Ceník služby Telefonní Volba: Standard
Platnost od 15. 2. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.
Tento Ceník služby Telefonní volba je určen pro služby Telefonní volba poskytované dle příslušné Smlouvy uzavřené mezi
Poskytovatelem a Smluvním partnerem.
Služba Telefonní volba je zpoplatněna:
a) tímto Ceníkem služby Telefonní volba
b) Cenovým programem
V případě rozporu konkrétních ustanovení jednotlivých dokumentů mají přednost ustanovení uvedená v dohodnutém Cenovém programu.
1

Ceny za základní službu Telefonní volba

1.1

Jednorázové ceny za zřízení služby

Zřízení služby Telefonní volba je zdarma.
1.2

Pravidelné měsíční ceny za poskytování služby

1.2.1

Služba Telefonní volba poskytovaná bez telefonní linky

Pravidelná měsíční cena za službu Telefonní volba není účtována (pravidelnou měsíční cenu za telefonní linky účtuje provozovatel
telefonních linek).
1.2.2

Služba Telefonní volba poskytovaná včetně telefonní linky
Typ telefonní linky

Pravidelná měsíční cena

Pevná linka analogová (HTS)

490 Kč

Digitální linka ISDN2

590 Kč

2

Ceny za doplňkové služby k telefonní lince

Aktivaci (zřízení) nebo změnu nastavení doplňkových služeb lze u poskytovatele objednat pouze, pokud je služba Telefonní volba
poskytovaná včetně telefonní linky.
2.1

Jednorázové a pravidelné měsíční ceny doplňkových služeb
Doplňková služba

1)

Jednorázová cena

Pravidelná
měsíční cena

MSNL

Vícenásobné účastnické číslo MSN (2., 3., 4. číslo linky ISDN2A)

-

-

MSNH

Vícenásobné účastnické číslo MSN (5., 6., 7., 8. číslo linky ISDN2A)

-

18 Kč

DDI 10

Provolba 10 čísel

-

89 Kč

DDI 100

Provolba 100 čísel

-

399 Kč

DDI 1000

Provolba 1000 čísel

-

899 Kč

DDI 10000

Provolba 10000 čísel

-

1 499 Kč

DDI 100000

Provolba 100000 čísel

-

9 999 Kč

Sériová linka HTS. (Cena se účtuje za každé vedení zapojené v sérii)

-

10 Kč

MALH

Sériová linka MALH

-

-

FDC-D

Pevné směrování volání řízené účastníkem s časovým dohledem (hot line,
pevně směrované volání).

-

20 Kč

MCID

Identifikace zlomyslných volání (zpětná).

190 Kč

-

OCB-NC 0

Zamezení veškerých odchozích volání. Umožněna jsou pouze tísňová volání
a volání na ohlašovny poruch. Kód omezení 0.

-

70 Kč

OCB-NC 1

Zamezení odchozích mezinárodních volání, meziměstských volání, volání ke
službám se zvláštním tarifováním a Audiotexovým službám, volání do
mobilních sítí a spojení ke službám sítě Internet. Kód omezení 1.

-

60 Kč

OCB-NC 2

Zamezení odchozích mezinárodních volání a přístupu ke službám se
zvláštním tarifováním a Audiotexovým službám. Kód omezení 2.

-

40 Kč

OCB-NC 3

Zamezení přístupu ke službám se zvláštním tarifováním a Audiotexovým
službám. Kód omezení 3.

-

-

OCB-NC 4

Zamezení přístupu k vybraným službám se zvláštním tarifováním a
Audiotexovým službám (zamezena volání do směru 976, 906 a 909). Kód
omezení 4.

-

-

OCB-NC 5

Zamezení odchozích volání do mobilních sítí. Kód omezení 5.

-

51,43 Kč

OCB-SC

Omezení odchozích volání řízené účastníkem

-

18 Kč2

SUB

Subadresování terminálu

141 Kč1

261 Kč

Zde stanovená jednorázová cena je účtována za zřízení doplňkové služby a za každou změnu nastavení této doplňkové služby. V této ceně není zahrnuta
cena dle bodu 2.2 tohoto ceníku.
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2)

Cena platí jen pro linky ISDN2.

