PŘÍLOHA 1A
(Ceny)
SMLOUVY
O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
s
VEŘEJNOU PEVNOU / MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTÍ
SPOLEČNOSTI
PARTNER

SMLOUVA O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ CETIN-fixní síť a Partnerem

1.0

Vybrané ceny jsou platné po omezené časové období:
a) Cena platná od 1.3.2017 po dobu vykonatelnosti části I. výroku rozhodnutí č.
CEN/1/12.2016-69
b) Cena platná od 1.4.2017
c) Cena platná od 1.3.2017 po dobu vykonatelnosti části I. výroku rozhodnutí č.
CEN/2/12.2016-90

1.2 Služba koncové volání k účastníkům veřejné komunikační sítě společnosti CETIN
Volání z FOLO -> CETIN

Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti Cena za minutu
[Kč/min]
CETIN
viz 1.0a)
1 tranzit, místní pro volání z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
0,033
2 tranzity pro volání z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP

0,093

1 tranzit, místní, 2 tranzity pro ostatní volání do sítě společnosti CETIN

viz 1.0a)

x

1.3 Služba přístup k pracovištím tísňových volání poskytovaná společností CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti Cena za minutu
[Kč/min]
CETIN
0,000
Volání na Tísňové linky

1.4 Nevyužito
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti Cena za minutu
CETIN
[Kč/min]
Volání na službu informace o telefonních číslech

přesunuto na MOLO

1.5 Nevyužito
1.6 Služba přístupu k Evropským harmonizovaným číslům poskytovaná jinými subjekty v síti
společnosti CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností CETIN
Partnerovi k Evropským harmonizovaným číslům
původ volání od FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]
0,310

Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností CETIN
Partnerovi k Evropským harmonizovaným číslům
původ volání od O2-mob
původ volání od T-Mobile-mob
původ volání od Vodafone-mob
původ volání od Nordic Telecom-mob

Cena za minutu
[Kč/min]

Příloha 1A-Ceny
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1.7 Testování a zkušební provoz
Testování
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za testování služby v jednom propojovacím
[Kč/hodinu]
bodě
Level 1 - testy na fyzické úrovni, měření chybovosti podle doporučení ITU (Q.781, G.821)

625,000

4375,000
4375,000
4375,000
4375,000
5638,000
2725,000

Měření kvality synchronizace
Level 2 - testy na signalizačních linkách
Level 3 - měření vzájemné spolupráce, provozních stavů a testování
Level 4 - testy na hovorových kanálech
Testy CS / CPS
Podpora testování , konzultace

1.8 Služba synchronizace veřejné komunikační sítě společnosti CETIN
Přístup k technologii společnosti CETIN
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za
Za každý synchronizační signál.

Jednorázová cena (Kč)
Jednorázová cena za zřízení

Změna konfigurace nebo zrušení služby.

Cena za použití účtovaná
měsíčně
Jednorázová cena

Cena [Kč]
10000,000
16667,000
10000,000

1.9 Služba pronájem propojovacích okruhů poskytovaná společností CETIN
Služba poskytovaná společnosti CETIN
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za realizaci služby
Za zřízení nebo přeložení jednoho konce okruhu 2 Mbit/s
Za změnu konfigurace nebo zrušení jednoho konce okruhu 2 Mbit/s

Jednorázová cena
[Kč/jednotku]
18000,000
10000,000

Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za propojovací okruhy ve společném svazku
Měsíční cena [cena
k datu realizace.
za 1 tok 2Mbit/s]
Cena stanovena násobkem počtu 2Mbit/s x příslušná cena za 1 tok 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
1
16000,000
počet 2Mbit/s
2
16000,000
počet 2Mbit/s

3

15840,000

počet 2Mbit/s

4

15680,000

počet 2Mbit/s

5

15520,000

počet 2Mbit/s

6

15360,000

počet 2Mbit/s

7

15360,000

počet 2Mbit/s

8

15334,000

počet 2Mbit/s

9

14895,000

počet 2Mbit/s

10

14168,000

počet 2Mbit/s

11

13324,000

počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s

12
13

12593,000

počet 2Mbit/s

14

12249,000

počet 2Mbit/s

15

11917,000

počet 2Mbit/s

16

11597,000

počet 2Mbit/s

17

11290,000

Příloha 1A-Ceny
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počet 2Mbit/s

