
	

 
 

 

	
Sazebník	cen	pro	službu	Kombinovaného	vysílání	Nová	DIGI	
TV	služeb	Satelitní	TV	a	DIGI2GO	vydaný	společností	DIGI	CZ	

s.r.o.	platný	od	1.	10.	2016	
	 	 	
	
ÚVODNÍ	POZNÁMKY	A	VYSVĚTLIVKY	
	
Seznam	použitých	zkratek:	
STB	SAT		=	set	top	box	pro	satelitní	TV	
STB	NET	=	set	top	box	pro	internetovou	TV	
STB	=	STB	SAT	a/nebo	STB	NET	
CAM	=	CA	Modul	(zasouvací	dekódovací	modul)	pro	
satelitní	TV	
LNB	=	konvertor	signálu	
DCZ	=	DIGI	CZ	s.r.o.	
	
Pokud	 není	 uvedeno	 jinak,	 jsou	 všechny	 ceny	 uvedeny	
vč.	platné	sazby	DPH	(aplikuje-li	se	podle	zákona).	 	
	
Aktuální	 přehled	 TV	 programů	 v	 jednotlivých	
programových	 balíčcích	 naleznete	 na	 webových	

stránkách	 WWW.CZ.DIGI.TV	 (SAT	 TV)	 nebo	
WWW.DIGI2GO.CZ	(NET	TV).	
	
Kombinovaná	 televize	 umožňuje	 příjem	 Vysílání	
prostřednictvím	 satelitu	 (SAT	 TV)	 i	 internetu	 (NET	
TV).	 Na	 jedné	 smlouvě	 lze	 přijímat	 Vysílání	 současně	
prostřednictvím	SAT	TV	(SAT	STB	/	CAM)	 i	NET	TV	(NET	
STB	 a/nebo	 Mobilní	 zařízení).	 Maximální	 počet	 STB	
SAT	 /	 STB	 NET	 /	 CAM	 (Technická	 zařízení)	 a	Mobilních	
zařízení	 na	 jednu	 smlouvu	 činí	 celkem	 4	 ks,	 z	 čehož	
mohou	 být	 max.	 2	 Technická	 zařízení	 v	 jakékoli	
kombinaci.	 Jiná	 kombinace	 pouze	 na	 základě	
individuální	 dohody	 s	 DCZ.	 Balíček	 NET	 TV	 zahrnuje	
příjem	i	prostřednictvím	SAT	TV."	

	
ČÁST	I.		

SLUŽBY	KOMBINOVANÉ	TELEVIZE	„NOVÁ	DIGI	TV“		
	

A. PROGRAMOVÉ	BALÍČKY	„NOVÁ	DIGI	TV“	 	 	 	 	 	 	 CENA	/	MĚSÍC	

ZÁKLADNÍ	balíček	pro	SAT	TV																		 									(lze	přiobjednat	další	balíčky)	 500	Kč	

ZÁKLADNÍ	balíček	pro	NET	TV		 									(lze	přiobjednat	další	balíčky)	 600	Kč	
ZÁKLADNÍ	balíček	pro	SAT	TV	+	NET	TV		 									(lze	přiobjednat	další	balíčky)	 600	Kč	
EXTRA	balíček						 (nelze	samostatně,	nutný	ZÁKLADNÍ	balíček)	 200	Kč	
SPORT	balíček		 (nelze	samostatně,	nutný	ZÁKLADNÍ	balíček)	 300	Kč	
HBO	balíček		 (nelze	samostatně,	nutný	ZÁKLADNÍ	balíček)	 400	Kč	
HBO	GO	 (nelze	samostatně,	nutný	HBO	balíček)	 100	Kč	
MAXI	balíček	pro	SAT	TV					 (ZÁKLADNÍ+EXTRA+SPORT+HBO+HBO	GO)																		1	800	Kč	

MAXI	balíček	pro	NET	TV				 (ZÁKLADNÍ+EXTRA+SPORT+HBO+HBO	GO)	 1	800	Kč	
MAXI	balíček	pro	NET	TV	+	SAT	TV			 (ZÁKLADNÍ+EXTRA+SPORT+HBO+HBO	GO)							 1	800	Kč	
SPORT	PLUS	balíček														 (nelze	přiobjednat	další	balíčky)	 700	Kč	1)	
	

