například prodloužení domény 2. řádu s koncovkou CZ na 1 rok k 1.1.2010   299,- 

Zřízení domény 3. řádu s koncovkou VYS.CZ při hostingu u AC  zdarma 

Poskytování služeb webhostingu 

Minihosting 10,- / měsíc 
Standard Hosting 50,- / měsíc 
Standard Hosting Plus 100,- / měsíc 
Profi Hosting 100,- / měsíc 
Profi Hosting Plus 150,- / měsíc 
Extrem Hosting 250,- / měsíc 
Extrem Hosting Plus 300,- / měsíc 

Tvorba a údržba WWW stránek  dle dohody 
   

 
 
9. Doplňkové služby při Internetovém připojení    Ceny v Kč s DPH 

 

Další IP adresa neveřejná na síti AC Vyškov  100,- / měsíc 
Veřejná IP adresa k existujícímu tarifu  + 50,- /měsíc 
Další e-mailová schránka na serverech ACVyškov 100MB  5,- / měsíc 
Zřízení dalšího přípojného místa  dle dohody 
Měsíční poplatek za další přípojné místo  200,- / měsíc 
Údržba zařízení firewall (na bázi OS Linux)  200,- bez DPH / měsíc 
Změna hardwarové identifikace koncového zařízení  50,- / změnu 
Změna tarifu  100,- / změnu 
Nastavení domácího routeru zákazníka zakoupeného u AC Vyškov  zdarma 
Nastavení domácího routeru zákazníka zakoupeného jinde  500,- 
   

 
Ceník televizních služeb 
 
10. Druh služby    Ceny v Kč s DPH 

  
 jednorázový z řizovací poplatek  99,- 

 pravidelný m ěsíční poplatek  

 STA AC Vyškov 

Aktuálně zařazené TV programy :  
ČT1, ČT2, ČT4 sport, ČT24, Nova, Nova Cinema, Prima, 
Prima Cool, STV1, STV2, STV3, Markíza, Joj, Óčko, TA3, TV 
Noe, TV Barrandov, Public TV 
včetně dostupného rozhlasového vysílání 

při současném připojení 
k Internetu AC                       59,- 
bez připojení  
k Internetu AC                       79,- 

 IPTV 

Konkrétní nabídka programů a jejich cena bude upřesněna do 
1.2.2010 (z důvodu současně probíhající úpravy podmínek ze 

strany našeho dodavatele) 
 



 

Ceník telefonních služeb 
 
 

11. TELEFONOVÁNÍ VoIP  Ceny v Kč bez DPH 

  jedno rázový poplatek  
 poplatek za aktivaci služby 0,- 
 jistina)* min. 500,- 
 nastavení zařízení zakoupeného u AC Vyškov zdarma 
 nastavení zařízení zakoupeného jinde 500,- 
 přenos telefonního čísla od jiného operátora 1.868,- 
  pravidelný m ěsíční poplatek (paušál)  
 za přidělené telefonní číslo 1,- 
 příplatek za telefonní číslo z řady speciálně vybraných čísel (tzv. VIP číslo) 50,- 
   
  poplatek dle provolaných minut  

Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a 

volání mezi dvěma účastníky ACVyškov zdarma 
tísňová volání zdarma 
volání – zelená linka 800 zdarma 
 Kč/min bez DPH  tarifikace )** 

místní volání ČR ve špičce 0,80  
mimo špičku 0,50  

60 + 1 

dálková volání ČR 
ve špičce 0,85  

mimo špičku 0,65  60 + 1 

mobilní sítě ČR 4,10  60 + 1 

neveřejné sítě ČR ve špičce 1,35  
mimo špičku 0,85  60 + 1 

volání - Bílá linka 840 ve špičce 1,60  
mimo špičku 0,80  

60 + 1 

volání - Bílá linka 841 ve špičce 3,80  
mimo špičku 1,90  60 + 1 

volání - Bílá linka 842 ve špičce 2,50  
mimo špičku 1,25  

60 + 1 

volání - Modrá linka 844 ve špičce 1,60  
mimo špičku 0,80  60 + 1 

V
yb

ra
né

 z
ah

ra
ni
č
ní

 s
tá

ty
  

)*
**

 

Austrálie  od 0,31  30 + 1 
Belgie od 0,46  30 + 1 
Dánsko od 0,44  30 + 1 
Finsko od 0,66  30 + 1 
Francie od 0,42  30 + 1 
Chorvatsko od 1,20  30 + 1 
Irsko od 0,33  30 + 1 
Itálie od 0,39  30 + 1 
Kanada  0,43  30 + 1 
Maďarsko od 0,49  30 + 1 
Německo od 0,36  30 + 1 
Nizozemsko od 0,42  30 + 1 
Norsko od 0,38  30 + 1 
Polsko od 0,54  30 + 1 
Portugalsko od 0,44  30 + 1 
Rakousko od 0,38  30 + 1 
Rusko od 0,34  30 + 1 
Řecko od 0,64 30 + 1 
Slovensko od 1,54  30 + 1 
Španělsko od 0,37  30 + 1 
Švédsko od 0,42  30 + 1 
Švýcarsko od 0,54  30 + 1 
USA od 0,36  30 + 1 
Velká Británie od 0,30  30 + 1 

 
)*    -  jednorázová částka složená u poskytovatele, která tvoří měsíční limit na volání. Vratná při ukončení služeb. Výši si volí zákazník v 

celých stokorunách. 
)**  - tarifikace uvádí, po kolika sekundách je hovor účtován (např. prvních 30 vteřin a pak po vteřině.) Cena za jednu vteřinu hovoru je   

1/60 ceny za minutu. Špička jsou pracovní dny po-pá 7.00-19.00, mimo špičku je od 19.00-7.00 po-pá, dále pak soboty, neděle a 
státní svátky. 

