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1) Telekomunikační služby 

a) Telekomunikační služby pro firmy (Internet, Hlasové služby, Datové linky) 
b) Bytové domy - Internet, IP TV, Hlasové služby, Kamerový systém 
c) Internet a Hlasové služby technologií WiFi a WiMax 
d) Management telekomunikačních služeb (optimalizace, analýzy hovorů) 

 
2) Hostingové služby 

a) Domain Hosting (registrace a provoz doménových jmen) 
b) Web Hosting (provoz internetových stránek a aplikací) 
c) Výroba internetové prezenace 
d) Mail Hosting (provoz mailserverů, provoz mailboxů) 
e) Server Hosting, Housing (provoz serverů v našem Housing Centru) 
f) Security Hosting (pronájem antispamových a antivirových řešení pro mail) 

 
3) IT Security 

a) Prodej a implementace bezpečnostního software (firewall, antivirus, antispam) 
b) Global Security Management (komplexní péče o zabezpečení IT) 

 
4) IT Servis 

a) Návrhy a implementace informačních systémů 
b) Správa informačních technologií (systémy, aplikace, hardware, kabeláže) 
c) Subdodávky servisních služeb 
d) IT management (koordinace provozu IT bez dodávek služeb, HW,SW od COPROSYS) 

 
5) Velkoobchod a maloobchod 

a) počítačové sestavy a servery (pc.coprosys.cz) 
b) doplňkový hardware (eshop.coprosys.cz) 
c) software (operační systémy a aplikace) 
d) spotřební materiál 

 
6) Tisková řešení 

a) Návrhy a implementace tiskových řešení pro firemní zákazníky 
b) Cílené dodávky spotřebního materiálu 
c) Servis tiskových řešení 

 
7) Telefonní ústředny 

a) Návrhy a implementace telefonních ústředen 
b) Správa telefonních ústředen 

 
8) Zálohování dat 

a) Návrhy a implementace systémů lokálního zálohování dat 
b) On-line zálohování dat (přenos na zabezpečený server, uložení do bankovní úschovy) 

 
9) Altus VARIO – firemní informační systém 

a) Prodej licencí 
b) Základní nastavení systému, školení uživatelů 
c) Technická podpora provozu Altus VARIO (Maintenance) 

 
10) Distribuce Televizního a video signálu 

a) IP TV (zajištění příjmu televizního signálu přes datové sítě) 
b) DVB-T (zajištění příjmu televizního signálu přes pozemní digitální vysílání) 
c) DVB-S (zajištění příjmu televizního signálu přes satelit) 
d) Kamerové systémy (on-line sledování, on-line přístup do video archivu) 
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Management telekomunikačních služeb 

(optimalizace, analýzy hovorů) 
 

Úkolem této služby je zajistit pro zákazníka optimální řešení telekomunikačních služeb. 
Známe všechny možnosti telekomunikačních řešení, víme co je využitelné a užitečné pro 
konkrétní typ podnikání, umíme jednat s telekomunikačními operátory, známe výhody i 
nevýhody slevových balíčků, známe slabiny i silné stránky všech českých operátorů, 
máme zkušenosti se spoustou výrobců telefonních ústředen, telefonních přístrojů stolních 
i mobilních, známe užitečné typy programů, které zajistí analýzy telefonních účtů pro 
provedení optimalizačních změn. 
 
V rámci managementu telekomunikačních služeb provádíme tyto činnosti 
 

- pravidelné analýzy volání do pevných i mobilních sítí 
- návrhy a provádění změn v nastavení tarifů pevných i mobilních operátorů 
- analýzy a vyúčtování soukromých hovorů 
- výběr poskytovatele Internetu a datových služeb 
- výběr poskytovatele hlasových služeb pro pevné sítě 
- výběr poskytovatele hlasových služeb pro mobilní sítě 
- návrhy technického řešení telefonní ústředny 
- výběr vhodných telefonních přístrojů pevných i mobilních 

 
Cena služby 
 
500Kč /měsíc 10% z vyúčtování soukromých hovorů 
Management telekomunikací + analýzy soukromých hovorů 
 
500Kč/měsíc 
Management telekomunikací bez analýz soukromých hovorů 
 
10% z vyúčtování soukromých hovorů minimálně 300Kč/měsíc 
Provádění analýz soukromých hovorů 
 
Typ smlouvy 
 
Z důvodu vysoké pracnosti při úvodních analýzách a garantované dlouhodobé úspoře 
nákladů požadujeme uzavření smlouvy minimálně na 24 měsíců. 
 
Smlouva na 24 měsíců – minimální doba trvání 
Smlouva na 48 měsíců – bonus 2.000Kč 
Smlouva na 60 měsíců – bonus 3.000Kč 

 
Na první pohled se může zdát, že jde o střet zájmů, kdy poskytujeme telekomunikační 
služby a zároveň zákazníkovi doporučujeme jejich dodavatele. My jsme však připraveni 
zákazníkovi pečlivě a objektivně analyzovat všechny nabídky konkurenčních operátorů na 
společné schůzce i v přítomnosti obchodního zástupce konkurenčního operátora, což se 
také velmi často děje, protože tyto případy sami vyhledáváme abychom zákazníkovi 
dokázali naši objektivitu. Zákazník má opravdu jistotu, že pro něj zajišťujeme ty nejlepší 
podmínky a investovaných 500Kč za měsíc do managementu telekomunikačních služeb 
se mu rychle vrací ušetřeným časem a neustále nízkými náklady za telekomunikace. 
 
Naše práce probíhá v drtivé většině případů tak, že zákazníka kontaktuje konkurenční 
operátor s mimořádně výhodnou nabídkou služeb. Zákazník předá kontakt na nás, my si 
nabídku vyslechneme, necháme předložit písemnou verzi, nabídku analyzujeme a 
zákazníkovi předáme krátké a srozumitelné srovnání s naším doporučením případných 
změn v telekomunikačním provozu. 
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Mail Hosting 

 
Služba Mail hosting zajišťuje provoz elektronické pošty především pro zákazníky, kteří 
mají svou vlastní internetovou doménu. Mail Hosting COPROSYS je profesionálním 
řešením jak pro firemní zákazníky, tak pro soukromé osoby, kterým nestačí jen přijímat a 
odesílat poštu. 
 
 
Proč je Mail Hosting COPROSYS profesionální? 
 