18

10384,000

počet 2Mbit/s

19

10115,000

počet 2Mbit/s

20

9856,000

počet 2Mbit/s

21

9607,000

počet 2Mbit/s

22

9368,000

počet 2Mbit/s

23

9137,000

počet 2Mbit/s

24

8914,000

počet 2Mbit/s

25

8700,000

počet 2Mbit/s

26

8493,000

počet 2Mbit/s

27

8294,000

počet 2Mbit/s

28

8102,000

počet 2Mbit/s

29

7917,000

počet 2Mbit/s

30

7739,000

počet 2Mbit/s

31

7566,000

počet 2Mbit/s

32

7400,000

počet 2Mbit/s

33

7239,000

počet 2Mbit/s

34

7084,000

počet 2Mbit/s

35

6935,000

počet 2Mbit/s

36

6790,000

počet 2Mbit/s

37

6650,000

počet 2Mbit/s

38

6515,000

počet 2Mbit/s

39

6384,000

počet 2Mbit/s

40

6258,000

počet 2Mbit/s

41

6135,000

počet 2Mbit/s

42

6017,000

počet 2Mbit/s

43

5902,000

počet 2Mbit/s

44

5791,000

počet 2Mbit/s

45

5684,000

počet 2Mbit/s

46

5580,000

počet 2Mbit/s

47

5479,000

počet 2Mbit/s

48

5381,000

počet 2Mbit/s

49

5286,000

počet 2Mbit/s

50

5194,000

počet 2Mbit/s

51

5105,000

počet 2Mbit/s

52

5018,000

počet 2Mbit/s

53

4934,000

počet 2Mbit/s

54

4853,000

počet 2Mbit/s

55

4773,000

počet 2Mbit/s

56

4696,000

počet 2Mbit/s

57

4622,000

počet 2Mbit/s

58

4549,000

počet 2Mbit/s

59

4478,000

počet 2Mbit/s

60

4410,000

počet 2Mbit/s

61

4343,000
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počet 2Mbit/s

62

4278,000

počet 2Mbit/s

63

4214,000

počet 2Mbit/s

64

4665,000

počet 2Mbit/s

65

4622,000

počet 2Mbit/s

66

4579,000

počet 2Mbit/s

67

4538,000

počet 2Mbit/s

68

4498,000

počet 2Mbit/s

69

4460,000

počet 2Mbit/s

70

4422,000

počet 2Mbit/s

71

4386,000

počet 2Mbit/s

72

4350,000

počet 2Mbit/s

73

4316,000

počet 2Mbit/s

74

4282,000

počet 2Mbit/s

75

4249,000

počet 2Mbit/s

76

4217,000

počet 2Mbit/s

77

4186,000

počet 2Mbit/s

78

4156,000

počet 2Mbit/s

79

4127,000

počet 2Mbit/s

80

4098,000

počet 2Mbit/s

81

4070,000

počet 2Mbit/s

82

4043,000

počet 2Mbit/s

83

4016,000

počet 2Mbit/s

84

3990,000

počet 2Mbit/s

85

3964,000

počet 2Mbit/s

86

3940,000

počet 2Mbit/s

87

3915,000

počet 2Mbit/s

88

3892,000

počet 2Mbit/s

89

3868,000

počet 2Mbit/s

90

3846,000

počet 2Mbit/s

91

3824,000

počet 2Mbit/s

92

3802,000

počet 2Mbit/s

93

3781,000

počet 2Mbit/s

94

3760,000

počet 2Mbit/s

95

3740,000

počet 2Mbit/s

96

3720,000

počet 2Mbit/s

97

3700,000

počet 2Mbit/s

98

3681,000

počet 2Mbit/s

99

3662,000

počet 2Mbit/s

100

3644,000

počet 2Mbit/s

101

3626,000

počet 2Mbit/s

102

3608,000

počet 2Mbit/s

103

3591,000

počet 2Mbit/s

104

3574,000

počet 2Mbit/s

105

3558,000
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počet 2Mbit/s

106

3541,000

počet 2Mbit/s

107

3525,000

počet 2Mbit/s

108

3510,000

počet 2Mbit/s

109

3494,000

počet 2Mbit/s

110

3479,000

počet 2Mbit/s

111

3464,000

počet 2Mbit/s

112

3450,000

počet 2Mbit/s

113

3435,000

počet 2Mbit/s

114

3421,000

počet 2Mbit/s

115

3407,000

počet 2Mbit/s

116

3394,000

počet 2Mbit/s

117

3380,000

počet 2Mbit/s

118

3367,000

počet 2Mbit/s

119

3354,000

počet 2Mbit/s

120

3342,000

počet 2Mbit/s

121

3329,000

počet 2Mbit/s

122

3317,000

počet 2Mbit/s

123

3305,000

počet 2Mbit/s

124

3293,000

počet 2Mbit/s

125

3281,000

počet 2Mbit/s

126

3269,000

počet 2Mbit/s

127 - více

3479,000

1.10 Služba automatického odchozího mezinárodního provozu poskytovaná společností CETIN
Volání z FOLO -> CETIN -> MZN síť
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti Cena za minutu
CETIN
[Kč/min]
Volání do sítě …..

Cena za minutu [Kč/min]

Volání do sítě …..

Cena za minutu [Kč/min]

1.11 Služba přístup ke službám typu Zelená linka poskytovaná společností CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností CETIN
Partnerovi za přístup ke službě Zelená linka umístěná v síti CETIN
původ volání od FOLO
původ volání od FOLO z jiných než geografických čísel

Cena za minutu
[Kč/min]
0,310
0,370

Volání z MOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností CETIN
Partnerovi za přístup ke službě Zelená linka umístěná v síti CETIN
původ volání od O2-mob
původ volání od T-Mobile mob
původ volání od Vodafone mob
původ volání od Nordic Telecom mob

Příloha 1A-Ceny
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1.12 Nevyužito
1.13 Nevyužito
1.14 Služba informačních linek (141xx, 1150, 1151) poskytovaná společností CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti
Cena v Kč
CETIN
Služba informačních linek (141xx, 1150, 1151)

Jednorázová cena za volání
Cena za minutu

2,476
2,476

1.15 Služba přístupu k informačním linkám (12yx, kde y = 0 až 3, 1240, 14yxx, kde y není rovno
1, 12yxx, kde y je 5 až 9 a 124yx, kde y je 1 až 9) poskytovaných jinými subjekty v síti
společnosti CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti
Cena v Kč
CETIN
Služba přístupu k informačním linkám poskytovaných
Jednorázová cena za voláníjinými subjekty v síti společnosti CETIN (12yx, kde y = 0 ve špičce
až 3, 1240, 14yxx, kde y není rovno 1, 12yxx, kde y je 5 Cena za minutu - ve špičce
až 9 a 124yx, kde y je 1 až 9)
Jednorázová cena za volání mimo špičku
Cena za minutu - mimo špičku

1,381
1,381
0,762
0,762

1.16 Nevyužito
1.17 Služba signalizace s využitím semipermanentního okruhu společnosti CETIN
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za poskytnutou službu
Služba signalizace s využitím semipermanentního okruhu společnosti CETIN

Cena v Kč
Služba není zpoplatněna

1.18 Nevyužito
1.19 Služba tranzit národního provozu poskytovaná společností CETIN
V případě využití služby tranzitu u služeb, které nejsou níže uvedené, se využije výpočet ceny
součtem ceny tranzitu (uvedené níže) a ceny služby dané operátorem, který účtuje náklady své
sítě.