1)	V	případě	balíčku	SPORT	PLUS	je	počet	Technických	zařízení	na	jednu	smlouvu	omezen	na	1	STB	SAT/	STB	NET/	
CAM,	 nebo	 na	 sledování	 Vysílání	 prostřednictvím	 1	 Mobilního	 zařízení.	 Zvolí-li	 Účastník	 sledování	 Vysílání	
prostřednictvím	Mobilního	zařízení	je	počet	Mobilních	zařízení	omezen	na	jedno.		
V	případě	vyřazení	balíčku	SPORT	PLUS	z	nabídky	je	DCZ	oprávněna	navrhnout	Účastníkovi	přechod	na	balíčky	
ZÁKLADNÍ	 a	 SPORT.	 Návrh	 sdělí	 DCZ	 Účastníkovi	 ve	 lhůtě	 podle	 čl.	 9.2	 VP.	 Účastník	 je	 oprávněn	 návrh	



	

 
 

 

neakceptovat	 a	 Smlouvu	 ukončit	 bez	 sankcí	 ke	 dni	 vyřazení	 balíčku	 SPORT	 PLUS	 z	nabídky.	 Nevyjádří-li	 se	
Účastník		ve	stanovené	lhůtě,	platí,	že	návrh	akceptoval.	
	
	

B. POPLATKY	ZA	PRONÁJEM	A	SERVIS	 	 	 	 	 	 	 	 CENA	/	MĚSÍC	

STB	SAT	 				150	Kč	2)	
CAM	 				150	Kč	2)	
1.	zařízení		STB	NET	 				200	Kč	2)	
2.	zařízení		STB	NET	 				200	Kč	2)	
	

2)	 platí	 do	 odvolání	 ze	 strany	 DCZ,	 všechna	 zařízení	 určena	 výhradně	 pro	 zákazníky	 DCZ,	 DCZ	 negarantuje	
funkčnost	zařízení	mimo	služeb	DCZ	

	
C. OSTATNÍ	POPLATKY	A	UPOMÍNKY	 	 	 	 	 	 	 	 	 CENA	

Aktivace	služby	pro	nové	zákazníky	 	100	Kč	 	
Poplatek	za	výměnu	poškozeného	nebo	ztraceného	ovladače	k	STB	SAT	 	300	Kč	
Poplatek	za	výměnu	poškozeného	nebo	ztraceného	napájecího	zdroje	k	STB	SAT	 	300	Kč	
Poplatek	za	výměnu	poškozeného	nebo	ztraceného	ovladače	k	STB	NET	 	600	Kč	
Poplatek	za	výměnu	poškozeného	nebo	ztraceného	napájecího	zdroje	k	STB	NET	 	600	Kč	 	
Upomínka	odeslaná	na	obrazovku	koncového	zařízení	zákazníka	 			15	Kč	 	
Písemná	upomínka	odeslaná	e-mailem	nebo	poštou	 	100	Kč	
Závěrečná	upomínka	odeslaná	e-mailem	nebo	poštou	 	200	Kč	 	
Poplatek	za	tištěné	vyúčtování	služeb	odeslané	poštou	 			25	Kč	
Poplatek	za	výjezd	k	zákazníkovi	(neoprávněná	reklamace	nebo	na	žádost	zákazníka)	 	500	Kč	
Poplatek	za	montáž	Standardní	instalace	satelitního	kompletu	(single/dual)	technikem	DCZ	 	2	500	Kč	 	
Poplatek	za	přemístění	Standardní	instalace	satelitního	kompletu	(single	LNB)			 	1	500	Kč	 	
Poplatek	za	přemístění	Standardní	instalace	satelitního	kompletu	(dual	LNB)		 	1	800	Kč	 	
Poplatek	za	instalaci	satelitního	Partner	Boxu	 	650	Kč	
Poplatek	za	instalaci	STB	NET	 			 	 							500	Kč	
Poplatek	za	montáž	Nadstandardní	instalace	sat.	kompletu	 Poplatek	za	montáž	Standardní	instalace	+	práce	

a	materiál	 nad	 rámec	 podle	 ceníku	materiálu	 a	
prací	DCZ	 	

	
Poplatek	za	přemístění	Nadstandardní	instalace	sat.	kompletu	 Poplatek	 za	 přemístění	 Standardní	 instalace	 +	

práce	 a	 materiál	 nad	 rámec	 podle	 ceníku	
materiálu	a	prací	DCZ	

	
Poplatek	za	demontáž	Standardní	instalace	sat.	kompletu	(single	nebo	dual	LNB)	 		1	500	Kč	 	
	