- službu provozujeme na kvalitní technologii IceWarp s neustálým vývojem 
- poštu můžete přijímat do svého počítače nebo číst přes Internetový prohlížeč 
- doručovaná pošta je kontrolována kvalitním filtrem nevyžádané pošty 
- zprávy označené jako nevyžádaná pošta jsou k dispozici v karanténě 
- každá zpráva včetně příloh je zkontrolována antivirovým systémem 
- schránka obsahuje plánovací kalendář a evidenci úkolů 
- schránka podporuje práci v týmu „GroupWare“ např. vzájemné plánování, 

úkolování, společný adresář 
- schránku je možné synchronizovat do mobilního telefonu a využívat tak všechny 

funkce přímo v mobilu 
- pro firemní zákazníky s více schránkami možnost administrace schránek 
- práce se schránkou je chráněna vysokým stupněm šifrování SSL stejně jako 

bankovní systémy 
 

Ceník služby Mail Hosting 
 

typ služby cena bez DPH 
základní schránka s veřejnou doménou jmeno@emailbox.cz 20Kč (23,8) / měsíc 
rozšířená schránka s plánovacím kalendářem a úkoly 50Kč (59,5) / měsíc 
zřízení jedné schránky 50Kč 
zvýšení standardního limitu velikosti ze 100MB na 1000MB +20Kč / měsíc 
zálohování doručované a odesílané elektronická pošty 50Kč / 1GB 
konfigurace programu Outlook pro práci se schránkou 500Kč + 11Kč/Km 

v závorce ceny s DPH 
 
Za každou další schránku jednoho zákazníka poskytujeme slevu ve výši 0,5%. Maximálně 
je možné získat slevu 30% 
 
příklad: 20 schránek sleva 10%, 46 schránek sleva 23%, 60 a více schránek sleva 30%. 
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Server Hosting, Housing 

 
Možnost umístění Vašeho serveru v našich Housing cetrech v Praze nebo v Ústí nad 
Labem. Výhodou umístění serveru v našich housing cetrech je rychlé a garantované 
připojení k síti Internet, které zajistí návštěvníkům Vašeho serveru rychlou práci s Vaším 
projektem/aplikací. Další výhodou je bezpečný provoz, který zajišťuje kontrolovaný 
přístup k serverům a zálohované napájení. 
 

Ceník produktu - Varianty 
 
 
Housing centrum Praha – NAGANO (U Nákladového nádraží 3156) 
 
Specifikace centra - Zálohované napájení 
NAGANO - Přístup k serveru 500Kč/1 vstup/1h (v pracovní době) 
 - Přístup k serveru 700Kč/1 vstup/1h (mimo pracovní dobu) 
 - V případě objednávky min 12U neomezený vstup 
 - Možnost umístit vlastní server (pouze provedení 19“ pro RACK) 
 - Využití serveru COPROSYS 700Kč až 2.500Kč/měsíc dle konfig. 
 - Další veřejná IP adresa 50Kč/měsíc/1 IP 
 - Internet 100 Mbit/s s garancí dostupnosti 

o ČR (NIX) neomezený objem dat do  
o zahraniční 200 GB limit přenesených dat 

 
Umístění serveru 1U - 1.500Kč / měsíc (2.975Kč s DPH) 
 - 1 veřejná IP adresa 
 
Umístění serveru 2U - 2.500Kč / měsíc (2.975Kč s DPH) 

 - 1 veřejná IP adresa 
 
Umístění serveru 12U - 7.000 Kč / měsíc (2.975Kč s DPH) 
 - 4 veřejné IP adresy 

 
 
Housing centrum Ústí n.L. – HOTELÁK (Sociální péče 4/2768) 
 
Specifikace centra - Zálohované napájení 
HOTELÁK - Neomezený vstup na základě přiděleného kódu 
 - Možnost umístit vlastní server 
 - Využití serveru COPROSYS 700Kč až 2.500Kč/měsíc dle konfig. 
 - Další veřejná IP adresa 50Kč/měsíc/1 IP 
 - Internet 100 Mbit/s s garancí dostupnosti 

o ČR (NIX) neomezený objem dat do  
o zahraniční 200 GB limit přenesených dat 

 
Umístění serveru 1U - 1.000Kč / měsíc (2.975Kč s DPH) 
 - 1 veřejná IP adresa 
 
Umístění serveru 2U - 2.000Kč / měsíc (2.975Kč s DPH) 

 - 1 veřejná IP adresa 

 
Umístění serveru 12U - 6.000Kč / měsíc (2.975Kč s DPH) 

 - 4 veřejné IP adresy 
 
Bližší informace o tomto produktu Vám poskytne: Petr Vinš, pvins@cpsul.cz, 777 273 305 
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Altus VARIO – firemní informační systém 

strana 1 
 
Prodej licence Altus VARIO 

ceník licencí 

Licence KOMPLET START: do 100 dokladu v jakékoliv jedné agendě 
nebo 1.000 záznamů v účetním deníku 0 Kč 

Licence KOMPLET: Adresář, Banka, Evidence majetku, Kursovní 
lístek, Manager, Pokladna, Přijaté doklady, Sklad, Účetnictví, Vydané 
doklady, Zakázky (bez modulu Mzdy) 

24 900 Kč (29.631) 

Mzdy do 5ti pracovních poměrů 13 500 Kč (16.065)  

Mzdy nad 5 pracovních poměrů 22 500 Kč (26.775)  
PRONÁJEM licence Varia (v ceně pronájmu je licence, implementace, 
podpora, hardware) 

10% z ceny licencí / měsíc 

Při používání modulu účetnictví nebo mzdy je povinná placená 
Technická podpora 

20% z ceny licencí / rok 

v závorce je uvedena cena s DPH 20% 
 
Program je možné nainstalovat na neomezený počet počítačů ve firmě, ale v rámci jedné 
licence KOMPLET může pracovat pouze jeden člověk v každém modulu. Za cenu jednoho 
kompletu může tedy pracovat současně jeden skladník, jedna účetní, jedna fakturantka 
atd., každý na svém PC. Pro práci dvou pracovníků v jednom modulu např. sklad je 
nutné zakoupit další licenci KOMPLET. 
 
Pronájem licence je poskytován formou vzdáleného přístupu k systému VARIO přes síť 
Internet. Práce se systémem VARIO je tak možná odkudkoliv ze sítě Internet. Odpadá 
také starost o instalaci systému, zálohování systému, hardware pro provoz systému. 
 
Systém pracuje v prostředí Windows. V případě síťového provozu je možné systém 
provozovat na platformě Microsoft Access nebo SQL. Cena je stejná pro všechny 
varianty. 
 
 
Základní nastavení systému, školení uživatelů – 4.000Kč (2.380Kč s DPH) 
Na společné schůzce nás seznámíte s pracovními postupy Vašeho podnikání a my 
navrhneme optimální využití a nastavení systému VARIO. Tento krok zajistí správné 
využívání systému VARIO a díky zkušenostem našich pracovníků velmi často zjednoduší 
firemní procesy případně zajistí jejich přehlednou evidenci. 
Jedná se o práci v rozsahu 4h + dopravné 8Kč/1km od nejbližší pobočky COPROSYS. 
 