Volání z FOLO -> CETIN -> FOLO2/MOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti CETIN
Cena pro předání volání v místě TÚ, se kterou je/není propojena volající síť Partnera i
volaná síť Partnera2

Cena za minutu
[Kč/min]
0,100

Volání z FOLO -> CETIN -> FOLO2/MOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti CETIN za Cena za minutu
volání na společnost Partner2
[Kč/min]

Příloha 1A-Ceny
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viz 1.0a)

Cena pro předání volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě, neveřejných a velkoplošných sítí a veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu, na která se vztahuje regulovaná cena za terminaci volání ve fixní síti
FOLO2 pro provoz terminovaný na místní úrovni či v 1 tranzitu pocházející z tel. čísel z
čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP

0,133

viz 1.0a)

Cena pro předání volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě za terminaci volání ve fixní síti FOLO2 pro provoz terminovaný v 2
tranzitu pocházející z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
Cena pro předání volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům veřejné pevné
komunikační sítě, neveřejných a velkoplošných sítí a veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu pro ostatní volání do sítě společnosti FOLO2

0,193
0,1Kč/min+ Cena za
volání Non EHP v
síti příslušného
FOLO2

Volání z FOLO -> CETIN -> MOLO2
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti Cena za minutu
CETIN
[Kč/min]
viz 1.0c)
Cena pro předání volání do sítě MOLO2 pro koncová volání k účastníkům veřejné
mobilní komunikační sítě pro provoz, na které se vztahuje regulovaná cena za terminaci
0,348
volání v mobilní síti MOLO2 pocházející z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy
zemí EHP
Cena pro předání volání do sítě MOLO2 pro koncová volání k účastníkům veřejné
mobilní komunikační sítě pro ostatní volání do sítě společnosti MOLO2

0,1Kč/min+ Cena za
volání Non EHP v
síti příslušného
MOLO2

Volání z FOLO -> CETIN -> na čísla Infolinek ve FOLCETIN/MOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené společností FOLO/MOLO
společnosti CETIN za volání na společnost FOLO2/MOLO2
Volání na čísla Služby informačních linek (1180)
Jednorázová cena za volání
umístěných ve FOLO2/MOLO2
Cena za minutu (tarifikace
60+60 vteřin)
Volání na čísla Služby informačních linek (1181)
Jednorázová cena za volání
umístěných ve FOLO2/MOLO2
Cena za minutu (tarifikace
60+60 vteřin)
Volání na čísla Služby informačních linek (1188)
Jednorázová cena za volání
umístěných ve FOLO2/MOLO2
Cena za minutu (tarifikace
60+60 vteřin)
Volání na čísla Služby informačních linek (141xx, 1150, Jednorázová cena za volání
1151) umístěných ve FOLO2/MOLO2
Cena za minutu
Služba přístupu k informačním linkám poskytovaných
Jednorázová cena za voláníjinými subjekty v síti společnosti FOLO2 (12yx, kde y = 0 ve špičce
až 3, 1240, 14yxx, kde y není rovno 1, 12yxx, kde y je 5 Cena za minutu - ve špičce
až 9 a 124yx, kde y je 1 až 9)
Jednorázová cena za volání mimo špičku
Cena za minutu - mimo špičku

Cena v [Kč]
0,000
29,340
0,000
29,340
0,000
29,340
2,476
2,576
1,381
1,481
0,762
0,862

Volání z FOLO -> CETIN -> na čísla Originačně hraz.služeb ve FOLO2/MOLO2
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Volání na :
- Služba bezplatného volání
- Služba typu Mezinárodní bezplatné volání - tvar UIFN
- Služba Evropských harmonizovaných čísel - 116xxx
- Služba virtuálních volacích karet (VCC)
(měří a účtuje se hrubý čas)
+ Cena za tranzit

Cena stanovena pro původ
volání FOLO ..
Cena za minutu
[Kč/min]

Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené původ volání z FOLO
společností CETIN společnosti FOLO za volání na
původ volání z FOLO z jiných
společnost FOLO2/MOLO2
než geografických čísel

0,310
0,370

Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené společností FOLO společnosti
CETIN za tranzit volání na společnost FOLO2/MOLO2
Volání na :
- Služba bezplatného volání
- Služba typu Mezinárodní bezplatné volání - tvar UIFN
- Služba Evropských harmonizovaných čísel - 116xxx
- Služba virtuálních volacích karet (VCC)
(měří a účtuje se hrubý čas)
+ Cena za tranzit

0,100

Cena stanovena pro původ
volání MOLO ..
Cena za minutu
[Kč/min]

Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí O2- mob
hrazené společností CETIN společnosti MOLO za volání T-Mobile -mob
na společnost FOLO2/MOLO2
Vodafone -mob
Nordic Telecom -mob
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené společností MOLO společnosti
CETIN za tranzit volání na společnost FOLO2/MOLO2

x
x
x
x
0,100

Volání z FOLO -> CETIN -> na čísla služeb FOLO2/MOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené Cena stanovena pro původ
společností FOLO/MOLO společnosti CETIN za volání na volání FOLO/MOLO ..
společnost FOLO2/MOLO2
Volání na služby se sdílenými náklady univerzálního
přístupového čísla UAN)

Cena za minutu
[Kč/min]

FOLO -ve špičce
MOLO -ve špičce

1,030
1,030
0,560

FOLO-mimo špičku
MOLO-mimo špičku

0,560

Volání na služby se sdílenými náklady (typu Modrá linka) FOLO
MOLO

0,200
0,200

1.20 Služba přístupu ke službám typu Modrá linka poskytovaná společností CETIN
Volání z FOLO/MOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností FOLO
společnosti CETIN
Volání na službu typu Modrá linka poskytovaná společností CETIN

Cena za minutu
[Kč/min]
0,100

1.21 Služba přístupu ke službám univerzálního přístupového čísla (UAN-Universal Access
Number) poskytovaná společností CETIN
Volání z FOLO -> CETIN

Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti Cena za minutu
CETIN
[Kč/min]
Volání na službu typu univerzálního přístupového čísla Cena -ve špičce
0,930
(UAN-Universal Access Number) poskytovaná
Příloha 1A-Ceny
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(UAN Universal Access Number) poskytovaná
společností CETIN

Cena -mimo špičku

0,460

1.22 Služba Tranzit k síti Internet poskytovaná společností CETIN
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností FOLO
společnosti CETIN
Volání na službu typu přístupu k síti Internet v síti společnosti FOLO. Službu poskytuje
společnost CETIN. Cena pro předání na místní ústředně i v 1 tranzitu

Cena za minutu
[Kč/min]
0,033

viz1.0a)

1.23 Nevyužito
1.24 Nevyužito
1.25 Nevyužito
1.26 Nevyužito

Příloha 1A-Ceny
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1.27 Služba Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání
Jednorázová ceny za zřízení přístupu ke službě CS ve vazbě pro CSC kod
Ceny hrazené společností FOLO společnosti CETIN za poskytnutou službu
zřízení služby CS pro 1 kód CSC a první propojovací bod
zřízení služby CS v každém dalším propojovacím bodě nebo aktivace CSC kódu v
propojovacím bodě, ve kterém je již služba CS/CPS zřízena

Cena [Kč]
345543,000
25082,000

zrušení služby CS pro 1 kód CSC v jednom propojovacím bodě
zrušení služby CS pro 1 kód CSC a poslední propojovací bod

10148,000
28700,000

Cena za volání
CETIN -> FOLO
Ceny hrazené společností FOLO společnosti CETIN za poskytnutou službu volání do sítě
FOLO s využitím služby CS

Cena [Kč/min]

Cena za přenos volání s předáním na 1. tranzitní ústředně bez ohledu na cílové číslo

0,310

viz 1.0b)

1.28 Služba výběr provozovatele formou nastavení předvolby čísel
Jednorázová ceny za zřízení přístupu ke službě CPS ve vazbě pro CSC kod
Ceny hrazené společností FOLO společnosti CETIN za poskytnutou službu
Cena za zřízení služby CPS pro první kód CSC a první propojovací bod (cena se účtuje v
případě, že CSC kód nebyl v síti společnosti CETIN dříve zaveden)
Cena za zřízení služby CPS v každém dalším propojovacím bodě nebo aktivace CSC kódu
v propojovacím bodě, ve kterém je již služba CS/CPS zřízena
Cena za zrušení služby CPS pro jeden kód CSC v jednom propojovacím bodě

Cena [Kč]
457771,000
25082,000
10148,000

Cena za zrušení služby CPS pro jeden kód CSC a poslední propojovací bod nezávisle na
zrušení služby CS

28700,000

Cena za rozšíření služby z CS na CPS pro první kód CSC a všechny propojovací body, ve
kterých je služba CS zřízena

112237,000

Jednorázová cena za realizaci objednávky na konkrétní stanici
Ceny hrazené společností FOLO společnosti CETIN za poskytnutou službu
Cena za jednoduchou aktivaci služby CPS pro jednoho zákazníka a vyrozumění
Cena za komplexní aktivaci služby CPS pro jednoho zákazníka a vyrozumění
Cena za odmítnutí chybné objednávky aktivace zákazníka a vyrozumění

Cena
[Kč/objednávku]
243,000
243,000
119,000

Cena za volání
CETIN -> FOLO
Ceny hrazené společností FOLO společnosti CETIN za poskytnutou službu volání do sítě
FOLO s využitím služby CS
Cena za přenos volání s předáním na 1. tranzitní ústředně bez ohledu na cílové číslo

Příloha 1A-Ceny
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Cena [Kč/min]
0,310

viz 1.0b)
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1.29 Služba přenositelnosti čísla
Jednorázová cena za realizaci objednávky na konkrétní stanici
Ceny hrazené společností FOLO společnosti CETIN za poskytnutou službu
přenesení čísla na základě jednoduché objednávky

Varianta A
Varianta B nebo C
přenesení čísla na základě komplexní objednávky
Varianta A
Varianta B nebo C
proces vrácení čísla účtovaná opouštěným operátorem na úhradu nákladů s procesem
vracení čísla
zpracování objednávky při nedodání Výpovědi/Autorizačního formuláře (CAF)

Cena
[Kč/objednávku]
315,000
389,000
1017,000
1133,000
129,000
186,000

Cena za využití přeportovaného čísla
Ceny hrazené společností FOLO společnosti CETIN za poskytnutou službu
- Částky odpovídající výši poplatku za právo využívat číslo, které je oprávněna využívat
společnost CETIN, avšak které bylo přeneseno do sítě Partnera, a které je Partner
povinen hradit společnosti CETIN, jsou stanoveny v příslušném rozhodnutí ČTÚ o udělení
oprávnění k využívání čísel v souladu s nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše
a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, v platném znění.
-Částka za používání přeneseného čísla je stanovena ve výši bez DPH. DPH bude
přičtena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění.

Cena [Kč/číslo]
-Částka za
používání
přeneseného čísla
je stanovena ve výši
bez DPH. DPH bude
přičtena v souladu
se zákonem č.
235/2004 Sb., o
dani z přidané
hodnoty, v platném
znění

1.30 Služba Tranzit k Tranzitu k síti Internet poskytovaná společností CETIN
FOLO -> CETIN -> FOLO2
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností FOLO
společnosti CETIN
Volání na službu typu přístupu k síti Internet v síti společnosti FOLO2. Službu poskytuje
společnost CETIN. Cena pro předání na stejné ústředně, na nichž je předáno volání na
FOLO2.
Služba není přes 2 tranzity z technických důvodů poskytována

Cena za minutu
[Kč/min]
0,133

1.31 Služba Rozhraní PRI se signalizací DSS1
Jednorázová cena za realizaci objednávky
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za realizaci služby
Za zřízení jednoho konce okruhu PRI se signalizací DSS1 2 Mbit/s
Za změnu konfigurace okruhu PRI se signalizací DSS1 2 Mbit/s
Za přeložení jednoho konce okruhu PRI se signalizací DSS1 2 Mbit/s (se změnou adresy
jednoho konce)

