
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…the broadest narrowband money can buy 

MODANET – veřejná telekomunika ční služba  

Ceník telekomunikačních služeb 

RACOM s.r.o.   •  Mírová 1283  •  592 31 Nové Město na Moravě  •  Česká republika 
Tel.: +420 565 659 511  •  Fax: +420 565 659 512  •  E-mail: racom@racom.eu www.racom.eu  

Ceník telekomunikační služeb MODANET vydala společnost RACOM s.r.o. , se sídlem Nové Město na Moravě, Mírová 1283, IČO: 
46343423, DIČ: CZ46343423, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajské soudu v Brně, oddíl C, vložka 537, držitel 
osvědčení č. 436, vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle § 14 odstavce 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů ke 
zřizování a provozování telekomunikační služby přenosu dat (dále jen služby). 



 

 
 

 www.racom.eu 

I. Působnost ceníku 

(1) Ceník telekomunikačních služeb stanoví ceny, které účtuje držitel osvědčení, firma RACOM s.r.o., (dále jen poskytovatel) 
účastníkovi této služby. Technické a obchodní podmínky poskytování služby jsou stanoveny Všeobecnými podmínkami 
telekomunikační služby, Reklamačním řádem telekomunikační služby a Smlouvou o poskytování telekomunikační služby 
přenosu dat uzavřenou mezi poskytovatelem a účastníkem služby. 

(2) Cenu služby představují poplatky v závislosti na druhu tarifu telekomunikační služby. Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude 
připočtena DPH dle platných předpisů. 

II. Výklad pojm ů 

(1) MODANET G (Global) je datový provoz v rádiové síti ve sdíleném prost ředí celoplošné sít ě za standardních podmínek 
daných Všeobecnými podmínkami telekomunikační služby přenosu dat. 

(2) MODANET L  (Local) je datový provoz v rádiové síti v uzav řené skupin ě bodů za standardních podmínek daných 
Všeobecnými podmínkami telekomunikační služby přenosu dat. 

(3) MODANET 406 je datový provoz v rádiové síti v uzav řené skupin ě bodů za standardních podmínek daných Všeobecnými 
podmínkami telekomunikační služby přenosu dat. 

(4) MODANET GSM je datový provoz v GSM síti ve sdíleném prostředí celoplošné sítě APN RACOM s.r.o. s technologií 
EDGE/GPRS, nebo HSPDA/UMTS/EDGE/GPRS bez omezení objemu přenesených dat za standardních podmínek 
poskytovaných mobilním operátorem a daných Všeobecnými podmínkami telekomunikační služby přenosu dat. 

III.  Ceny 

Tarify a poplatky telekomunika ční služby MODANET Sí ť Bod  
MODANET L  – nové smlouvy se již neuzavírají  500,- Kč / měsíc 100,- Kč / měsíc 
MODANET G - nové smlouvy se již neuzavírají  1500,- Kč / měsíc 
MODANET 406 dle Čl. III. Odst. (1) / rok  
MODANET GSM:   a) EDGE/GPRS  
                               b) HSPDA/UMTS/EDGE/GPRS 

200,- Kč / měsíc / SIM  
 400,- Kč / měsíc / SIM  

Jednorázový poplatek za aktivaci služby: a) MODANET 406 
                                                                  b) MODANET GSM 

5.000,- Kč   
1.000,- Kč  

Přeinstalace, instalace a oživení telekomunikačního zařízení u poskytovatele dle samostatné nabídky podle požadavků 
zákazníka. 

 
(1) MODANET 406: výpo čet poplatku (A+B+C) 

A) poplatek za provozní oblast rádiové sítě: 

- sítě o poloměru provozní oblasti do 5 km včetně …………..…  3.750,- Kč 

- sítě o poloměru provozní oblasti do 25 km včetně…...............  5.000,- Kč  

- sítě o poloměru provozní oblasti do 70 km včetně .…….....….12.500,- Kč  

- sítě o poloměru provozní oblasti do 150 km včetně …........... 27.500,- Kč 

- sítě s poloměrem provozní oblasti nad 150 km.………..…….. 37.500,- Kč 

B) poplatek za vyzářený výkon e.r.p. a počet základnových stanic = 2500 × (k)  

(k) = koeficient vyzářeného výkonu = (1,5 + a + b + c): 

- počet základnových stanic n s P (e.r.p.) do 1 W včetně ………….……. a = (n × 0,05) 

- počet základnových stanic n s P (e.r.p.) přes 1 W do 5 W včetně…….. b = (n × 0,10) 

- počet základnových stanic n s P (e.r.p.) přes 5 W do 10 W včetně..….. c = (n × 0,15) 

C)  administrační poplatek 2.400,-Kč za správu kmitočtu 
(2) Pro případ, že telekomunikační zařízení zůstane majetkem poskytovatele, zaplatí účastník navíc jednorázový zřizovací poplatek 

až do výše 50% z jeho vstupní ceny a měsíčně poplatek ve výši 5 % ze zůstatkové ceny. Přesná výše těchto poplatků se 
sjednává individuálně a bude uvedena ve Smlouvě o poskytování telekomunikační služby přenosu dat. 

(3) Účastník si může jako doplňkovou službu sjednat s poskytovatelem placenou smluvní servisní podporu SERVIS 12, nebo 
SERVIS 24. 

(4) Firma RACOM s.r.o. může ke službě MODANET poskytovat individuální slevy. 

(5) Ceník telekomunikačních služeb je k nahlédnutí dálkovým přístupem na www.racom.eu a na všech kontaktních místech 
poskytovatele určených pro styk s veřejností. 

(6) Ceník telekomunikačních služeb přenosu dat nabývá platnosti dnem podpisu jednatelem společnosti RACOM.s.r.o. s účinností 
od 1. 9. 2015  Současně ruší ceník ze dne 1. 6. 2014. 

V Novém Městě na Moravě, dne 1. 6. 2015     RACOM s.r.o. 

          Ing. Bohumil Sobotka 
            jednatel společnost 