2.2

Změny nastavení doplňkových služeb

Cena za provedení změny nastavení doplňkových služeb k telefonní lince uvedených v Popisu služby Telefonní volba je stanovena ve
výši 99 Kč za každou jednotlivou změnu jejich nastavení. Změny doplňkových služeb objednané účastníkem prostřednictvím aplikace
Webcare nejsou zpoplatněny.
3

Ceny za provoz

Ceny za provoz služby Telefonní volba (hovorné) jsou účtovány ve výši a za podmínek uvedených ve zvoleném cenovém programu a
v tomto Ceníku služby Telefonní volba. Zvolený cenový program je výslovně uveden v příslušné smlouvě, objednávce nebo Specifikaci
služby Telefonní volba.
Definice časových pásem

3.1

Špička (silné)
Po-pá 07:00-19:00
3.2

Mimo špičku (slabé)
Po-pá 19:00-07:00, so-ne 00:00-24:00, státní a ostatní svátky

Ceny za provoz

Ceny za hovory na geografická a mobilní čísla jsou uvedena v příslušném cenovém programu. Místní hovory jsou hovory uskutečněné
v rámci jednoho telefonního obvodu veřejné pevné telefonní sítě ČR (TO). Meziměstské hovory jsou hovory uskutečněné mezi různými
TO.
3.2.1

Ceny za další služby

Popis
81, 83, 843-6
Služby se sdílenými náklady (Modré číslo)
82
Služby virtuálních volacích karet
840-2, 847-9
Služby univerzálního přístupového čísla (Bílé číslo)
910
Hovory do sítí s protokolem IP
95, 972-5
Neveřejné telefonní sítě
971 xxx xxx 7
Internet 2002 - prvních 10 minut
971 xxx xxx 7
Internet 2002 – po 10. minutě
971 xxx xxx 7, 8 Internet GTS – prvních 10 minut
971 xxx xxx 7,8
Internet GTS – po 10. minutě
Satelitní sítě Inmarsat B, Inmarsat M, Iridium (8817, 8818), Maritime
Comm, Inmarsat A, Inmarsat Aero, Inmarsat M4, Iridium (8816)
3)
4)

Špička
0,99 Kč/min.
1,33 Kč/min.
1,48 Kč/min.
1,48 Kč/min.
1,31 Kč/min.
0,75 Kč/min.
0,85 Kč/min.
0,85 Kč/min.

Mimo špičku
0,99 Kč/min.
Zdarma
1,33 Kč/min.
0,81 Kč/min.
0,81 Kč/min.
0,58 Kč/min.
0,27 Kč/min.
0,35 Kč/min.
0,35 Kč/min.
165,29 Kč/min.

Časové pásmo pro Internet: špička 6:00 - 18:00, mimo špičku 18:00 - 6:00 v pracovních dnech a 24 hodin o víkendech a svátcích.
Platí pro přístupová čísla služby 971100511, 971100911, 971115622, 971115811, 971200911, 971234234, 971101211, 971104411

Na hovory na služby uvedené v tabulce v bodu 3.2.1 nelze uplatnit žádné fakturační slevy.
Hovory na mezinárodní služby bezplatného volání 00800 jsou zdarma. Hovory na ostatní negeografická čísla a služby v zahraničí, jsou
zpoplatňovány dle příslušného cenového programu, jako volání do mobilní sítě v dané mezinárodní destinaci.
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3.3

Minimální účtovaná délka hovoru

Hovory jsou nejdříve zpoplatňovány minimální účtovanou délkou hovoru, dále pak účtovacím intervalem. Minimální délky hovorů a
následné účtování je uvedeno v tabulce:
Min. účtovaná délka
hovoru (s)
120
120
120
120
120
60

Popis
81, 83, 843-6
840-2, 847-9
910
971
95, 972-5
Satelitní sítě
4

Služby se sdílenými náklady (Modré číslo)
Služby univerzálního přístupového čísla (Bílé číslo)
Hovory do sítí s protokolem IP
Internet 2002, Internet GTS
Neveřejné telefonní sítě

