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C E N Í K  

Služba Prodejní položka 
Prodejní 
jednotka 

Popis  Cena 

housing 

Pronájem prostoru  v 
RACKu 

RU 
Prostor v RACKu od 1RU. Ke každé poskytnuté 
RU jsou 2 elektrické zásuvky C13, každá na jiné 
PDU liště ve stejném RACKu. 

350 Kč 

Pronájem celých RACKů ks 

Každý RACK má k dispozici prostor velikosti 
40RU (RACK Unit). Včetně dvou PDU lišt, každá 
s počtem elektrických zásuvek 21x C13 a 3x 
C19. 

12 000 Kč 

Napájení a chlazení kWh 
Elektrická energie na zásuvkách C13 a C19 v 
PDU lištách v RACKu. Účtování odebrané 
elektrické energie na základě měření z PDU lišt. 

5,50 Kč 

KVM port ks Obsazený port na KVM switche. 190 Kč 

USB over LAN ks USB port komunikující po LAN síti. 180 Kč 

virtuální 
výpočetní 

výkon 

Virtuální datové 
centrum 

ks 
Virtuální datové centrum s jednou veřejnou 
IPv4 adresou v ceně. 

100 Kč 

Rezervovaný výpočetní 
výkon 

vCPU Rezervovaný výpočetní výkon. 65 Kč 

Rezervovaná kapacita 
RAM 

GB Rezervovaná kapacita virtuální paměti. 210 Kč 

Diskové úložiště  GB 
Kapacita virtuálního diskového prostoru 
ekvivalentního SAS disku. 

3,50 Kč 

Diskové úložiště  GB 
Kapacita virtuálního diskového prostoru 
ekvivalentního SSD disku. 

5,00 Kč  
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VEEAM Enterprise per 
VM 

licence VEEAM Enterprise per VM 230 Kč 

Zálohovací prostor GB Diskový prostor pro zálohy 1,00 Kč 

konektivita 

 Pronájem veřejné IPv4 
adresy 

ks Další veřejná IPv4 adresa pro Virtual DC. 100 Kč 

Firewall ks Firewall F5 5 000 Kč 

Firewall Ks Firewall ASA 1 000 Kč 

LAN port 1Gbit ks 
Metalický LAN port  1Gbit pro připojení do 
internetu.  

300 Kč 

L2 okruh 10Mbit DCM - 
Zlínsko 

ks 
Zprostředkování 10Mbit L2 okruhu mezi 
datovým centrem Monaco a konkrétním 
místem ve městě Zlín, Otrokovice a jejich okolí. 

individuální 

asistence 

Název položky Jednotka Popis služby 

Nákladová 
hodinová 

jednotková 
cena 

Asistenční služba mimo 
pracovní dobu 

hod. 
Vzdálené ruce a  asistence při vstupu do DCM, 
placená mimo pracovní dobu. Minimální 
fakturovaná částka je za 30 minut. 

600 Kč 
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Připojení k sítí internet 

Tarif Měsíční paušál 

Rychlost 
max. a inzerovaná 

Stahování/odesílání 
[Mbit/s] 

Rychlost 
běžně dostupná 

Stahování/odesílání 
[Mbit/s] 

Rychlost 
minim. zaručená 

Stahování/odesílání 
[Mbit/s] 

10D 2 900 Kč 10/10 8 6/6 

100D 4 900 Kč 100/100 80 60/60 

1000D4 15 900 Kč 1000/1000 600 350/350 

1000D2 29 900 Kč 1000/1000 300 180/180 

1000SD100 900 Kč 1000/1000 300 180/180 

 

Specifikace služby 

• Trvalé připojení k Internetu v pevném místě bez časových omezení. 

• Objem přenášených dat není zpoplatňován. 

• Datová trasa je zakončena ethernet rozhraním s jednou statickou IP adresou. Ta je zahrnuta v ceně připojení. 

• Za příplatek je možné přiřadit další IP adresy. 

• Tok dat může být řízen, např. při přetížení sítě. 

Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má 

poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmínek.  

Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu 

může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních 

systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být 

na první pohled jejich činnost zjevná.  

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles 

výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.  

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke 

třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 

minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v 

případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.  
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Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v 

případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované 

služby. 

 


