
Ceník   
platný od 1. ledna2023 

Rychlý bezdrát 5GHz 

tarif 
rychlost 

maximální 
(inzerovaná)  
down/up 

rychlost 
běžně 

dostupná 
down/up 

rychlost 
minimální 
down/up 

měsíční cena využití 

Bezva5G 15 / 4 Mb/s 9 / 2,4 Mb/s 4,5 / 1,2 Mb/s 299Kč běžné internetové použití, online 
video, IPTV  

Fofr5G 20 / 5 Mb/s 12 / 3 Mb/s 6 / 1,5 Mb/s 399Kč využití s většími nároky,IPTV  online 
video v HD 

Blesk5G 30 / 6 Mb/s 18 / 3,6 Mb/s 9 / 2 Mb/s 499Kč využití s většími nároky, IPTV a HD 
video pro více lidí 

 
Premium bezdrát 60GHz 

tarif 
rychlost 

maximální 
(inzerovaná)  
down/up 

rychlost 
běžně 

dostupná 
down/up 

rychlost 
minimální 
down/up 

měsíční 
cena využití 

Premium60G 100 / 50 Mb/s 60 / 30 Mb/s 30 / 15 Mb/s 600Kč využití s většími nároky, IPTV a HD 
video pro více lidí 

 
Optický internet – internet po kabelu 

tarif 
rychlost 

maximální 
(inzerovaná) 
down/up 

rychlost 
běžně dostupná 

down/up 

rychlost 
minimální 
down/up 

měsíční 
cena využití 

Optik-Start* 100 / 50 Mb/s 60 / 30 Mb/s 30 / 15 Mb/s 290Kč využití s většími nároky, 
IPTV a HD video pro více lidí 

Optik-Bezva 200 / 100 Mb/s 120 / 60 Mb/s 60 / 30 Mb/s 390Kč využití s většími nároky,IPTV 
a online video v HD 

Optik-Fofr 350 / 150 Mb/s 210 / 90 Mb/s 105 / 45 Mb/s 490Kč  využití s většími nároky, 
IPTV a HD video pro více lidí 

Optik-Blesk 500 / 200 Mb/s 300 / 120 Mb/s 150 / 60 Mb/s 590Kč  využití s většími nároky, 
IPTV a HD video pro více lidí 

* Tarif Optik-Start je možno využít pouze v bytových jednotkách v námi zasíťovaných objektech (bytových domech). 
 
U všech tarifů platí, že rychlost minimální = rychlost garantovaná, na tuto hodnotu může rychlost klesnout ve výjimečných 
případech, rychlost běžně dostupná = dostupné rychlosti v 95% času kalendářního dne. Down=stahování, up=nahrávání. 
 
 
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování se považuje souvislý pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené 
TCP propustnosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. 
 
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované 
rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 
90 minut. 
 
V případě velké trvající a opakující se odchylky má odběratel právo službu reklamovat dle bodu 5 Všeobecných smluvních podmínek. 
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Televize – IPTV 

služba Popis služby měsíční cena 

SledováníTV Nabídka více než 100 TV programů a cca 30 rádiových stanic s možností 
sledování na PC, notebooku, tabletu, a dalších zařízeních. 129Kč 

zpětné přehrávání 
+ nahrávky 

Možnost přehrát pořady až 7 dnů zpětně a k tomu 50 hodin nahrávek – 
nenechte si ujít svůj oblíbený pořad! (nevztahuje se na kanály skupin Nova a 
Prima. Pro tuto funkci u těchto kanálu využijte balíčky pro Novu a Primu). 

55Kč 

NP+ Sledujte kanály společnosti Nova kdekoliv a až 7dnů zpětně. 39Kč 

150hodin 
nahrávek Možnost nechat si nahrát pořady v souhrnné délce 150 hodin. 49Kč  

2 streamy Pro možnost sledovat TV na více zařízeních. 20Kč  

Programová nabídka a služby IPTV se mohou měnit v závislosti na dodání služeb od Provozovatele. 
Provozovatelem služby je sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 0167901. 
 

Služby, práce, materiál… 

činnost související s připojením k internetu a IPTV cena 

Proměření signálu a zjištění možností pro připojení k internetu ZDARMA 

Bezdrátové zařízení pro příjem internetu v pásmu 5GHz do 500m od vysílače 1500 Kč 

Bezdrátové zařízení pro příjem internetu v pásmu 60GHz do 500m od vysílače dle situace 

Bezdrátové zařízení pro příjem internetu (včetně nastavení) nad 500m od vysílače dle situace 

Držák na plastové okno (montáž bez vrtání, bez poškození čí zásahu do okna) 450 Kč 

Domácí wi-fi router TP-Link – běžný, 2,4GHz, 802.11bgn (včetně nastavení a zapojení) 600 Kč 

Domácí wi-fi router TP-Link – rychlý, dualband, 802.11ac (včetně nastavení a zapojení) 1200 Kč 

Set Top Box pro možnost příjmu IPTV (včetně nastavení) 2500 Kč 

Datový kabel UTP 10 Kč /metr 

Zvýšení či snížení tarifu v průběhu trvání smlouvy ZDARMA 

Odpojení linky pro neplacení 500 Kč 

Zaslání tištěné upomínky při prodlení s platbou 200 Kč 

Pozastavení a znovu zprovoznění služby na vlastní žádost (max. na 6 měsíců) 200 Kč 
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Přesun přípojky na jinou adresu dle situace 

Neoprávněný výjezd (zařízení není v zásuvce apod.) 300 Kč 

Poplatek za zaslání tištěné faktury 50 Kč 

 
 
 

DOPRAVNÉ cena 

Výjezd technika – po Přerově – paušál 100 Kč 

Výjezd technika – mimo Přerov – za 1 km (cena je včetně zpáteční cesty) 100 Kč +  
10 Kč/km 

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH 


