Ceník hlasových služeb společnosti Connectivity.cz®
s.r.o.
platný od 1. 9. 2019
1. Ceny za provoz (telefonní služby)
1.1 Definice časových pásem
Ve špičce

Mimo špičku

po – pá 07:00-19:00

po – pá 19:00-07:00; so – ne 00:00-24:00
státem uznané svátky

1.2 Ceny za volání na geografická a negeografická čísla
Popis
Volání do vlastní sítě
Místní a dálková volání do ostatních pevných sítí v ČR
Volání do mobilních sítí v ČR
800 Linky bezplatného volání
840 Služba univerzálního přístupového čísla
842 Služba univerzálního přístupového čísla
841, 848 Služba univerzálního přístupového čísla
81, 83, 843-6, 855 Služba se sdílenými náklady
93, 960-9 Záznamníková služba
95, 972, 973, 974 Neveřejné velkoplošné sítě
6001 Paging
6002 Paging
700, 701 „1 Tel“
822 Virtuální volací karty
91 Internetové volání mimo vlastní síť

Cena v Kč/min. bez DPH
Ve špičce
Mimo špičku
Zdarma
Zdarma
0,78
0,48
2,77
2,77
zdarma
zdarma
1,65
0,90
1,65
0,90
1,65
0,90
0,16
0,16
0,66
0,38
0,80
0,48
7,68
7,23
13,65
13,23
2,76
1,14
2,24
1,95
0,70
0,50

1.3 Ceny za volání na informační a operátorské služby
Cena v Kč/min. bez DPH
Ve špičce
Mimo špičku
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
35,00
35,00
35,00
35,00
2,56
zdarma

Popis
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Obecní policie
158 Policie
1180 Informační a asistenční služby
1181 Informační a asistenční služby
1188 Informační a asistenční služby
1187 Informační a asistenční služby
12xxx Komerční služby
116111 Linka bezpečí
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13300 Služba meziměstských spojovatelek-za úspěšně sestavený hovor
2,35 / volání + ceník služby ***
bez dalších služeb (tísňové, státní, obyčejné)
13300 Služba meziměstských spojovatelek-osobní hovor (hovor s
předběžným hlášením), nebo hovor na účet volaného a hovor pro přenos
2,35 / volání + ceník služby ***
dat a za službu faksimilního přenosu
13300 Služba meziměstských spojovatelek-osobní hovor s vysláním
2,35 / volání + ceník služby ***
doručovatele (hovor na výzvu)
14111, 14112 Informační a operátorské služby
4,32
14xxx Informační služby (kromě 14111 a 14112)
4,32
133003–7 Služba mezinárodních spojovatelek-za úspěšně sestavený hovor
50,00 / volání + ceník služby ***
bez dalších služeb (tísňové, státní, obyčejné) **
133003–7 Služba mezinárodních spojovatelek-osobní hovor (hovor s
předběžným hlášením), osobní hovor s vysláním doručovatele (hovor na
120,00 / volání + ceník služby ***
výzvu) nebo hovor na účet volaného **
133003–7 Služba mezinárodních spojovatelek – hovor pro přenos dat a za
9,50 / volání + ceník služby ***
službu faksimilního přenosu **

** Telefonní čísla se liší jazykem, jakým se v dané zemi hovoří, popř. jak hovoří volající.
133003 – francouzština, 133004 – angličtina, 133005 – němčina, 133006 – ruština, 133007 – slovenština.
*** Ceny za služby zprostředkované operátorem jsou stejné jako v aktuálních Cenících vnitrostátních a mezinárodních služeb
elektronických komunikací společnosti Telefónica O2. Vyúčtování bude provedeno na základě podkladů společnosti Telefónica O2 s
měsíčním zpožděním.
Volání na služby využívající negeografická telefonní čísla (Služby se sdílenými náklady, obchodní a odborné služby se zvláštním tarifem a
služby univerzálního přístupového čísla), která nejsou uvedena v tomto ceníku, jsou účtována dle cenových podmínek poskytovatelů
těchto služeb. Volání jsou nejdříve účtována minimální účtovanou délkou, dále pak účtovacím intervalem.

