
 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Bezdrát S 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Digitální telefon“. 

 

Uživatel má zapůjčeno zařízení: bezdrátové klientské zařízení 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 5,4 Mb/s 0,6 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 12 Mb/s 1,2 Mb/s 

Maximální rychlost 18 Mb/s 2 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Bezdrát S je uživatel povinen platit částku 275 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

Zapůjčené zařízení zůstává v majetku Poskytovatele a v případě ukončení smlouvy je 

Uživatel povinen toto zařízení ve funkčním stavu vrátit nebo umožnit demontáž. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Bezdrát+ L 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel má zapůjčeno zařízení: bezdrátové klientské zařízení 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 30 Mb/s 30 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 80 Mb/s 80 Mb/s 

Maximální rychlost 100 Mb/s 100 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Bezdrát+ L je uživatel povinen platit částku 495 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

Zapůjčené zařízení zůstává v majetku Poskytovatele a v případě ukončení smlouvy je 

Uživatel povinen toto zařízení ve funkčním stavu vrátit nebo umožnit demontáž. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Bezdrát+ M 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel má zapůjčeno zařízení: bezdrátové klientské zařízení 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 15 Mb/s 15 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 40 Mb/s 40 Mb/s 

Maximální rychlost 50 Mb/s 50 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Bezdrát+ M je uživatel povinen platit částku 395 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

Zapůjčené zařízení zůstává v majetku Poskytovatele a v případě ukončení smlouvy je 

Uživatel povinen toto zařízení ve funkčním stavu vrátit nebo umožnit demontáž. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Optika S 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel nemá zapůjčeno zařízení 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 7,5 Mb/s 7,5 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 20 Mb/s 20 Mb/s 

Maximální rychlost 25 Mb/s 25 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Optika S je uživatel povinen platit částku 295 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Optika M 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel nemá zapůjčeno zařízení. 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 15 Mb/s 15 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 40 Mb/s 40 Mb/s 

Maximální rychlost 50 Mb/s 50 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Optika M je uživatel povinen platit částku 395 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Optika L 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel nemá zapůjčeno zařízení 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 30 Mb/s 30 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 80 Mb/s 80 Mb/s 

Maximální rychlost 100 Mb/s 100 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Optika L je uživatel povinen platit částku 495 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Optika+ S 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel má zapůjčeno zařízení: optický převodník 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 12 Mb/s 12 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 35 Mb/s 35 Mb/s 

Maximální rychlost 40 Mb/s 40 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Optika +S je uživatel povinen platit částku 345 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

Zapůjčené zařízení zůstává v majetku Poskytovatele a v případě ukončení smlouvy je 

Uživatel povinen toto zařízení ve funkčním stavu vrátit nebo umožnit demontáž. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Optika+ M 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel má zapůjčeno zařízení: optický převodník 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 60 Mb/s 60 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 180 Mb/s 180 Mb/s 

Maximální rychlost 200 Mb/s 200 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Optika+ M je uživatel povinen platit částku 445 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

Zapůjčené zařízení zůstává v majetku Poskytovatele a v případě ukončení smlouvy je 

Uživatel povinen toto zařízení ve funkčním stavu vrátit nebo umožnit demontáž. 

 

Datum: 29.12.2021 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
Služba: Optika+ L 

 

Shrnutí smlouvy 
 

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy 

EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
1
. 

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

1. Služba a zařízení 

 Hlavní charakteristika služby: 

 

1. Pevný přístup k internetu 

2. Neomezený přístup k síti Internet. 

3. Za příplatek je možné dokoupit službu „Interaktivní TV“ a službu „Digitální 

telefon“. 

 

Uživatel má zapůjčeno zařízení: optický převodník 

1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120
2
a příslušného 

všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto 

parametry: 

 Stahování dat - download Odesílání dat - upload 

Minimální rychlost 150 Mb/s 150 Mb/s 

Běžně dostupná rychlost 450 Mb/s 450 Mb/s 

Maximální rychlost 500 Mb/s 500 Mb/s 

 

V případě existence trvalé a pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu 

služby přístupu k internetu může uživatel nahlásit poruchu na telefonním čísle 

774123805. 

 

 

                                                      
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví ́evropský kodex pro elektronické 
komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).  

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k 

otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 



 
Velkomoravská 33a 

695 01 Hodonín 

 
2. Cena 

Za službu Optika+ L je uživatel povinen platit částku 695 Kč včetně DPH měsíčně. 

Za zřízení služby není účtován aktivační poplatek. 

 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku je aktivační poplatek 

995 Kč včetně DPH.  

Uživatel může využít zvýhodněné akční sazby dle aktuální nabídky. 

3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců. Po uplynutí sjednané doby 

zůstává smlouva v platnosti za stejných cenových podmínek, avšak bez dalšího 

sjednaného úvazku. 

V případě požadavku uživatele zřídit službu zcela bez závazku se smlouva uzavírá na 

dobu neurčitou. 

 

V případě předčasného ukončení smlouvy s úvazkem do 3 měsíců od jejího uzavření je 

účastník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních 

paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání. 

 

Výpovědní lhůta činí třicet dnů a začíná běžet od dalšího dne po doručení výpovědi. 

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením. 

5. Další důležité informace 

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými 

podmínkami a platnými právními předpisy. 

Zapůjčené zařízení zůstává v majetku Poskytovatele a v případě ukončení smlouvy je 

Uživatel povinen toto zařízení ve funkčním stavu vrátit nebo umožnit demontáž. 

 

Datum: 29.12.2021 