 
Technická podpora provozu Altus VARIO (Maintenance) 
 
V rámci placené Maintenance je poskytována telefonická podpora a internetový HelpDesk 
na adrese helpdesk.altus.cz. Podpora je poskytována v pracovní dny od 8.00 do 18:00 
hod., znalostní databáze na internetu obsahující tisíce dokumentů řešení a technických 
informací. 
V rámci placené Maintenance je jsou poskytovány aktualizace Varia (Update) zajišťující 
jeho soulad s legislativou a průběžná vylepšení, právo přecházet na nové verze Varia bez 
dalších licenčních poplatků (Upgrade) 
Pokud zákazník nepoužívá modul Účetnictví ani Mzdy, tak nemusí využívat Maintenance 
tzn. nemusí platit za provoz Altus VARIO žádné poplatky a stačí pouze zakoupit licenci 
programu. V případě, že zákazník neplatí Maintenance, tak nemá nárok na bezplatnou 
technickou podporu. 
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Altus VARIO – firemní informační systém 

strana 2 
 

ceník Technické podpory - Maintenance 
Maintenance pro licenci KOMPLET Free Office 1.000Kč / rok 
Maintenance pro licenci KOMPLET bez používání Účetnictví 20% z ceny licence Komplet / rok 
Maintenance pro licenci KOMPLET včetně používání Účetnictví 25% z ceny licence Komplet / rok 
Maintenance pro licenci MZDY* 30% z ceny licence Mzdy / rok 
Aktualizační CD - 200Kc v případě, že zákazník nemá 
maintenance** 

200Kč (238Kč s DPH) 

Technická podpora v případě provozu VARIO bez Maintenance 1.200Kč /  hodina 
 
*Maintenance pro modul MZDY je příplatkem k Maintenance licence KOMPLET 
 
**Pokud zákazník nevyužívá Maintenance, tak přichází o aktualizace systému VARIO, 
které mohou obsahovat drobné opravy, ale i vylepšení systému. Jednorázovou aktualizaci 
systému lze provést zakoupením Aktualizačního CD. 
 
Po zakoupení licence Altus VARIO je zákazníkovi spočítána poměrná část Maintenance od 
doby zprovoznění systému do konce kalendářního roku. 
 
 
Bližší informace o tomto produktu Vám poskytne: Petr Vinš, pvins@cpsul.cz, 777 273 305 
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Prodej a implementace bezpečnostního software 

strana 1 
 
Jak vybíráme programy do naší nabídky? 
Již od roku 1998 dodáváme našim zákazníkům různá řešení pro zajištění bezpečnosti 
provozu informačních technologií. Neustále testujeme a vybíráme ty nejlepší a 
nejvýkonnější technologie ochrany, které musí navíc svou vysokou kvalitu udržet 
dlouhodobě. Produkty, které uspějí v našich náročných testech následně zařazujeme do 
našeho portfolia. 
 
Jak probíhá zavádění programů do sítě zákazníka? 
Pro každý z nabízených produktů mají naši specialisté certifikace výrobců a mnohaleté 
zkušenosti s instalací do různých prostředí našich zákazníků. Zavádění systému 
považujeme za klíčový faktor pro zajištění maximální efektivity investice do koupě licence 
vybraného programu. Pokud produkt, který zajišťuje bezpečnost v sítí, nefunguje na 
100%, tak je jeho provoz i zakoupení zbytečné. 
 
 

Pro oblast IT SECURTY jsme pro Vás vybrali tato řešení 
 
ESET NOD32 Antivirus – antivirová ochrana pracovních stanic a serverů 
 
Ochrana počítačů ve firmách a organizacích před ztrátou dat a útoky počítačových pirátů. 
Technologie ThreatSense® umožňuje zjistit neznámé hrozby v době, kdy produkty jiných 
dodavatelů nemusí nebezpečí rozeznat. Řešení zároveň nijak neomezuje výkon počítače. 
Nevyvolává téměř žádné falešné poplachy. 
 
Pro správce sítí jsou připraveny nástroje vzdálené správy a možnost stahování aktualizací 
z jednoho místa. Novinka ESET SysRescue umožňuje vytvořit záchranné médium pro 
opravu napadených systémů. Podporovány jsou operační systémy Windows, Linux/BSD a 
Novell Netware. 
Více informací najdete na oficiálním prospektu výrobce systému 
 
 
ESET Smart Security – komplexní ochrana pracovních stanic a serverů 
 
Bezpečnost zajišťují čtyři vzájemně propojené druhy ochrany: Antivirus, Antispyware, 
Personal firewall a Antispam. Správci velkých sítí ocení také nástroje pro vzdálenou 
správu, stahování aktualizací z jednoho centrálního místa a flexibilní licencování. 
Více informací najdete na oficiálním prospektu výrobce systému 
 
 
Kerio WinRoute Firewall – zabezpečení firemní sítě před útoky z Internetu 
 
Jedná se o bezpečnostní a monitorovací systém, který zajistí bezpečné propojení Vaší sítě 
s Internetem. Poskytuje mnoho funkcí pro monitoring a optimalizaci využíváni 
internetového připojení 
Více informací najdete na oficiálním prospektu výrobce systému 
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Prodej a implementace bezpečnostního software 

strana 2 
 
AEC TurstPort NetGateway – centrální firemní filtr nevyžádaného obsahu 
 
Většina hrozeb pro podnikovou síť číhá na webových stránkách nebo přichází 
elektronickou poštou. TrustPort Net Gateway jim nedovolí dostat se k firemním serverům 
a pracovním stanicím. Zastaví totiž rizika už na vstupním bodu podnikové sítě. Řešení 
dohlíží na komunikaci mezi firemní sítí a internetem. Brání síť proti pokusům o 
nepovolený přístup zvenčí, blokuje nevyžádanou poštu a útoky na poštovní servery. 
Provádí antivirovou a antispywarovou kontrolu webových stránek a stahovaných 
dokumentů. Robustní řešení je stavěno na velké objemy přenášených dat. 
Hlavní rysy 
 
    * Antivirus a antispyware 
    * Eliminace spamu 
    * Prevence phishingu 
    * Autentizace uživatelů 
    * Zálohování poštovního provozu 
    * Monitorování provozu sítě 
    * Webové filtrování 
    * Správa webovým rozhraním 
 