Jednorázová cena
[Kč/jednotku]
9000,000
5000,000
9000,000

Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za propojovací okruhy ve společném svazku
k datu realizace.
Měsíční cena [cena
Cena stanovena násobkem počtu 2Mbit/s x příslušná cena za 1 okruh 2Mbit/s se
za 1 okruh 2Mbit/s]
sig.DSS1
počet 2Mbit/s
1 – 100
5999,000
počet 2Mbit/s
101 – 125
4080,000
počet 2Mbit/s
125 – 150
4000,000
počet 2Mbit/s
151 – 175
3900,000
Příloha 1A-Ceny
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počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s

176 – 200
201 – 225
226 – 250
251 – 275

3700,000
3500,000
3300,000
3100,000

1.32 Nevyužito
1.33 Služba přístupu uživatelů VTS Partnera k neveřejným sítím elektronických komunikací a k
velkoplošným sítím s přístupovým kódem 95x, 973 a 974 připojených k VTS společnosti
CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem společnosti Cena za minutu
CETIN
[Kč/min]
viz 1.0a)
Cena pro volání do sítě společnosti CETIN na čísla neveřejných/ velkoplošných sítí z čísel
na které se vztahuje regulovaná cena za terminaci volání ve fixní síti CETIN z tel. čísel z
0,033
čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
Cena pro volání do sítě společnosti CETIN na čísla neveřejných/ velkoplošných sítí pro
x
ostatní volání do sítě společnosti CETIN

1.34 Služba Přístup ke službám typu Mezinárodní bezplatné volání poskytovaná společností
CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností CETIN
Partnerovi za přístup ke službě MBV umístěná v síti CETIN.
Ceny poníženy o koeficient čistého času
původ volání od FOLO * koeficient 77%

Cena za minutu
[Kč/min]
0,285

1.35 Služba Tranzit k síti INTERNET - FRIACO poskytovaná společností CETIN
CETIN -> FOLO
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za PRI port pro službu Tranzit k síti Internet FRIACO
Měsíční cena [cena
Cena stanovena násobkem počtu 2Mbit/s x příslušná cena za 1 okruh 2Mbit/s se
za 1 okruh 2Mbit/s]
sig.DSS1 FRACO
1 x 30kanálový–PRI port na místní ústředně HOST

Příloha 1A-Ceny
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1.36 Služby vyhledání přeneseného čísla s následným dosměrováním volání
Volání na přenesené geografické číslo z FOLO/MOLO -> CETIN-> FOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené společností FOLO/MOLO
společnosti CETIN za volání na společnost FOLO2

Cena v [Kč]

Cena za vyhledání přeneseného čísla +Cena pro předání Jednorázová cena za
volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům
vyhledání volání
veřejné pevné komunikační sítě, neveřejných a
Cena za minutu [Kč/min]
velkoplošných sítí a veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu, na která se vztahuje regulovaná cena za
terminaci volání ve fixní síti FOLO2 pro provoz
terminovaný na místní úrovni či v 1 tranzitu pocházející z
tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP

1,730
viz 1.0a)

0,133

Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena zavyhledání
volání
volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům
veřejné pevné komunikační sítě za terminaci volání ve
Cena za minutu [Kč/min]
fixní síti FOLO2 pro provoz terminovaný v 2 tranzitu
pocházející z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy
zemí EHP
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena za
vyhledání volání
volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům
veřejné pevné komunikační sítě, neveřejných a
Cena za minutu [Kč/min]
velkoplošných sítí a veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu pro ostatní volání do sítě společnosti
FOLO2

1,730
viz 1.0a)

0,193

1,730
0,1Kč/min+ Cena za
volání Non EHP v
síti příslušného
FOLO2

Volání na přenesené mobilní číslo z FOLO/MOLO -> CETIN -> MOLO2
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
FOLO/MOLO společnosti CETIN
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena za
volání do sítě MOLO2 pro koncová volání k účastníkům vyhledání volání
veřejné mobilní komunikační sítě pro provoz, na které se Cena za minutu [Kč/min]
vztahuje regulovaná cena za terminaci volání v mobilní
síti MOLO2 pocházející z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel.
čísel s kódy zemí EHP
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena za
volání do sítě MOLO2 pro koncová volání k účastníkům vyhledání volání
veřejné mobilní komunikační sítě pro ostatní volání do Cena za minutu [Kč/min]
sítě společnosti MOLO2

Příloha 1A-Ceny
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Volání na přenesené číslo z FOLO/MOLO ->CETIN->na čísla Orig. hraz.služeb ve FOLO2/MOLO2
Volání na :
- Služba bezplatného volání
- Služba virtuálních volacích karet (VCC)
(měří a účtuje se hrubý čas)
+ cena za vyhlednání a dosměrování volání

Cena stanovena pro původ
volání FOLO .. za minutu
[Kč/min]

Cena v [Kč]

Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené Cena za minutu [Kč/min]
společností CETIN společnosti FOLO za volání na
společnost FOLO2/MOLO2
Cena za minutu [Kč/min]
volání z jiných než
geografických čísel
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Ceny za propojení Jednorázová cena za
veřejných komunikačních sítí hrazené společností FOLO vyhledání volání
společnosti CETIN za dosměrování volání na společnost Cena za minutu [Kč/min]
FOLO2/MOLO2
Volání na :
- Služba bezplatného volání
- Služba virtuálních volacích karet (VCC)
(měří a účtuje se hrubý čas)
+ cena za vyhlednání a dosměrování volání

0,370
1,730
0,100

Cena stanovena pro původ
volání MOLO ..
Cena v [Kč]

Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené
Cena za minutu [Kč/min]
společností CETIN společnosti MOLO za volání na
O2-mob
společnost FOLO2/MOLO2
Cena za minutu [Kč/min]
T-Mobile -mob
Cena za minutu [Kč/min]
Vodafone -mob
Cena za minutu [Kč/min]
Nordic Telecom -mob
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Ceny za propojení Jednorázová cena za
veřejných komunikačních sítí hrazené společností MOLO vyhledání volání
společnosti CETIN za dosměrování volání na společnost Cena za minutu [Kč/min]
FOLO2/MOLO2

Příloha 1A-Ceny
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Volání na přenesené číslo z FOLO/MOLO -> CETIN -> na čísla služeb FOLO2/MOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené
společností FOLO/MOLO společnosti CETIN za volání na
společnost FOLO2/MOLO2
Cena za vyhledání přeneseného čísla +
Volání na služby se sdílenými náklady univerzálního
přístupového čísla UAN)

Cena stanovena pro původ
volání FOLO/MOLO ..