Účtovací interval (s)
60
60
60
60
60
60

Ceny za služby poskytnuté třetí stranou

Společnost T-Mobile Czech Republic umožňuje uživatelům sítě T-Mobile Czech Republic přístup ke službám a informacím poskytovaných
třetí stranou. Třetí strany, se kterými má společnost T-Mobile Czech Republic uzavřenu smlouvu, mohou prostřednictvím sítě T-Mobile
Czech Republic provozovat tyto služby na číslech s předčíslím 900, 906, 908, 909 a 976. Společnost
T-Mobile Czech Republic není
provozovatelem těchto služeb, pouze umožňuje jejich provoz jednotlivým provozovatelům (třetím stranám) a zajišťuje výběr cen za služby
od Smluvních partnerů. Společnost T-Mobile Czech Republic neodpovídá za obsah a kvalitu těchto služeb ani za jejich inzerci. Bližší
informace o poskytovaných službách a cenách zveřejňují provozovatelé služby ve své inzerci služeb. Výběr ceny za služby a informace
poskytnuté třetí stranou je prováděn na základě nedaňového dokladu, který je přílohou faktury za telekomunikační služby poskytnuté
společností T-Mobile Czech Republic. Splatnost nedaňové části faktury je totožná se splatností vlastní faktury za telekomunikační služby
T-Mobile Czech Republic.
Povinnost vystavit na vyžádání daňový doklad, jakožto i povinnost odvodu DPH (níže uvedené ceny jsou ceny konečné včetně příslušné
sazby DPH), je na straně provozovatele služby (třetí strany). Provozovatel služby je povinen Smluvním partnerům společnosti T-Mobile
Czech Republic, po předložení nedaňového dokladu od T-Mobile Czech Republic, vystavit řádný daňový doklad na poskytnuté služby a
informace.
Ceny a objemy volání na služby poskytnuté třetí stranou se nezapočítávají do objemu volání, na který jsou uplatňovány příslušné
objemové slevy, ani do výpočtu plnění minimálního ceny za provoz či minimálního závazku odběru dle příslušných ustanovení smlouvy o
firemním řešení.
Cena

900, 906, 909
časově zpoplatněné audiotexové služby
908
jednorázově zpoplatněné audiotexové
služby
976
časově zpoplatněné datové audiotexové
služby

Přístupové číslo jsou dvě první číslice AB šestimístné číselné kombinace, které určují výši
tarifu služby, např. 900 AB xx xx. AB = cena hovoru v Kč/min. včetně DPH.
Přístupové číslo jsou dvě první číslice AB šestimístné číselné kombinace, které určují výši
tarifu služby, např. 908 AB xx xx. AB = cena hovoru v Kč/hovor včetně DPH. Maximální
délka jednoho hovoru je časově omezena na 1 minutu.
Přístupové číslo jsou dvě první číslice AB šestimístné číselné kombinace, které určují výši
tarifu služby, např. 97608 AB xx xx. AB = cena hovoru v Kč/min. včetně DPH. Maximální
délka jednoho hovoru je časově omezena na 1 hodinu.

Časově zpoplatněné služby jsou nejdříve zpoplatňovány minimální účtovanou délkou hovoru, dále pak účtovacím intervalem dle výše
uvedené tabulky.
Min. účtovaná délka hovoru
(s)
60
15

900, 906, 909 časově zpoplatněné audiotexové služby
976 časově zpoplatněné datové audiotexové služby
4.1

Účtovací interval (s)
60
15

Minimální cena za provoz služby

Minimální cena za provoz3 služby Telefonní volba je stanovena v závislosti na způsobu směrování, počtu telefonních čísel a typu
telefonních linek, není-li ve zvoleném Cenovém programu či Specifikaci služby stanoveno jinak:
Směrování CPS
Počet účastnických čísel (sérií)

ISDN30, E1 (ks)

1–2

500 Kč

3

600 Kč

každé další číslo (série)
5)

HTS, ISDN2

Směrování CS

5000 Kč / přípojku

-

500 Kč / službu

+ 200 Kč

V případě, že souhrn cen za uskutečněné hovory (cen za provoz) v příslušném zúčtovacím období u jednotlivé služby Telefonní volba, která je
specifikována v příslušné objednávce nebo Specifikaci služby, nedosáhne uvedené částky, je účastníkovi v daném zúčtovacím období doúčtována cena
do výše zde stanovené minimální ceny za provoz.
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