 
TrustPort WebFilter - účinná kontrola využívání Internetu 
 
Prohlížení internetových stránek se stalo nejčastějším způsobem hledání informací, 
používaným zaměstnanci firem. Stálé připojení k internetu ale může vést k nadměrnému 
navštěvování stránek, které přinášejí vysoké bezpečnostní riziko a přitom nesouvisejí s 
činností firmy.  
TrustPort WebFilter umožňuje sledovat webové aktivity uživatelů a podle potřeby omezit 
přístup na určité kategorie internetových stránek. Na základě rozboru webové adresy i 
obsahu stránky buď označí stránku jako nezávadnou, nebo ji zařadí do některé kategorie 
nežádoucích webů. Správce sítě má následně k dispozici grafické statistiky webového 
filtrování. 
Hlavní rysy 
 
    * Eliminace nežádoucího surfování 
    * Snížení rizika virové nákazy z webu 
    * Optimalizace využití konektivity 
    * Zvýšení efektivity práce zaměstnanců 
    * Blokování nelegálního stahování 
    * Ochrana renomé společnosti 
    * Monitorování webových aktivit 
    * Ochrana dětí před nevhodným obsahem 
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Global Security Management 

strana 1 
 
Management zabezpečení informačních systémů podnikových sítí je určen pro 
společnosti, které pracují s cennými daty a jsou si vědomi rizik, které mohou tato data 
postihnout. Náš program Global Security Management zajistí maximální možnou úroveň 
zabezpečení, kterou je možné dosáhnout při zachování neparanoidních omezení pro 
uživatele. V rámci programu Global Security Management přebíráme odpovědnost za 
provoz antivirové ochrany, komplexní ochranu pracovních stanic a serverů, 
ochranu elektronické pošty, provoz firewallu a zálohování. Naši specialisté jsou 
každoročně certifikováni výrobci bezpečnostního software a získávají cenné praktické 
zkušenosti při častém řešení problémů u mnoha našich zákazníků. 
 
 

Global Security Management® 
 
Bezpečnostní audit 
Každých 12 měsíců bude zhotovitelem vypracována „Zpráva o zabezpečení sítě“ objednatele. První zpráva bude 
vypracována do 6 měsíců od podpisu tohoto dodatku. Zpráva bude vypracována na základě vzájemné 
spolupráce technických pracovníků objednatele a zhotovitele. 
  
Proaktivní dohled klíčových bezpečnostních řešení 
Zohotovitel bude nepřetržitě monitorovat dostupnost tří vybraných služeb objednatele. Při výpadku 
monitorované služby provedou pracovníci zhotovitele úkony dle havariního plánu. Monitoring dalších služeb 
bude prováděn za cenu 100Kč/měsíc/služba 
 
Přímé technické konzultace 
Zhotovitel bude umožňovat objednateli přímé telefonické technické konzultace se specialisty na IT Security a to 
každé pondělí od 10h do 12h a pátek od 13h do 14h. Změnu doby poskytování přímých konzultací je zhotovitel 
povinen oznámit objednateli doporučeným dopisem minimálně 30 dní před provedením změny. Telefonické 
konzultace mimo uvedenou dobu jsou možné přes HelpDesk dodavatele.   
 
Preventivní kontrolní dny 
Zhotovitel bude dle vlastního uvážení nebo na žádost objednatele provádět fyzické kontroly činnosti 
spravovaných produktů. Kontrola činnosti bude obsahovat testy účinnosti produktů, aplikaci aktuálně 
doporučovaných nastavení, aplikaci oprav produktů, školení pracovníků objednatele, ostatní činnosti na žádost 
objednatele. Objednatel má nárok na 2 kontrolní dny za 12 měsíců. Nevyčerpané kontrolní dny je možné čerpat 
nejdéle do 24 měsíců. Rozsah kontrolního dne je 2 hodiny práce v prostředí objednatele a náklady na dopravu 
včetně času na cestě. Práce nad uvedený rozsah budou účtovány dle platného ceníku zhotovitele. 
 
WEB management 
Zhotovitel bude provozovat internetovou prezentaci určenou výhradně pro objednatele, která bude přístupná na 
základě hesla nebo přístupového certifikátu. Internetová prezentace může obsahovat historii kontrolních dnů, 
historii telefonických konzultací, statistické informace o provozu vybraných produktů, aktuální informace 
z oblasti bezpečnosti dat, havarijní plán, bezpečnostní audit, kontakty na zhotovitele. O obsahu internetové 
prezentace bude rozhodovat objednatel. Internetová prezentace bude zprovozněna nejpozději do 3 měsíců od 
podpisu tohoto dodatku a zprovozněna až po písemném souhlasu pracovníka objednatele. 
 
Havarijní plán 
Zhotovitel vypracuje pro objednatele havarijní plán postupu odstraňování problémů s provozem bezpečnostních 
produktů. Postupy uvedené v havarijním plánu jsou pro zhotovitele a objednatele závazné. Havarijní plán bude 
odsouhlasen pracovníkem zhotovitele a objednatele. Havarijní plán bude vypracován do 3 měsíců od podpisu 
tohoto dodatku. 
 
Cílené prezentace nových řešení 
Zhotovitel připraví minimálně 1x za 12měsíců technickou prezentaci bezpečnostního produktu z oblasti, kterou 
označí objednatel jako zájmovou. 
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Global Security Management 

strana 2 
 

Ceník programu Global Security Management 
 
 
Základní management - Bezpečnostní audit 
 - Přímé technické konzultace v rozsahu 1h měsíčně 
 - Cílené prezentace nových řešení 
 
cena programu: Program získává každý zákazník, který realizuje nákup bezpečnostního 
software v hodnotě minimálně 50.000Kč v doporučených cenách výrobce a objedná 
implementaci od COPROSYS Ústí spol. s r.o.. 
 