Cena v [Kč]

Jednorázová cena za
vyhledání volání
Cena za minutu [Kč/min]
FOLO -ve špičce
Cena za minutu [Kč/min]
MOLO -ve špičce
Cena za minutu [Kč/min]
FOLO-mimo špičku
Cena za minutu [Kč/min]
MOLO-mimo špičku
Cena za vyhledání přeneseného čísla +
Jednorázová cena za
Volání na služby se sdílenými náklady (typu Modrá linka) vyhledání volání
Cena za minutu [Kč/min] pro
FOLO
Cena za minutu [Kč/min] pro
MOLO

1,730
1,030
1,030
0,560
0,560
1,730
0,200
0,200

1.37 Služba Internet Originace
CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností FOLO
společnosti CETIN
Volání na službu typu přístupu k síti Internet v síti společnosti FOLO. O službu není
zájem- řešena pomocí CPS a FRIACO. Cena dána cenovým rozhodnutím - Originace

Cena za minutu
[Kč/min]
-

1.38 Identifikace zlomyslných volání
Jednorázová cena
Ceny za poskytnutou službu ve veřejné pevné komunikační sítí hrazené společností
FOLO společnosti CETIN
Cena za realizovanou objednávku Identifikace zlomyslných volání.

Cena objednávku
[Kč]
Služba není
poskytována

1.39 Nevyužito
1.40 Koncové volání VoIP k účastníkům veřejně dostupné služby elektronických komunikací
založené na VoIP společnosti CETIN
Volání z FOLO -> CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností FOLO
společnosti CETIN při volání na čísla 91x
Cena pro volání do sítě společnosti CETIN na čísla veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu na které se vztahuje regulovaná cena za terminaci volání ve fixní síti CETIN
z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
Cena pro volání do sítě společnosti CETIN na čísla veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu pro ostatní volání do sítě společnosti CETIN

Cena za minutu
[Kč/min]
viz 1.0a)

0,033
x

x - cena stanovená Partnerem

Příloha 1A-Ceny

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
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2.0

Vybrané ceny jsou platné po omezené časové období:
a) Cena platná od 1.3.2017 po dobu vykonatelnosti části I. výroku rozhodnutí č.
CEN/1/12.2016-69
b) Cena platná od 1.4.2017
c) Cena platná od 1.3.2017 po dobu vykonatelnosti části I. výroku rozhodnutí č.
CEN/2/12.2016-90

2.2 Služba koncové volání k účastníkům veřejné komunikační sítě Partnera
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN Partnerovi
1 tranzit, místní pro volání z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
2 tranzity pro na volání z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
1 tranzit, místní pro ostatní volání do sítě společnosti FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]
0,033
0,093
x

2.3 Není poskytována
2.4 Není poskytována
2.5 Není poskytována
2.6 Není poskytována
2.7 Není poskytována
2.8 Není poskytována
2.9 Připraveno pro nabídku Partnera
Služba poskytovaná společnosti CETIN
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za realizaci služby
Za zřízení nebo přeložení jednoho konce okruhu 2 Mbit/s
Za změnu konfigurace nebo zrušení jednoho konce okruhu 2 Mbit/s
Ceny hrazené Partnerem společnosti CETIN za propojovací okruhy ve společném
svazku k datu realizace.
Cena stanovena násobkem počtu 2Mbit/s x příslušná cena za 1 tok 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s

Příloha 1A-Ceny

1
2
3
4
5
6
7
8

Jednorázová
cena
18000,000
10000,000
Měsíční cena
[cena za 1 tok
2Mbit/s]
16000,000
16000,000
15840,000
15680,000
15520,000
15360,000
15360,000
15334,000
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počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s
počet 2Mbit/s

9
10
11
12

14895,000
14168,000
13324,000
12952,000

2.10 Není poskytována
Volání z FOLO/MOLO -> CETIN -> MZN síť
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem
společnosti CETIN

Cena za minutu
[Kč/min]
Cena za minutu
[Kč/min]
Cena za minutu
[Kč/min]

Volání do sítě …..
Volání do sítě …..

2.11 Služba přístup ke službám typu Zelená linka poskytovaná Partnerem
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem
společnosti CETIN za přístup ke službě Zelená linka umístěná v síti FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]

původ volání od společnosti CETIN

0,310 viz 2.0b)

původ volání od společnosti CETIN z čísla, které se nenachází v přístupové oblasti
bránové ústředny

0,370

původ volání od společnosti CETIN z jiných než geografických čísel

0,370

Příloha 1A-Ceny

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
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Volání v tranzitu z MOLO2 -> CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
FOLO společnosti CETIN za přístup ke službě Zelená linka umístěná v síti FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]

původ volání od O2-mob

x

původ volání od T-Mobile mob

x

původ volání od Vodafone mob

x

původ volání od Nordic Telecom mob

x

Volání v tranzitu z FOLO2 -> CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
FOLO společnosti CETIN za přístup ke službě Zelená linka umístěná v síti FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]
0,370

původ volání FOLO2

2.12 Není poskytována
2.13 Není poskytována
2.14 Služba informačních linek (141xx, 1150, 1151) poskytovaná Partnerem
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN společnosti FOLO
Služba informačních linek (141xx, 1150, 1151)