)*** - kompletní podrobný ceník do všech států světa je uveřejněn na internetových stránkách www.acvyskov.cz v sekci „ceník“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Servisní poplatky    (uvedené ceny nezahrnují cenu materiálu) 
 

12.   Ceny v Kč s DPH 

D
ru

h 
sl

už
by

 
Práce technika   350,- Kč/hod. 
Dočasné odpojení (měsíční udržovací poplatek)  100,- Kč/měsíc 
Poplatek za obnovení dodávky služeb po odpojení (přerušení dodávky 
poskytovaných služeb) z důvodu porušení smluvních podmínek 

 
500,-  

Vypsání a tisk žádosti o změnu (např. tarifu) pracovníkem firmy AC 
(jinak si účastník může vyplnit žádost samostatně na Internetových stránkách AC 
zdarma) 

 
50,- 

Obhlídka místa připojení technikem před uzavřením smlouvy  zdarma 
   

 
 
 

Způsoby platby pravidelných měsíčních poplatků 
 
 

1. Způsoby platby  zpětně za období uplynulého kalendářního měsíce : 
 
a) Inkasním p říkazem  – účastník si zajistí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem ze svého účtu ve 

prospěch účtu poskytovatele a tento doloží poskytovateli. Na základě souhlasu je vyúčtovaná částka za 
uplynulý měsíc v den splatnosti stržena z účtu účastníka. Není-li inkasní příkaz proveden (např. z důvodu 
nedostatečného množství finančních prostředků na účtu účastníka), je účastník povinen dlužnou částku uhradit 
jinou formou 

b) Převodem z ú čtu  – účastník převede vyúčtovanou částku ze svého účtu ve prospěch účtu poskytovatele, jehož 
číslo je uvedeno na faktuře, a současně uvede variabilní symbol uvedený na faktuře   

c) Přímá platba v hotovosti na pokladn ě provozovny 
d) Přímá platba na p řepážce bankovního domu  na účet provozovatele vedený u jeho bankovního ústavu, ve 

prospěch účtu poskytovatele, jehož číslo je uvedeno na faktuře, a současně uvede variabilní symbol uvedený 
na faktuře   

e) Poštovní poukázkou typu A  – účastník uvede na poukázce účet poskytovatele, jehož číslo je uvedeno na 
vyúčtování – faktuře, a současně uvede variabilní symbol uvedený na faktuře   

 
2. Způsob platby p ředem  u fyzických osob – nepodnikatelů  : 

 
a) Účastník si zvolí délku období (v celých měsících), přičemž nejkratší období je možné zvolit v délce minimálně 3 

měsíců. Zvolené období musí vždy končit maximálně k datu  31.12. příslušného kalendářního roku. Následně 
mu bude poskytovatelem dle druhu poskytovaných služeb a výšky pravidelného měsíčního poplatku vypočtena 
předpokládaná výše platby za příslušné období a vystavena výzva k platbě. 

b) Po obdržení výzvy k platbě je účastník povinen vypočtenou částku ve lhůtě splatnosti uhradit.  
c) Po uhrazení vypočtené částky poskytovatel ve lhůtě do 15 dnů vystaví a zašle účastníkovi fakturu – daňový 

doklad na přijatou platbu. 
d) Po ukončení dohodnutého období provede poskytovatel konečné vyúčtování, které zašle účastníkovi. V případě 

nedoplatku je účastníku vystavena faktura – daňový doklad na zbývající částku, kterou je třeba za období 
doplatit, v případě přeplatku se tato částka odečte od předpokládané výše platby na další období, a promítne se 
do výše částky uvedené v další výzvě k platbě. V případě ukončení smluvního vztahu bude na částku tvořící 
přeplatek vystaven daňový doklad - dobropis a tato částka bude vrácena účastníkovi. Vyúčtování může být na 
žádost účastníka vystaveno i v průběhu dohodnutého období. 

e) Průběžné čerpání se vyhodnocuje měsíčně a účastník ho může pod svým heslem zjišťovat v elektronické formě 
na stránkách provozovatele.    
     

3. Způsob platby p ředem  u organizací a fyzických osob – podnikatelů  : 
 
a) Účastník si zvolí délku období (v celých měsících), přičemž nejkratší období je možné zvolit v délce minimálně 3 

měsíců. Zvolené období musí vždy končit maximálně k datu  31.12. příslušného kalendářního roku. Následně 
mu bude poskytovatelem dle druhu poskytovaných služeb a výšky pravidelného měsíčního poplatku vypočtena 
předpokládaná výše platby za příslušné období a vystavena výzva k platbě. 

b) Po obdržení výzvy k platbě je účastník povinen vypočtenou částku ve lhůtě splatnosti uhradit.  
c) Po uhrazení vypočtené částky poskytovatel ve lhůtě do 15 dnů vystaví a zašle účastníkovi fakturu – daňový 

doklad na přijatou platbu. 
d) Vždy po ukončení kalendářního měsíce poskytovatel zašle účastníkovi průběžné vyúčtování zaplacené 

vypočtené částky. 
e) Po ukončení dohodnutého období provede poskytovatel konečné vyúčtování, které zašle účastníkovi. V případě 

nedoplatku je účastníku vystavena faktura – daňový doklad na zbývající částku, kterou je třeba za období 
doplatit, v případě přeplatku se tato částka odečte od předpokládané výše platby na další období, a promítne se 
do výše částky uvedené v další výzvě k platbě. V případě ukončení smluvního vztahu bude na částku tvořící 
přeplatek vystaven daňový doklad - dobropis a tato částka bude vrácena účastníkovi. Vyúčtování může být na 
žádost účastníka vystaveno i v průběhu dohodnutého období. 

 


