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Cenová zvýhodnění  
pro handicapované 

a seniory

Seniorům a zdravotně postiženým vycházejí 
operátoři vstříc speciálními cenovými plány. Je 
tak možné dosáhnout slevy až několika set korun.

KOMERČNÍ NABÍDKY

O2 přizná zdravotně postiženým, kteří mají ná-
rok na  výše uvedený státní příspěvek, dále slevu 
k mobilním tarifům ve výši 49 Kč, k pevné lince 
ve výši 210 Kč. Na slevu ve výši 210 Kč má nárok 
i osoba závislá na péči jiné osoby se stupněm zá-
vislosti I  a  osoba pečující o  nezletilého v  rámci 
péče nahrazující péči rodičů. 

T-Mobile nabízí zdravotně postiženým osobám 
a osobám závislým na péči jiných (stupeň závislos-
ti I) tarif „S námi pro ZTP“. V rámci něj poskytuje 
slevu 20 % z měsíčního tarifu „S námi v sítích“. 
V ceně je volání ve vlastní síti, SMS do všech sítí 
a 50 MB dat. Volání mimo síť stojí 3,50 Kč/min. 

Vodafone pro zdravotně postižené, handicapova-
né nebo jinak znevýhodněné nabízí Zvláštní ce-

NABÍDKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Nárok na měsíční státní příspěvek ve výši 200 Kč v re-
žimu univerzální služby mají držitelé průkazu ZTP/P, 
ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, osoba 
závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm zá-
vislosti II, III, IV ve  smyslu zákona č. 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách, osoba, která vychovává nebo 
osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svě-
řena do péče nahrazující péči rodičů na základě roz-
hodnutí příslušného orgánu, a která splňuje předchozí 
podmínky.

Uvedený státní příspěvek mohou zdravotně postižení 
čerpat pouze u operátora O2 jako slevu z mobilních ta-
rifů s cenou nejméně 249 Kč a slevu z platby za služby 
v pevné síti se samostatnou hlasovou službou Volání 
ČR Plus nebo se službou Volání ČR a Volání ČR Plus, 
pokud má účastník na stejné lince od společnosti O2 
internetové připojení případně digitální televizi.

O2 T-Mobile Vodafone

Zvýhodněná 
cena dle tarifu 279 Kč 50,42 Kč

Výše slevy
49 Kč - mobilní 

tarify*) 
210 Kč - pevná linka

20 % 
z 349 Kč 0

Volné  
minuty dle tarifu neomezeně 

ve vlastní síti
50 do všech 

sítí

Volné SMS dle tarifu neomezeně 0

Cena hovoru 
za minutu dle tarifu

3,50 Kč 
mimo 

vlastní síť
5,04 Kč

Cena 
za SMS dle tarifu 0 Kč 1,51 Kč

nový plán. Jde o speciální balíček 50 volných mi-
nut do všech sítí za měsíční cenu 50,42 Kč. Cena 
volání nad rámec volných minut činí 5,04 Kč/
min. (účtování po vteřinách), SMS stojí 1,51 Kč.

(údaje odpovídají stavu k 21. září 2017, ceny vč. DPH)

*) Podmínkou slevy 49 Kč/měs. u mobilních tarifů je vznik 
nároku na státní příspěvek (200 Kč/měs.)



NABÍDKY PRO SENIORY
Nabídka pro seniory má různé formy - tarif výhradně pro seniory nebo sleva k běžnému tarifu.

KDE UŠETŘÍM?
V  České republice existuje povinnost osobám 
se  zvláštními sociálními potřebami (defino-
vanými zákonem o  elektronických komunika-
cích) poskytnout cenové plány se slevou. Tato 
povinnost byla uložena společnosti O2 a  han-
dicapovaní mohou získat cenové zvýhodnění 
200 Kč na úhradu ceny vybraných tarifů.

Zdravotně postižení mohou dále získat speci-
ální telefonní přístroj dle jejich specifických 
potřeb za cenu standardního (běžného) zaříze-
ní. Může se jednat o  pronájem přístroje nebo 
o jeho prodej. 

Mimo zákonnou povinnost pak nabízejí 
někteří mobilní operátoři speciální tarify pro 
znevýhodněné skupiny. Mobilní operátoři 
T-Mobile a  Vodafone nabízejí tarify pro 
zdravotně postižené i  pro seniory. Na  českém 
trhu působí také virtuální operátor SeniorTel, 
který se zaměřuje výhradně na seniory.

Operátor Název tarifu Měsíční 
cena Volné minuty Cena za minutu  

ve vlastní síti
Cena za minutu  
do ostatních sítí

Cena za SMS  
ve vlastní síti

Cena za SMS  
do ostatních sítí

T-Mobile 50 síť nesíť  
- pro seniory ve věku 60 a více let 149 Kč 50 minut  

do všech sítí 3,50 Kč. 3,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč

SeniorTel 
(Maxprogres)

Pro jistotu 30 Kč 0 1,90 Kč 1,90 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč

Když chci 80 Kč 50 minut  
do všech sítí 0,70 Kč 1,70 Kč 0,70 Kč 1,50 Kč

Povídej 140 Kč 110 minut  
do všech sítí 0,70 Kč 1,70 Kč 0,70 Kč 1,50 Kč

Vodafone Nabídka 60+ 249 Kč 50 minut  
do všech sítí 3,49 Kč 3,49 Kč 0,- Kč 1,51 Kč

do všech sítí, volání nad rámec volných minut ho bude 
stát 3,49 Kč za minutu. SMS lze odesílat ve vlastní síti 
zdarma a do ostatních sítí za 1,51 Kč. V rámci nabíd-
ky lze získat i  cenově zvýhodněný telefon, případně 
mobilní připojení 4 GB za 329,12 Kč /měsíc.

SeniorTel

Tarify mobilního virtuálního operátora SeniorTel 
mohou získat pouze držitelé Senior Pasu (www.
seniorpasy.cz). Na  ten mají bezplatně nárok osoby 
starší 55 let s  trvalým bydlištěm v  ČR. Virtuální 
operátor nabízí trojici tarifů odstupňovaných podle 
množství volných minut (viz tabulka níže). K nim 
je možné dokoupit datové tarify 150 MB za 80 Kč 
měsíčně, 300 MB za 130 Kč měsíčně nebo 600 MB 
za  měsíční cenu 200 Kč. Multimediální zpráva 
MMS stojí 4 Kč.

T-Mobile

T-Mobile nabízí pro seniory tarif s názvem 50 síť 
nesíť za  měsíční cenu 149 Kč. Zákazník ve  věku 
60 a více let v rámci tarifu získá 50 volných minut 
do všech sítí, volání nad rámec volných minut ho 
bude stát 3,50 Kč za minutu (s účtováním po mi-
nutách). Odeslání SMS stojí 1,50 Kč, multimedi-
ální MMS 4,90 Kč. Dále lze přikou-
pit datový balíček Internet v mobilu 
na den za 24 Kč/denně.

Vodafone

Vodafone nabízí seniorům tarif Na-
bídka 60+ za měsíční cenu 249 Kč. 
Zákazník ve věku nad 60 let v je-
jím rámci získá 50 minut volání 