Cena v Kč

Jednorázová cena za
volání
Cena za minutu

2,476
2,476

2.15 Služba přístupu k informačním linkám (12yx, kde y = 0 až 3, 1240, 14yxx, kde y není
rovno 1, 12yxx, kde y je 5 až 9 a 124yx, kde y je 1 až 9) poskytovaných jinými
subjekty v síti Partnera
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN společnosti FOLO
Služba přístupu k informačním linkám poskytovaných
jinými subjekty v síti společnosti FOLO (12yx, kde y = 0 až
3, 1240, 14yxx, kde y není rovno 1, 12yxx, kde y je 5 až 9
a 124yx, kde y je 1 až 9)

Cena v Kč

Jednorázová cena za
volání- ve špičce

1,381

Cena za minutu - ve
špičce
Jednorázová cena za
volání - mimo špičku

1,381

Cena za minutu - mimo
špičku

0,762

0,762

2.16 Není poskytována
2.17 Není poskytována
2.18 Není poskytována

Příloha 1A-Ceny
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2.19 Není poskytována
2.20 Služba přístupu ke službám se sdílenými náklady Partnera
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN společnosti FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]
0,100

Volání na službu typu Modrá linka poskytovaná společností FOLO

2.21 Služba přístupu ke službám univerzálního přístupového čísla (UAN-Universal
Access Number) poskytovaná Partnerem
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN společnosti FOLO
Volání na službu typu univerzálního přístupového čísla
(UAN-Universal Access Number) poskytovaná
společností FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]

Cena za minutu -ve
špičce

0,930

Cena za minutu -mimo
špičku

0,460

2.22 Služba Tranzit k síti Internet poskytovaná Partnerem
Volání ze sítě Partnera ->CETIN
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem
společnosti CETIN
Volání na službu typu přístupu k síti Internet v síti společnosti CETIN Službu
poskytuje Partner. Cena pro předání na místní ústředně i v 1 tranzitu

Cena za minutu
[Kč/min]
0,033

2.23 Služba virtuálních volacích karet (VCC) poskytovaná společností FOLO

Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem
společnosti CETIN za přístup ke službě VCC umístěná v síti FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]

původ volání od společnosti CETIN

0,310 viz 2.0b)

původ volání od společnosti CETIN z čísla, které se nenachází v přístupové oblasti
bránové ústředny

0,370

původ volání od společnosti CETIN z jiných než geografických čísel

0,370

Volání z CETIN VTA -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené Partnerem
společnosti CETIN za přístup ke službě VCC umístěná v síti FOLO při volání z VTA
původ volání od společnosti CETIN
původ volání od společnosti CETIN předávané v jíné
oblasti, než volání vzniklo

Příloha 1A-Ceny

Cena za použití VTA
Cena za volání
Cena za použití VTA
Cena za volání

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Cena [Kč/min]

1,650 *)
0,310 viz 2.0b)
1,650 *)
0,370
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*) Společnost CETIN poskytne Partnerovi slevu z Ceny za použití VTA. Cena za
použití VTA po slevě je pro celý provoz stanovena ve výši 0,56 Kč/min. Společnosti
se dohodly, že výše slevy může být změněna vzájemnou dohodou smluvních stran.

Volání v tranzitu z FOLO2 -> CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
Cena za minutu
FOLO/MOLO společnosti CETIN za přístup za přístup ke službě VCC umístěná v síti [Kč/min]
FOLO
0,370
původ volání FOLO2

2.24 Není poskytována
2.25 Není poskytována
2.26 Není poskytována
2.27 Není poskytována
2.28 Není poskytována

Příloha 1A-Ceny

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
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2.29 Služba přenositelnosti čísla
Jednorázová cena za realizaci objednávky na konkrétní stanici
Ceny hrazené společností CETIN společnosti FOLO za poskytnutou službu
Varianta A

Cena
[Kč/objednávku
xxx

Varianta B nebo C

xxx

Varianta A

xxx

Varianta B nebo C

xxx

proces vrácení čísla účtovaná opouštěným operátorem na úhradu nákladů s
procesem vracení čísla
zpracování objednávky při nedodání Autorizačního formuláře (CAF)

xxx

přenesení čísla na základě jednoduché objednávky
přenesení čísla na základě komplexní objednávky

xxx

Cena za využití přeportovaného čísla
Ceny hrazené společností CETIN společnosti FOLO za poskytnutou službu

Cena [Kč/číslo]

- Částky odpovídající výši poplatku za právo využívat číslo, které je oprávněn
využívat Partner, avšak které bylo přeneseno do sítě společnosti CETIN, a které je
společnost CETIN povinna hradit Partnerovi, jsou stanoveny v příslušném
rozhodnutí ČTÚ o udělení oprávnění k využívání čísel v souladu s nařízením vlády č.
154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel, v platném znění.
-Částka za používání přeneseného čísla je stanovena ve výši bez DPH. DPH bude
přičtena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění.

-Částka za
používání
přeneseného
čísla je
stanovena ve
výši bez DPH.
DPH bude
přičtena v
souladu se
zákonem č.
235/2004 Sb., o
dani z přidané
hodnoty, v
platném znění

2.30 Není poskytována
2.31 Není poskytována
2.32 Není poskytována
2.33 Služba přístupu uživatelů VTS společnosti OLO k neveřejným sítím elektronických
komunikací a k velkoplošným sítím s přístupovým kódem 95x připojených k VTS
Partnera
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN Partnerovi
Cena pro volání do sítě společnosti FOLO na čísla neveřejných/ velkoplošných sítí z
čísel na které se vztahuje regulovaná cena za terminaci volání ve fixní síti FOLO z
tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
Cena pro volání do sítě společnosti FOLO na čísla neveřejných/ velkoplošných sítí
pro ostatní volání do sítě společnosti FOLO

Cena za minutu
[Kč/min]
0,033

x

2.34 Není poskytována
Příloha 1A-Ceny

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
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2.35 Není poskytována