 
 
Střední management - Bezpečnostní audit 
 - Proaktivní dohled klíčových bezpečnostních řešení 
 - Přímé technické konzultace v rozsahu 3h měsíčně 
 - Preventivní kontrolní den 1x za 12 měsíců 
 - Cílené prezentace nových řešení 
 
cena programu: 1.500 Kč / měsíc 
 
 
 
Kompletní management - Bezpečnostní audit 
 - Proaktivní dohled klíčových bezpečnostních řešení 
 - Přímé technické konzultace v rozsahu 3h měsíčně 
 - Preventivní kontrolní den 2x za 12 měsíců 
 - Havarijní plán 
 - WEB management 
 - Cílené prezentace nových řešení 
 
cena programu: 3.000 Kč / měsíc 
 
 

uvedené ceny jsou bez DPH 20%
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Správa informačních technologií 

 
V rámci správy sítě jsme schopni zajišťovat údržbu všech provozovaných systémů 
v oblasti informačních technologií. Jedná se především o tyto systémy 
 

- správa serveru včetně všech aplikací 
- systémová správa informačního-účetního systému 
- údržba pracovních stanic 
- údržba rozvodů a aktivních prvků počítačové sítě 
- správa tiskáren a kopírek 
- správa telefonních ústředen 
- správa www stránek 
- dodávky a instalace spotřebního materiálu 
- dodávky a instalace nových zařízení 
- školení uživatelů 

 
 
Správa informačních technologií pokrývá tyto činnosti 
 

- instalace nových zařízení a systémů 
- opravy zařízení a systémů 
- havarijní zásahy 
- zprostředkování záručních oprav zařízení a systémů 
- poradenská činnost 
- školení pro obsluhu zařízení a systémů 
- okamžitá on-line asistence při práci s PC (pouze v době po-pá od 8h do 16h) 

 
Vysoká PROFESIONALITA jako výhoda nikoliv nadstandard 

COPROSYS Ústí spol. s r.o. zaměstnává celkem 5 techniků s vysokou specializací a 
velikými praktickými zkušenostmi. Naši specialisté jsou tak schopni řešit zadané 
úkoly ve velmi krátkých časech což pro zákazníka znamená finanční úsporu. 

Další velikou výhodou je úprava systémových nastavení informačních systémů zákazníka, 
která vede jednoznačně k minimalizaci servisních zásahů tzn. k celkové 
spolehlivosti a odolnosti informačních technologií před lidským faktorem. 
 
Zákazník tak získává vysokou kvalitu služeb, která vede jednoznačně k úspoře nákladů. 
 

Cena služby 
 
Cena je závislá na počtu PC a zařízení, které zákazník provozuje 
Cena za jeden server 1.000 Kč / měsíc 
Cena jednu pracovní stanici 200 Kč / měsíc 
Cena za tiskárnu nebo multifunkční zařízení 100 Kč / měsíc 
 
Celkový měsíční poplatek je každých 12 měsíců rozúčtován do provedených servisních 
zásahů v ceně 750Kč/hod a dopravy v ceně 200Kč za výjezd. Detailní ceník služeb je 
k dispozici na www.cpsul.cz. 
Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do dalšího roku. Nadlimitní čerpání služeb 
je rozpuštěno do navýšení měsíčního poplatku pro dalších 12 měsíců nebo jednorázově 
vyúčtováno. 
 
Cílem programu je optimalizovat provoz IT zákazníka a docílit fixního ročního rozpočtu na 
správu sítě. 
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Telekomunikační služby pro firmy 

Internet, Hlasové služby, Datové linky 
 
Proč využívat telekomunikační služby COPROSYS 
 

- Jsme jedním z českých operátorů. Služby nepřeprodáváme, ale vlastníme 
kompletní operátorské zázemí. Zákazníkům tak můžeme nabídnou moderní 
technologie, které nám umožňují dosáhnout zajímavých cen 

 
- Pečlivý osobní přístup. Každému zákazníkovi navrhujeme řešení až po pečlivém 

prozkoumání jeho potřeb, finančních možností a reálné využitelnosti služeb v jeho 
podnikání. Do našeho návrhu se vždy snažíme zapracovat inovativní prvky, která 
často usnadní každodenní práci. 

 
- Kombinujeme bezdrátové a optické vedení pro zajištění maximální 

spolehlivosti. Naše hlavní telekomunikační linky jsou vedeny optickým trasami 
systémem kruhu pro zajištění vyšší spolehlivosti a dostupnosti. Spojení od 
místního uzlu k zákazníkovi realizujeme převážně bezdrátovou technologií, která 
je praktickým a spolehlivým řešením. 

 
- Používáme jen osvědčené technologie. Pro provoz našich systémů pečlivě 

vybíráme aktivní i pasivní prvky. Před zařazením zařízení do provozu probíhá 
pečlivé testování a zátěžové testy. 

 
- Provozujeme kvalitní dohledový systém pro zajištění nepřetržitého 

monitoringu funkčnosti a kvality služeb. Jsme tak velmi rychle schopni zjistit např. 
výpadek elektřiny nebo jiný problém a okamžitě zajistit nápravu. 

 
- Nepřetržitý dispečink technické podpory. Funkčnost služeb zákazníka je 

nepřetržitě monitorována včetně kvality. Na základě automatických analýz a 
pravidelnou kontrolou grafů a statistik jsme tak schopni odhalit i sníženou kvalitu 
služby. 

 
- Zkušený team odborníků. Naši specialisté jsou pravidelně školeni výrobci 

provozovaných technologií. V oblasti telekomunikačních služeb působíme již od 
roku 1992. 

 
Naši referenční zákazníci, kteří využívají hlasové i datové služby 
 
Jihomoravský kraj – Úřad státní správy 
Univerzita Karlova v Praze, Ústavu výpočetní techniky - Školství 
LOM PRAHA s.p. – Letecké opravny Malešice 
Benteler Automotive Rumburk, s.r.o. – Průmyslový podnik 
STEM/MARK, a.s. – Komerční call centrum 
KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s. – Průmyslový podnik 
Airport Logistic Park, a.s. – Logistické centrum 
UNIPLET GROUP,  a. s. – Průmyslový podnik 
EXCON Steel, a.s. – Průmyslový podnik 
Unicorn Management s.r.o. – Marketingová a poradenská společnost 
JABLOTRON ALARMS  a.s. – Průmyslový podnik 
Nemocnice Frýdlant s.r.o. – Zdravotnictví 
TRW - Carr s.r.o. – Průmyslový podnik 
AAA BYTY.CZ akciová společnost – Realitní společnost 
Desítky městských a obecních úřadů 
Stovky dalších firem 
Tisíce domácností 
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Internet a Hlasové služby bezdrátovou technologií WiFi a WiMax 

 
Připojení k síti Internet 

 
rychlost linky – stahování dat / odesílání dat cena s DPH (bez DPH) 

Internet 1Mbps / 0,5Mbps *200 Kč (167Kč) 
Internet 2Mbps / 1Mbps *300 Kč (250Kč) 
Internet 4Mbps / 2Mbps 400 Kč (334Kč) 
Internet 6Mbps / 3Mbps (DOPORUČUJEME) 500 Kč (417Kč) 
Internet 8Mbps / 4Mbps  600 Kč (500Kč) 
 *platba na 12 měsíců předem 

 
- Zřizovací poplatek pro všechny rychlosti 

o 3.500 Kč se smlouvou na 12 měsíců (2.942Kč bez DPH) 
o 1.750 Kč se smlouvou na 24 měsíců (1.471Kč bez DPH) 
o 900 Kč se smlouvou na 36 měsíců pro tarify 4Mbps a 6Mbps 
o 900 Kč  se smlouvou na 48 měsíců pro tarify 1Mbps a 2Mbps 