1.4 Minimální účtovaná délka a účtovací interval volání
Popis
Volání do vlastní sítě
Místní a dálková volání do ostatních pevných sítí v ČR
Volání do mobilních sítí v ČR
Mezinárodní volání
1180, 1181, 1188, 1183, 1187 Informační a asistenční služby
12xxx Komerční služby
13129 Ohlašovna poruch Telefónica O2
14111, 14112 Informační a operátorské služby
Popis
14xxx Informační služby (kromě 14111, 14112)
840 Služba univerzálního přístupového čísla
842 Služba univerzálního přístupového čísla
841, 848 Služba univerzálního přístupového čísla
81, 83, 843–6, 855 Služba se sdílenými náklady
93, 960-9 Záznamníková služba
95, 972, 973, 974 Neveřejné velkoplošné sítě
971 Dial-up internet ostatních poskytovatelů
6001 Paging
6002 Paging
700, 701 „1 Tel“

Min. účtovaná
Účtovací
délka (s)
interval (s)
60+1
60+1
60+1
60
1
60
60
60
1
60
1
60
1
Min. účtovaná
Účtovací
délka (s)
interval (s)
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1
60
1

91 Internetové volání do sítě společnosti České Radiokomunikace a.s.
91 Internetové volání do ostatních sítí v ČR

60
60

1
1

1.5 Ceny za služby poskytnuté třetí stranou
Společnost Connectivity.cz s.r.o. umožňuje uživatelům sítě přístup ke službám a informacím poskytovaným
společností České Radiokomunikace a.s a třetími stranami. Třetí strany, se kterými má společnost České
Radiokomunikace a.s. uzavřenu smlouvu, mohou provozovat služby na číslech s předčíslím 900, 906, 908,
909 a 976. Společnost Connectivity.cz s.r.o. není provozovatelem těchto služeb, pouze zajišťuje výběr cen za
služby od účastníků. Společnost Connectivity.cz s.r.o. 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 společnosti Connectivity.cz s.r.o.
Splatnost nedaňové části faktury je totožná se splatností vlastní faktury za telekomunikační služby společnosti
Connectivity.cz s.r.o.
Povinnost vystavit na vyžádání daňový doklad, jakožto i povinnost odvodu DPH, je na straně třetí strany
(provozovatele služby). Třetí strana je povinna účastníkům společnosti Connectivity.cz s.r.o., po předložení
nedaňového dokladu od společnosti Connectivity.cz s.r.o., 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 ceny smluvního hovorného.
Popis
900, 906, 908, 909, 976 AB xxxx Služby se zvláštním tarifem AB=02 až 99

Cena v Kč/min. s DPH
Ve špičce
Mimo špičku
AB Kč/min
AB Kč/min

* Přístupové číslo jsou dvě první číslice AB šestimístné číselné kombinace, které určují výši tarifu služby, např. 900 AB xx xx. (Např. pro
číslo 90950xxxx je cena jedné minuty volání 50,00 Kč s DPH.

1.5.1 Minimální účtovaná délka a účtovací interval volání
Popis
900, 906, 909 AB xxxx Služby se zvláštním tarifem AB=02 až 99
908 AB xxxx Služby se zvláštním tarifem AB=02 až 99
976 AB xxxx Služby se zvláštním tarifem AB=02 až 99

Min. účtovaná
délka (s)
60
60
15

Účtovací
interval (s)
60
0
15

Volání jsou nejdříve účtována minimální účtovanou délkou, dále pak účtovacím intervalem dle výše uvedené
tabulky. Maximální délka každého hovoru na čísla 908 je 60 sekund a toto spojení je účtováno jako
jednominutový hovor.
Veškeré služby uvedené v tomto Ceníku podléhají v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dani z přidané hodnoty. Pokud není v tomto ceníku uvedeno jinak,
jsou ceny služeb uvedeny bez daně z přidané hodnoty (v textu jen DPH), která bude připočtena dle
platných právních předpisů.