Poplatek	za	demontáž	Nadstandardní	instalace	sat.	kompletu	 Poplatek	 za	 demontáž	 Standardní	 instalace	 +	

práce	 a	 materiál	 nad	 rámec	 podle	 ceníku	
materiálu	a	prací	

	
Poplatek	za	doručení	zásilky	kurýrní	nebo	poštovní	službou	 Dobírkou	podle	aktuálního	ceníku	kurýrní	nebo	

poštovní	služby	
	
3)	služba	je	dostupná	pouze	pro	kompatibilní	zařízení	a	s	operačními	systémy	podle	určení	DCZ	

	

D. PRODEJNÍ	CENY	STB,	CAM		 	 	 	 	 	 	 	 	 CENA	



	

 
 

 

STB	Kaon	HD	Nagravision	určený	výhradně	pro	zákazníky	DCZ	 3	500	Kč	
CAM	CI/CI+	Nagravision	určený	výhradně	pro	zákazníky	DCZ	 3	500	Kč	
STB	NET	Arris	(bez	WIFI)	 3	000	Kč	

	

ČÁST	II.	
CENÍK	MATERIÁLU	internetového	vysílání	

	
E. PRODEJNÍ	CENY	STB	A	OSTATNÍHO	ZAŘÍZENÍ	 	 	 	 	 	 	 	 CENA	

	
Power	Line	Adapter	kit	(Sada	síťových	adaptérů	pro	rozvod	internetu	pomocí	elektrické	sítě)	 1	190	Kč		

	

ČÁST	III.	
CENÍK	MATERIÁLU	A	PRACÍ		

POLOŽKA	MATERIÁLU,	PRACOVNÍ	ÚKON	 CENA	ZA	JEDNOTKU	 JEDNOTKA	

LNB	-	Single	 150	Kč	 kus	

LNB	–	Dual	 290	Kč	 kus	

LNB	-	Quattro	 450	Kč	 kus	

LNB	-	Quad	 550	Kč	 kus	

LNB	-	Octo	 1	200	Kč	 kus	

F	-	konektor	–	šroubovací/kompresní	 30	Kč	 kus	

F	-	spojka	F/F	 20	Kč	 kus	

Koaxiální	kabel		 15	Kč	 metr	

Síťový	UTP	kabel,	včetně	konektorů	RJ45		 15	Kč	 metr	

HDMI	kabel	(délka	1,5m	až	2m)	 150	Kč	 kus	

HDMI	kabel	(délka	15m)		 1000	Kč	 kus	

HDMI	rozbočovač	1/2	 1	400	Kč	 kus	

HDMI	přepínač	3x1	 350	Kč	 kus	

HDMI	spojka	F/F	 80	Kč	 kus	

SCART	kabel	(délka	min.	1,5m)	 150	Kč	 kus	

Parabola	(min.	průměr	80	cm)	 490	Kč	 kus	

Přerušovač	zemní	smyčky	 640	Kč	 kus	

Náhradní	objímka	LNB	 70	Kč	 kus	

Balkonový	držák	na	parabolu	

20	cm	–	200	Kč	 kus	

35	cm	–	220	Kč	 kus	

50	cm	–	240	Kč	 kus	

Okenní	držák	L/P	 35	cm	–	220	Kč	 kus	

Standardní	držák	na	zeď,	základna	kříž	
35	cm	–	200	Kč	 kus	

50	cm	–	220	Kč	 kus	

70	cm	–	240	Kč	 kus	



	

 
 

 

Stožárový	držák	

35	cm	–	200	Kč	 kus	

50	cm	–	220	Kč	 kus	

70	cm	–	240	Kč	 kus	

Chemická	kotva	 250	Kč	 kus	

Tepelně	izolační	tmel	pro	fasády	 100	Kč	 kus	

Hmoždinka	pro	zateplené	fasády	 600	Kč	 kus	

Lišta	(bílá	standard)	 50	Kč	 metr	

Práce	technika	DCZ/externího	partnera	DCZ	 75	Kč	 každých	započatých	
15	minut	

Doprava	technika	DCZ/externího	partnera	DCZ	k	zákazníkovi	
(nad	stanovený	limit)	 10	Kč	 km	