- Zřizovací poplatek je možné rozložit do 6ti měsíců s navýšením 10% 
- V rámci zřizovacího poplatku zajistíme tyto služby 

o 1x dopravu k zákazníkovi 
o pronájem antény a koncového zařízení po dobu trvání smlouvy 
o Instalaci antény na stávající stožár nebo výložník 
o Připojení antény k počítači maximálně do vzdálenosti 5m 
o Konfiguraci počítače pro připojení k síti Internet 
o Změření rychlosti připojení po instalaci 
o Služby nad rámec jsou účtovány dle ceníku na www.cpsul.cz 

- Agregace všech rychlostí je 1:10. U konkurence bývá horší tzn. 1:20 nebo až 1:50 
- Instalace bývá obvykle do 10ti pracovních dnů 
- Prvním krokem po Vaší poptávce je bezplatné prověření připojitelnosti 
- Připojení je realizováno bezdrátovou technologií WiFi 2,4Ghz a 5Ghz nebo WiMax 3,5Ghz 
- Internet je možné objednat samostatně bez pevné telefonní linky 

 
Hlasové služby – pevná telefonní linka 

 
služba jednotka cena s DPH (bez DPH) 

Zřízení telefonní linky jednorázově 50 Kč (42Kč) 
Přidělení nového národního telefonního čísla jednorázově 50 Kč (42Kč) 
Převod telefonního čísla od jiného operátora jednorázově 1.536 Kč (1.290Kč) 
Poplatek za používání – jedná se o kredit na volání měsíčně 100 Kč (84Kč) 
Možnost pronájmu bezšňůrového telefonu měsíčně 25 Kč (21Kč) 
Volání v rámci sítě COPROSYS minuta 0 Kč 
Volání do pevných sítí v ČR minuta 1,0 Kč (0,84Kč) 
Volání do mobilních sítí v ČR minuta 4,60 Kč (3,87Kč) 
Volání do pevných sítí v rámci evropské unie minuta 2,50 Kč (2,10Kč) 
 

- jedná se o běžnou pevnou linku s národním telefonním číslem 47x xxx xxx 
- na faktuře je uveden rozpis volání do jednotlivých sítí 
- detailní rozpis hovorů je možné získat v el.podobě za poplatek 50Kč 
- k telefonní lince je možné připojit běžný telefonní přistroj 
- využívání pevné telefonní linky nemá vliv na rychlost Internetu 

 
Objednávka služby 

- vyplněním formuláře objednávky produktu na Internetu www.cpsul.cz 
- při osobní návštěvě v sídle naší firmy Kramoly 39 za Krajským soudem v Ústí n.L. 
- telefonicky na čísle 475 522 222 
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Změna ceníku a podmínek vyhrazena. V době objednávky je platný pouze ceník uvedený na www.cpsul.cz
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CoProSys TriplePlay pro družstva a společenství majitelů 
internet – telefon – televize 

 
Služba je určena pro domy s více byty, které vlastní nebo spravuje jediný subjekt. Služba 
musí být dodávána obyvatelům všech bytů a hrazena správcem nebo majitelem domu ze 
společného účtu. 
 
 

CoProSys TriplePlay - 400 Kč s DPH 
 

- Televizní přípojka (nová technologie IPTV) 
o ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA,Z1,BarandovTV,PRIMACool 
o NOVA Sport, Viasat Explorer, Viasat History, CS Film, Minimax, Jetix 
o Volně šiřitelné satelitní kanály (nabídku postupně doplňujeme) 
o Další televizní programy je možné vybírat z nabídky na druhé straně 

- Internet 10Mbps 
o vysokorychlostní 
o neomezený 
o pro více počítačů v bytě 

- Telefon s kreditem 50Kč 
o běžná pevná telefonní linka 
o přidělení národního telefonního čísla v ceně 
o převod stávajícího telefonního čísla za poplatek 
o k telefonní lince je možné připojit běžný telefonní přístroj 

 
 
Zřizovací poplatek pro službu je 500Kč / byt + platba za službu na tři měsíce předem. 
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CoProSys TriplePlay pro bytové domy 
internet – telefon – televize 

 
 

rychlost linky cena s DPH 
CoProSys TriplePlay – internet, telefon, televize 530 Kč / měsíc 
IP SETTOPBOX na 24 splátek 210 Kč / měsíc 
IP SETTOPBOX jako kredit na volání na 24 měsíců 400 Kč / měsíc 
IP SETTOPBOX – zakoupení zařízení 4 000 Kč 
 
Internet o rychlosti 10Mbps 
Telefonní linka obsahuje kredit na volání 50Kč na každý měsíc 
Televize obsahuje kromě volných kanálů také stanici NOVA Sport 
 
 
Další podrobnosti  k nabídce 
 

- Zřizovací poplatek 
o 3.500 Kč se smlouvou na 12 měsíců (2.942Kč bez DPH) 

o 1.750 Kč se smlouvou na 24 měsíců (1.471Kč bez DPH) 
o 500 Kč se smlouvou na 36 měsíců (420Kč bez DPH) 

- V rámci zřizovacího poplatku zajistíme tyto služby 
o 1x dopravu k zákazníkovi 
o Zavedení kabelu ke dveřím bytu a maximálně 5m v bytě 
o Konfiguraci počítače pro připojení k síti Internet 
o Změření rychlosti připojení po instalaci 
o Služby nad rámec jsou účtovány dle ceníku služeb na www.cpsul.cz 

- Rychlost Internetu je 10Mbps (1:50) 
- Televizní příjem kanálů ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, NOVA, NOVA CINEMA,  NOVA Sport, 

PRIMA, Z1, BarandovTV, PRIMA Cool. 
- Další televizní kanály je možné objednat jednotlivě z naší nabídky 56 programů 
- vybrané televizní programy nabízíme v HD kvalitě 
- IP SETTOPBOX umožňuje zobrazení obrazu kamery v bytě nebo domě na běžné 

televizi 
- IP SETTOPBOX umožňuje sledování různých programů na 2 TV 
- IP SETTOPBOX obsahuje konektor USB pro připojení HDD, HDMI rozhraní, 5 port 

switch 
- na faktuře je uveden rozpis volání do jednotlivých sítí 
- detailní rozpis hovorů je možné získat v el.podobě za poplatek 50Kč (42Kč) 
- k telefonní lince je možné připojit běžný telefonní přistroj 
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Příjem televizního signálu systémem DVB-T 

