
 

  

            Ceník služeb – Server Housing (platný od 1.1.2023) 

Popis služby 
Aktivace služby 
 v Kč bez DPH 

(smlouva na 12 měsíců) 

Měsíční poplatek 
v Kč bez DPH 

ServerSingle 1U – umístění jednoho serveru rack-mount o velikosti 1U. 

Služba obsahuje zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní GE. 
V ceně služby je přenos dat do uzlu NIX.CZ 6000 GB, objem pro zahraniční 
konektivitu je 200 GB. V ceně služby je dohled a vzdálený restart serveru. Součástí 
je rovněž nutný počet IP adres. Reálný příkon v ceně služby je 150 W, maximální 
příkon je 300 W. 

0 Kč 3.230 Kč 

ServerSingle – umístění jednoho serveru typu rack-mount (2-4U) nebo 

klasického serveru. Pro atypické rozměry je nutná individuální konzultace. Služba 
obsahuje zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní GE. V ceně 
služby je přenos dat do uzlu NIX.CZ 6000 GB, objem pro zahraniční konektivitu je 
200 GB. V ceně služby je dohled a vzdálený restart serveru. Součástí je rovněž 
nutný počet IP adres. Reálný příkon v ceně služby je 150 W, maximální příkon je 
300 W.  

0 Kč 4.700 Kč 

ServerFarm – umístění až pěti serverů typu rack-mount (max. 4U) nebo 

klasického serveru tower. Pro atypické rozměry je nutná individuální konzultace. 
Služba obsahuje zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní GE. 
V ceně služby je přenos dat do uzlu NIX.CZ 10000 GB, objem pro zahraniční 
konektivitu je 1000 GB. V ceně služby je dohled a vzdálený restart serveru. 
Součástí je rovněž nutný počet IP adres. Reálný příkon v ceně služby je 750 W, 
maximální příkon je 2000 W.  

0 Kč 17.715 Kč 

ServerRack 1/4 – pronájem 1/4 rozvaděčové skříně Rack hloubka 100. 

V ceně služby je zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní GE. 
V ceně služby je přenos dat do uzlu NIX.CZ 10000 GB, objem pro zahraniční 
konektivitu je 1000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. Součástí je 
rovněž nutný počet IP adres. V ceně služby je reálný odběr odpovídající příkonu 
500 W, maximální příkon 1000 W. 

0 Kč 11.730 Kč 

ServerRack 1/2 – pronájem 1/2 rozvaděčové skříně Rack hloubka 100. 

Služba obsahuje zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní GE. 
V ceně služby je přenos dat do uzlu NIX.CZ 20000 GB, objem dat pro zahraniční 
konektivitu je 2000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. Součástí je 
rovněž nutný počet IP adres. V ceně služby je reálný odběr odpovídající příkonu 
750 W, maximální příkon 2000 W. 

0 Kč 18.600 Kč 

ServerRack 100 – pronájem rozvaděčové skříně Rack hloubka 100. 

Služba obsahuje zálohované napájení, připojení do sítě Internet na rozhraní GE. 
V ceně služby je přenos dat do uzlu NIX.CZ 30000 GB, objem dat pro zahraniční 
konektivitu je 3000 GB. V ceně je dohled a vzdálený restart serveru. Součástí je 
rovněž nutný počet IP adres. V ceně služby je reálný odběr odpovídající příkonu 
1500 W, maximální příkon 4000 W. 

0 Kč 30.700 Kč 

Doplňkové služby 
Aktivace služby 
 v Kč bez DPH 

(smlouva na 12 měsíců) 

Měsíční poplatek 
v Kč bez DPH 

Zálohované napájení – příkon pro služby typu Rack nad objem, 

který je součástí jednotlivých služeb. Obsahuje spotřebovanou energii, zálohování 
UPS + dieselgenerátor. Odběr je účtován měsíčně podle skutečné spotřeby. 
Maximální příkon na služby je uveden výše, při překročení tohoto limitu je účtována 
sazba 25 Kč/kWh. Na položku se vztahuje energetická inflační doložka. Tato 
položka se nevztahuje na službu ServerSingle a ServerFarm.   

0 Kč 15,6 Kč / kWh 

NIX.CZ – data do sítě NIX.CZ nad objem, který je obsažen v ceně služby. 

Cena účtovaná měsíčně za každý další 1 TB. Pro větší objemy přenosů dat lze 
domluvit individuální ceny a metodu měření M95 (95 %). 

0 Kč 10 Kč / 1 TB 

Zahraniční konektivita – data do mezinárodní sítě Internet nad 

objem, který je obsažen v ceně. Cena účtována měsíčně za každých další 1 GB. 
Pro větší objemy dat lze domluvit individuální ceny a metodu měření M95 (95 %). 

0 Kč 100 Kč / 1 TB 

 