Příloha 1A-Ceny

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
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2.36 Služby vyhledání přeneseného čísla s následným dosměrováním volání
Volání na přenesené geografické číslo z CETIN -> FOLO -> FOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené společností CETIN
společnosti FOLO za volání na společnost FOLO2
Cena za vyhledání přeneseného čísla +Cena pro předání Jednorázová cena za
volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům
vyhledání volání
veřejné pevné komunikační sítě, neveřejných a
Cena za minutu [Kč/min]
velkoplošných sítí a veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu, na která se vztahuje regulovaná cena za
terminaci volání ve fixní síti FOLO2 pro provoz
terminovaný na místní úrovni či v 1 tranzitu pocházející z
tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena za
volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům
vyhledání volání
veřejné pevné komunikační sítě za terminaci volání ve
fixní síti FOLO2 pro provoz terminovaný v 2 tranzitu
pocházející z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy Cena za minutu [Kč/min]
zemí EHP
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena za
volání do sítě FOLO2 pro koncová volání k účastníkům
vyhledání volání
veřejné pevné komunikační sítě, neveřejných a
Cena za minutu [Kč/min]
velkoplošných sítí a veřejných komunikačních sítí pro
přenos hlasu pro ostatní volání do sítě společnosti
FOLO2

Příloha 1A-Ceny
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Cena v [Kč]
1,730
0,093

1,730

0,153
1,730
0,06Kč/min+
Cena za volání
Non EHP v síti
příslušného
FOLO2
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Volání na přenesené mobilní číslo z CETIN -> FOLO/MOLO -> MOLO2
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN společnosti FOLO/MOLO
Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena za
volání do sítě MOLO2 pro koncová volání k účastníkům vyhledání volání
veřejné mobilní komunikační sítě pro provoz, na které se
vztahuje regulovaná cena za terminaci volání v mobilní Cena za minutu [Kč/min]
síti MOLO2 pocházející z tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel.
čísel s kódy zemí EHP

Cena v [Kč]
1,730
0,308

Cena za vyhledání přeneseného čísla + Cena pro předání Jednorázová cena za
1,730
volání do sítě MOLO2 pro koncová volání k účastníkům vyhledání volání
veřejné mobilní komunikační sítě pro ostatní volání do Cena za minutu [Kč/min] 0,06Kč/min+
sítě společnosti MOLO2
Cena za volání
Non EHP v síti
příslušného
MOLO2

Volání na přenesené číslo z CETIN->FOLO/MOLO->na čísla Orig.hraz.služeb ve FOLO2/MOLO2
Volání na :
- Služba bezplatného volání
- Služba virtuálních volacích karet (VCC)
(měří a účtuje se hrubý čas)
+ cena za vyhlednání a dosměrování volání
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené
společností FOLO/MOLO společnosti CETIN za volání na
společnost FOLO2/MOLO2

Cena stanovena pro
Cena v [Kč]
původ volání CETIN .. za
minutu [Kč/min]

Cena za minutu [Kč/min]

0,310 viz 2.0b)

Cena za minutu [Kč/min]
pro původ volání od
společnosti CETIN z čísla,
které se nenachází v
přístupové oblasti
bránové ústředny

0,370

Cena za minutu
[Kč/min]volání z jiných
než geografických čísel

0,370

Cena za vyhledání přeneseného čísla + Ceny za propojení Jednorázová cena za
veřejných komunikačních sítí hrazené společností CETIN vyhledání volání
společnosti FOLO za dosměrování volání na společnost
Cena za minutu [Kč/min]
FOLO2/MOLO2

Příloha 1A-Ceny

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

1,730
0,060

25 / 26

SMLOUVA O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ CETIN-fixní síť a OLO

Volání na přenesené číslo z CETIN-> FOLO/MOLO -> na čísla služeb FOLO2/MOLO2
Ceny za propojení veřejných komunikačních sítí hrazené Cena stanovena pro
společností CETIN společnosti FOLO/MOLO za volání na původ volání CETIN ..
společnost FOLO2/MOLO2
Cena za vyhledání přeneseného čísla +
Volání na služby se sdílenými náklady univerzálního
přístupového čísla UAN)

Cena v [Kč]

Jednorázová cena za
vyhledání volání

1,730

Cena za minutu [Kč/min]
pro FOLO2 - ve špičku

0,990

Cena za minutu [Kč/min]
pro FOLO2 -mimo
špičku
Cena za minutu [Kč/min]
pro MOLO2 - ve špičku

0,520

Cena za minutu [Kč/min]
pro MOLO2 -mimo
špičku

0,520

0,990

Cena za vyhledání přeneseného čísla +
Jednorázová cena za
Volání na služby se sdílenými náklady (typu Modrá linka) vyhledání volání

1,730

Cena za minutu [Kč/min]
pro FOLO2

0,160

Cena za minutu [Kč/min]
pro MOLO2

0,160

2.37 Není poskytována
2.38 Identifikace zlomyslných volání
Jednorázová cena
Ceny za poskytnutou službu ve veřejné pevné komunikační sítí hrazené společností Cena
CETIN společnosti FOLO/MOLO
objednávku
Služba není
poskytována

Cena za realizovanou objednávku Identifikace zlomyslných volání.

2.39 Není poskytována
2.40 Koncové volání VoIP k účastníkům veřejně dostupné služby elektronických
komunikací založené na VoIP Partnera
Volání z CETIN -> FOLO
Ceny za propojení veřejných pevných komunikačních sítí hrazené společností
CETIN Partnerovi při volání na čísla 91x
Cena pro volání do sítě Partnera na čísla veřejných komunikačních sítí pro přenos
hlasu na které se vztahuje regulovaná cena za terminaci volání ve fixní síti FOLO z
tel. čísel z čísl. plánu ČR a z tel. čísel s kódy zemí EHP
Cena pro volání do sítě Partnera na čísla veřejných komunikačních sítí pro přenos
hlasu pro ostatní volání do sítě Partnera

Cena za minutu
[Kč/min]
0,033

x

x - cena stanovená Partnerem

Příloha 1A-Ceny
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