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PŘIPOJENÍ VAŠEHO DOMU K VYSOKORYCHLOSTNÍ OPTICKÉ SÍTI 

Vážená paní, vážený pane, 

ve spolupráci s naším partnerem, společností Zapcom Network s.r.o. si Vás dovolujeme oslovit 
s nabídkou připojení Vašeho domu k optické síti CETIN, což Vám v případě zájmu umožní využívat 
vysokorychlostní internet, internetovou TV (např. s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a další služby 
vyžadující kvalitní optické připojení. Připojení k optické síti se uskutečňuje za podpory Ministerstva průmyslu a 
obchodu České republiky v rámci programu Národního plánu obnovy a v rámci aktivity „Podpora připojení 
adresních míst k VHCN“, resp. Subkomponenty „1.3.3 Vybudování vysokokapacitního připojení“, a to zejména 
v obcích, ve kterých v současné době není možnost připojení k internetu optickým kabelem nebo v místech, 
ve kterých je vybudování sítě elektronických komunikací umožňující připojení k internetu optickým kabelem 
bez finanční podpory státu nemožné nebo velmi obtížné. V zájmu co nejrychlejší realizace si Vás dovolujeme 
požádat o souhlas, jehož znění je přílohou tohoto dopisu. Jeho udělením se nezavazujete k objednávce 
žádných služeb. Jedná se pouze o souhlas s umístěním optické přípojky ve vašem domě. Konkrétní technické 
řešení připojení Vašeho domu k optické síti CETIN si odsouhlasíte až před skutečnou realizací. Po celou dobu 
trvání přípravných a realizačních prací jsou Vám k dispozici specialisté CETIN, kteří Vám poradí a poskytnou 
technické a technologické poradenství a rovněž poradenství právní.  

Na základě našich zkušeností z doposud realizovaných optických připojení jiných domů, bychom Vám zároveň 
rádi umožnili provést si zemní práce k umístění optické přípojky prostřednictvím Vámi zvoleného zhotovitele 
nebo svépomocí, abyste měli možnost sami ovlivňovat průběh zemních prací a činností, aby bylo čistě na Vás kdy 
a jak budou zemní práce a činnosti na Vaší nemovitosti probíhat, a měli tak Vaši nemovitost plně pod kontrolou. 

Váš písemný souhlas s umístěním optické přípojky, jehož znění je přílohou tohoto dopisu, nám prosím naskenujte 
a pošlete e-mailem na adresu: info@zapcom.cz nebo poštou na adresu: 
 

Zapcom Network s.r.o.  
Freyova 82/27  
190 00 Praha 9 - Vysočany.  
 

Dovolujeme si také upozornit, že Vás bude kontaktovat náš specialista, který Vám odpoví na veškeré případné 
otázky a Souhlas s umístěním optické přípojky mu bude možné předat osobně (kontakt na našeho specialistu je 
uveden níže).  
 

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ V OPTICKÉ SÍTI CETIN.  

Rychlost, stabilita a bezpečnost bez kompromisů: 

• Přivedeme nejrychlejší a nejmodernější optický internet do Vašeho domu (rychlost připojení až 1Gb/s). 

• Zajistíme neomezenou přenosovou kapacitu (datové připojení, volání, televize), vše v rámci jediné 
optické přípojky. 

• Navrhneme projektové řešení na míru, realizace proběhne ZDARMA a dům či pozemek uvedeme 
do původního stavu. 

• Získáte nezávislost a svobodu volby ve výběru poskytovatelů internetových služeb – prostřednictvím 
pevné sítě CETIN nabízí své služby více než 20 poskytovatelů internetu. 

Na tomto projektu spolupracuje se společností CETIN partner Zapcom Network s.r.o. Vaši lokalitu mají na starosti 
specialisté tohoto partnera. Máte-li již teď jakékoli otázky, kontaktujte prosím přímo tohoto partnera prostřednictvím 
emailu: matej.kunc@zapcom.cz nebo telefonu: +420 736 130 103. Podrobné informace o CETINu naleznete 
na zrychlujemecesko.cz. 

 
Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci.     

 
S pozdravem         Příloha: souhlas s umístěním optické přípojky MATĚJ KUNC 

Akvizitor ZAPCOM 

http://www.zrychlujemecesko.cz/
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O společnosti CETIN 

Společnost CETIN vlastní, provozuje a modernizuje největší síť elektronických komunikací pokrývající 99,6 % populace České 
republiky. Poskytujeme infrastrukturní služby pevných a mobilních sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center a 
zajišťujeme mezinárodní hlasové služby, a to pro domácí i zahraniční poskytovatele. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na 
konkrétního poskytovatele, naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za férových podmínek pro všechny operátory.  

Společnost CETIN je členem skupiny PPF. 
www.cetin.cz 
www.zrychlujemecesko.cz 
www.twitter.com/CETINCZ 
www.facebook.com/cetin.cz/ 
www.linkedin.com/company/cetin 

https://www.cetin.cz/
https://zrychlujemecesko.cz/
https://twitter.com/CETINCZ
https://www.facebook.com/cetin.cz/
https://www.linkedin.com/company/cetin/mycompany/