 
Jedná se o nový digitální systém televizního vysílání, která je realizováno přes pozemní 
vysílače. Tento systém postupně nahrazuje starý analogový systém vysílání. 
Výhodou nového systému vysílání je vyšší kvalita obrazu i zvuku, větší počet televizních 
kanálů, možnost přijímat informace o právě vysílaném programu, možnost příjmu 
radiového vysílaní ve vysoké kvalitě, možnost zobrazení televizního programu na další 
dny. 
Příjem televizního signálu je bezplatný. K příjmu je nutné zakoupení přijímače 
SETTOPBOX. Tyto přijímače vyrábí mnoho výrobců a existuje mnoho typů s různými 
vlastnostmi. My jsme pro Vás vybrali ty nejlepší z různých kategorií. 
Pro zajištění dobrého příjmu digitálního signálu doporučujeme provedení odborné 
instalace, která zajistí nejen odborné nasměrování antény, ale také správné nastavení 
přijímače SETTOPBOX a zaškolení v jeho ovládání. Není nutné měnit anténu pokud není 
poškozená. 
 
Přijímač SETTOPBOX zajišťuje příjem těchto televizních kanálů 
ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, NOVA CINEMA, ČT24, ČT4 SPORT, Óčko, BarandovTV, Z1, 
PRIMA Cool 
 
 
 
Typy přijímačů SETTOPBOX 
SETTOPBOX pro jednu televizi 600 Kč 
SETTOPBOX pro více televizí (nelze sledovat různé programy na dvou televizích) 1.200 Kč 
SETTOPBOX s možností nahrávání 2.600 Kč 
SETTOPBOX pro panelové domy (společný pro všechny nájemníky) 15.000 Kč 

ceny včetně DPH 
 
 
Typy instalací (včetně dopravy a instalačního materiálu) 
Instalace přijímače SETTOPBOX s využitím stávající antény 500 Kč 
Instalace přijímače SETTOPBOX včetně instalace antény a kabelu 1.500 Kč 
Instalace přijímače SETTOPBOX v oblastech s nižší kvalitou příjmu signálu 2.000 Kč 
Instalace přijímače SETTOPBOX pro panelové domy (cena za jeden byt) 300 Kč 

ceny včetně DPH 
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IP Kamerový systém 
 
Služba je určena pro firmy, úřady i domácnosti v panelových nebo rodinných domech. 
Díky této službě můžete mít ve svém PC nebo mobilním telefonu stále k dispozici aktuální 
obraz z monitorovaného prostoru, uchovávat historii monitorovaného prostoru a prohlížet 
záznam zpětně. Služba je dostupná v rámci sítě Internet po přihlášení do našeho 
systému. 
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Objednávka produktu Mail Hosting 

 
 
jméno a příjmení _______________________ název firmy _______________________ 
 
adresa _____________________________________  IČO/dat.nar._________________ 
 
telefon _________________  mobil _________________  email ___________________ 
 
počet objednávaných schránek: základní _________            rozšířená _________ 
 

doména poštovní adresy:    □   @emailbox.cz              jiná __________________ 
 

□  zvýšení limitu schránky na 1000MB        □  zálohovat doručovanou a odesílanou poštu 
 

□  konfigurace programu Outlook pro práci se schránkou 
 
upřesnění objednávky _____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

datum objednávky:                               požadované datum zprovoznění: 
 
 

 
 

________________________                                          ________________________ 
za COPROSYS Ústí spol. s r.o.                                                       podpis zákazníka 
 
iniciály pracovníka: 
 
 
Nedílnou součástí objednávky musí být produktový list s uvedením cen 
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Objednávka produktu Server Hosting 

 
 
jméno a příjmení _______________________ název firmy _______________________ 
 
adresa _____________________________________  IČO/dat.nar._________________ 
 
telefon _________________  mobil _________________  email ___________________ 
 

Výběr hostingového centra:      □ NAGANO Praha           □ HOTELÁK Ústí nad Labem 
 
Název varianty hostingu ___________________________________________________ 
 

Využití serveru COPROSYS: □ ne, zákazník má vlastní server 

 □ ano  □ nízký výkon     □ střední výkon    □ vysoký výkon 
 

Výběr konkrétní konfigurace serveru bude upřesněn technickými pracovníky COPROSYS 
 
upřesnění objednávky _____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
datum objednávky:                               požadované datum zprovoznění: 

 
 

 
 

________________________                                          ________________________ 
za COPROSYS Ústí spol. s r.o.                                                       podpis zákazníka 
 
iniciály pracovníka: 
 

 
Nedílnou součástí objednávky musí být produktový list s uvedením cen
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Objednávka produktu Altus VARIO– firemní informační systém 

 
jméno a příjmení _______________________ název firmy _______________________ 
 
adresa _____________________________________  IČO/dat.nar._________________ 
 
telefon _________________  mobil _________________  email ___________________ 
 

Výběr typu a počtu licencí: □ Free Office      počet licencí _____ 
 

 □ KOMPLET        počet licencí _____ 
 

 □ Mzdy do 5ti prac.poměrů (objednávka včetně Maintenance) 
 

 □ Mzdy nad 5 prac.poměrů (objednávka včetně Maintenance) 
 

Dodávka licencí formou pronájmu  □ 
 

Výběr typu Maintenance: □ Maintenance FreeOffice 
 

 □ Maintenance bez používání modulu Účetnictví 
 

 □ Maintenance včetně modulu Účetnictví 
 

 □ Zasílání aktualizačního CD maximálně 2x za rok 
 

Provedení základního nastavení a zaškolení uživatelů  □ 
 
 
 
upřesnění objednávky _____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
datum objednávky:                               požadované datum zprovoznění: 

 
 

 
 

________________________                                          ________________________ 
za COPROSYS Ústí spol. s r.o.                                                       podpis zákazníka 
 
iniciály pracovníka: 
 

 
Nedílnou součástí objednávky musí být produktový list s uvedením cen



Katalog produktů společnosti COPROSYS                  

COPROSYS Ústí spol. s r.o., IČO:25032623, 475 522 222, obchod@cpsul.cz 
Strana 23 (celkem 25) 

 
Objednávka produktu Internet a Hlasové služby  

 
jméno a příjmení _______________________ název firmy _______________________ 
 
adresa _____________________________________  IČO/dat.nar._________________ 
 
telefon _________________  mobil _________________  email ___________________ 
 

Výběr rychlosti: □ Internet 1Mbps / 0,5Mbps (200 Kč / měs – roční platba) 

 □ Internet 2Mbps / 1Mbps (300 Kč / měs – roční platba) 
 □ Internet 4Mbps / 2Mbps (400 Kč / měs) 
 □ Internet 6Mbps / 3Mbps (500 Kč / měs) 