	
	

ČÁST	V.		
STANDARDNÍ	INSTALACE,	NADSTANDARDNÍ	INSTALACE	a	PARTNER	BOX	pro	

satelitní	vysílání	
	
Standardní	instalace	satelitního	kompletu	(SAT	TV)	zahrnuje	dojezd	technika	DCZ	nebo	externího	partnera	DCZ	do	
vzdálenosti	 ujetých	 50km	 z	místa	 výjezdu,	 montáž	 zařízení	 DCZ	 u	 zákazníka	 a	 provedení	 následujících	 úkonů	 u	
zákazníka	(v	časovém	rozsahu	celkem	max.	120	min.)	se	zárukou	na	provedené	úkony	v	délce	6	měsíců:	
	
• demontáž	stávajícího	satelitního	kompletu	(či	jeho	části)	od	jiného	poskytovatele	satelitního	TV	vysílání	
• uchycení	držáku	paraboly	na	dobře	dostupném	místě	(balkón,	stěna…),	
• upevnění	a	dotažení	držáku,	
• montáž	LNB	(single/dual),	
• měření	síly	signálu	pomocí	měřicího	přístroje,	
• nastavení	paraboly,	
• instalace	kabeláže	do	délky	10/20	metrů	(single/dual	LNB)	celkem	za	exteriér	i	interiér,	
• propojení	STB/CAM	s	parabolou	a	televizí,	
• kontrola	nastavení	a	naladění	STB/CAM	vč.	Přístupové	karty,	
• seznámení	zákazníka	s	obsluhou	STB/CAM	doporučení	pro	zákazníka	a	provedení	zákazníkem	požadovaných	
oprav	nad	rámec	Migrace	v	souladu	s	Ceníkem	materiálu	a	prací	
	
Satelitní	Partner	Box	 (SAT	TV)	 zahrnuje	dojezd	 technika	DCZ	nebo	externího	partnera	DCZ	do	vzdálenosti	ujetých	
50km	z	místa	výjezdu,	montáž	zařízení	DCZ	(druhý	STB	nebo	CAM	k	již	existující	instalaci	s	LNB	single)	u	zákazníka	a	
provedení	 následujících	 úkonů	 u	 zákazníka	 (v	 časovém	 rozsahu	 celkem	max.	 120	min.)	 se	 zárukou	 na	 provedené	
úkony	v	délce	6	měsíců:	
	
• výměna	LNB	single	za	dual,	
• měření	síly	signálu	pomocí	měřicího	přístroje,	
• nastavení	paraboly,	
• instalace	kabeláže	do	délky	10	metrů	celkem	za	exteriér	i	interiér,	
• propojení	STB	SAT/CAM	s	parabolou	a	televizí	
• kontrola	nastavení	a	naladění	STB/CAM	vč.	Přístupové	karty,	
• seznámení	zákazníka	s	obsluhou	STB/CAM	doporučení	pro	zákazníka	a	provedení	zákazníkem	požadovaných	

oprav	nad	rámec	Instalace	Partner	box	v	souladu	s	Ceníkem	materiálu	a	prací	

	
Nadstandardní	instalací	se	rozumí	jiná	než	Standardní	instalace.	
	
Standardní	 instalace	 STB	NET	 zahrnuje	 dojezd	 technika	DCZ	 nebo	 externího	 partnera	DCZ	 do	 vzdálenosti	 ujetých	
50km	 z	místa	 výjezdu,	 montáž	 STB	 NET	 u	 zákazníka,	 propojení	 STB	 NET	 s	 Koncovým	 zařízením	 Účastníka	 (TV)	 a	



	

 
 

 

zprovoznění		STB	NET.	Vše	v	časovém	rozsahu	celkem	max.	60	min.	Součástí	instalace	není	zprovoznění	a	předvedení	
Služby	na	Koncovém	zařízení	Účastníka.	Záruka	na	montážní	práce	se	poskytuje	v	délce	6	měsíců.		
	
Instalace	jiného	LNB,	než	single/dual,	pouze	na	základě	individuální	dohody	s	DCZ;	Uživatel	vždy	hradí	plnou	cenu	
LNB	dle	Tarifu.	V	případě	prací	a	materiálu	nad	rámec	Standardní	instalace	budou	tyto	účtovány	podle	platného	
Ceníku	materiálu	a	prací.		
	