 □ Internet 8Mbps / 4Mbps (600 Kč /měs) 
uvedené ceny jsou s DPH 20% 

 

Délka smlouvy: □ 12 měsíců – zřízení 3.500 Kč 

 □ 24 měsíců – zřízení 1.750 Kč 
 □ 36 měsíců – zřízení 900 Kč (nelze pro tarify 200Kč a 300Kč) 

 □ 48 měsíců – zřízení 900 Kč  
uvedené ceny jsou s DPH 20% 

 

Hlasové služby: □ Objednávám telefonní linku  (100Kč / měs) 

 □ Přidělení nového národního telefonního čísla (50 Kč) 
 □ Převod telefonního čísla od jiného operátora (1.536 Kč) 
 □ Pronájem bezšňůrového telefonu (25 Kč / měs) 

 □ Detailní rozpis hovorů (50 Kč / měs) 
uvedené ceny jsou s DPH 20% 

 

Způsob platby: □ Inkaso , □ Trvalý příkaz , □ Hotově , □ SIPO 
 

Interval platby: □ 1 měsíc , □ 3 měsíce , □ 6 měsíců , □ 12 měsíců 
 
Zákazník závazně objednává službu dle výše uvedených podmínek a Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné na www.cpsul.cz. 
 
upřesnění objednávky _____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
datum objednávky:                               požadované datum zprovoznění: 

 
 

________________________                                          ________________________ 
za COPROSYS Ústí spol. s r.o.                                                       podpis zákazníka 
 
iniciály pracovníka: 
 
Nedílnou součástí objednávky musí být produktový list s uvedením cen. 
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Objednávka služby CoProSys TriplePlay  

 
jméno a příjmení _______________________ název firmy _______________________ 
 
adresa _____________________________________  TEL.: _______________________ 
 

Výběr balíčků: □ Internet 10Mbps, telefonní linka, TV Základ (530 Kč /měs) 
 

 □ Internet 20Mbps, telefonní linka, TV Základ (690 Kč /měs) 
 

 □ Internet 30Mbps, telefonní linka, TV Základ (790 Kč /měs) 
 

 □ Internet 50Mbps, telefonní linka, TV Základ (990 Kč /měs) 
 
 

Délka smlouvy: □ 12 měsíců – aktivace balíčku 3.500 Kč 
 □ 24 měsíců – aktivace balíčku 1.750 Kč 
 □ 36 měsíců – aktivace balíčku 500 Kč 
 

Set-Top box: □ v hotovosti  (4.000 Kč) 

 □ na 24 splátek (210 Kč / měs) 
 □ jako kredit na volání na 24 měsíců  (400 Kč / měs) 
 

Hlasové služby: □ Převod telefonního čísla od jiného operátora (1.300 Kč) 
 □ Pronájem bezšňůrového telefonu (25 Kč / měs) 

 □ Detailní rozpis hovorů (50 Kč / měs) 
 
 
Zákazník závazně objednává službu dle výše uvedených podmínek a Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné na www.cpsul.cz. 
 
upřesnění objednávky _____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
datum objednávky:                               požadované datum zprovoznění: 

 
 

________________________                                          ________________________ 
za COPROSYS Ústí spol. s r.o.                                                       podpis zákazníka 
 
jméno pracovníka: Milan Šaloun 
 
Nedílnou součástí této objednávky je objednávkový formulář volitelných TV programů. 
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Objednávka volitelných TV programů 
         
Základní balí ček obsahuje programy:             
ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT 24, NOVA HD, NOVA CINEMA, NOVA SPORT, PRIMA HD , PRIMA 
COOL, TV BARRANDOV, PUBLIC TV, TV NOE, Z1 
             
         
název programu kategorie cena objednat   název programu kategorie cena objednat  

Animal Planet o zvířatech 10,00 Kč □   TA 3 zprávy 1,00 Kč □ 
A+ [20:00-01:00] pro mládež 10,00 Kč □   Top TV shopping 1,00 Kč □ 
AXN  akce 15,00 Kč □   TV Paprika,TV Deko  pro kutily 15,00 Kč □ 
BBC Prime zábava BBC 10,00 Kč □   TV Markíza zábava 1,00 Kč □ 
BYU TV pro věřící 1,00 Kč □   TV Patriot regionální 1,00 Kč □ 
CS Film filmy 25,00 Kč □   Viasat Explorer dokumenty 20,00 Kč □ 
Club životní styl 10,00 Kč □   Viasat History dokumenty 10,00 Kč □ 
Discovery Channel dokumenty 10,00 Kč □   Hustler TV porno 185,00 Kč □ 
EbS info o EU 1,00 Kč □   Jim-Jam dětský 5,00 Kč □ 
ETV Medicus o zdraví 1,00 Kč □   MTV hudba 5,00 Kč □ 
Eurosport sport 15,00 Kč □   Playboy TV erotika 10,00 Kč □ 
Extreme Sports 
Channel extr. sporty 10,00 Kč □   NGCH příroda 30,00 Kč □ 
FilmBox filmy 45,00 Kč □   TV RTM   1,00 Kč □ 
Film+  filmy 20,00 Kč □   Baby TV dětský 5,00 Kč □ 
Hallmark Channel filmy 15,00 Kč □   History historický 5,00 Kč □ 
HBO  filmy 205,00 Kč □  Eurosport 2 sport 5,00 Kč □ 
HBO 2 filmy v ceně HBO □  VH 1 hudba 5,00 Kč □ 
COMEDY filmy v ceně HBO □  MGM filmy 10,00 Kč □ 
Jetix dětský 10,00 Kč □  Travel Ch cestopisný 10,00 Kč □ 
Jetix Play dětský 5,00 Kč □  Sport 1  sport 20,00 Kč □ 
Minimax dětský 10,00 Kč □  STV1 - Jednotka všeobecný 1,00 Kč □ 
Music Box  videoklipy 5,00 Kč □  STV2 - Dvojka všeobecný 1,00 Kč □ 
National Geographic o přírodě 10,00 Kč □      

Nautik TV o vodě 1,00 Kč □      

Filmbox Extra filmy 45,00 Kč □      

Óčko videoklipy 5,00 Kč □      

Reality TV dokumenty 10,00 Kč □      

Romantica 1 telenovely 10,00 Kč □      

Spektrum TV dokumenty 20,00 Kč □      

NOSTALGIA   20,00 Kč □      

DoQ zajímavosti 10,00 Kč □      

Fish+Hunt příroda 15,00 Kč □      

VIVA hudba 5,00 Kč □      
 MTV, MTV Hits, VH1   
Classic, MTV2 hudba 10,00 Kč □      

 
 


