
NABÍDKA Kuki TV 
Ceník Kuki TV, platný od 1. 6. 2021 
Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Bližší 
informace o poskytovaných službách najdete na www.kuki.cz 

Prodejní ceny služby – základní TV tarify (měsíční ceny za jednoho koncového uživatele) 

Základní 
TV tarify 

Obsažené televizní programy 1) 

Cena vč. 
poplatku a 

DPH 2) 

Kuki TV 
Menší 

15 základních programů: ČT :D HD/ČT Art HD, ČT Sport HD, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, Filmbox HD, Nova Action HD, Nova 
Cinema HD, Nova HD, Prima COOL HD, Prima HD, Prima love HD, Prima KRIMI HD, TV Barrandov HD, Seznam.cz TV HD 
+ 15 volitelných programů z následujícího výběru: AXN, AXN Black, AXN White, Barrandov Krimi HD, Barrandov News, CNN, 
Cartoon Network, Crime Investigation, ČT1 - JMO, ČT1 - SMO, FashionBox HD, France24, Golf Channel HD, HISTORY HD, Info 
TV, JOJ Family HD, Kino Barrandov HD, CS Mystery, Mňam TV HD, Mňau TV HD, MTV LIVE HD, Nova 2 HD, Nova Gold HD, 
Óčko HD, Óčko Expres HD, Óčko Star HD, ORF 2, ORF eins, Praha TV, Prima Comedy Central HD, Prima KRIMI HD, Prima MAX 
HD, Prima ZOOM HD, PRO 7, Rebel 2 Slušnej kanál, regionalnitelevize.cz, Retro Music, RTL, SkyNews, Sport 5, STV1 HD, STV2 
HD, Šlágr, Šlágr 2, TA3 HD, TV BRNO 1, TV Noe, TV Rebel, TV Relax, TV5 Monde UP NETWORK, Hobby TV HD, Óčko Black HD, 
STV3 HD, LALA TV HD, CNN Prima News HD, Fine Living Network HD, Food Network HD, MTV, club MTV, MTV Hits, MTV 
Rocks, VH1 Classic, VH1 Europe, Nick Jr., Nickelodeon HD, Nicktoons, Friday International, TNT Russia, RTVS Šport HD 

499, - Kč 
 

V balíčku s 
internetem  

 

90Mbit 

Kuki TV 
Větší 

30 základních programů + 1 v promo nabídce: AMC HD, Animal Planet HD, AXN, ČT :D/ČT Art HD, ČT Sport HD, ČT1 HD, ČT2 
HD, ČT24 HD, Discovery Channel HD, Disney Channel, Seznam.cz TV HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Filmbox HD, 
Filmbox Family, Filmbox Plus, JimJam, National Geographic Channel HD, Nova Cinema HD, Nova HD, Prima COOL HD, Prima 
HD, Prima Love HD, Prima KRIMI HD, Spektrum HD, Sport 1 HD, Sport 2 HD, TLC, VH1 + kanal v promo nabídce 
+ 30 volitelných programů z následujícího výběru: Auto Motor und Sport HD,AXN Black,AXN White,Baby TV,Barrandov 
Krimi HD,Barrandov News,BBC World News,Be2Can HD, Cartoon Network HD, CBS Reality, CNN, Crime Investigation, CS 
Film,Československo HD, ČT1 - JMO, ČT1 - SMO, Discovery Science HD, Disney Jr., Dorcel HD, DTX HD, Duck TV, Epic Drama 
HD, Eroxxx HD, euronews HD, EXTASY TV HD, Extreme Sports Channel, FashionBox HD, Film Europe Channel HD, Film+ HD, 
Filmbox Extra HD, Filmbox Premium HD, Fine Living Network HD, Fishing & Hunting HD, France24, Golf Channel HD, 
HISTORY, HISTORY HD, CS Horor, Hustler TV HD, Info TV, Investigation Discovery HD, JOJ Cinema HD, JOJ Family HD, Kino 
Barrandov HD, CS Mystery, LEO TV HD, Mezzo HD, Mezzo Live HD, Minimax, Mňam TV HD, Mňau TV HD, MTV, club MTV, 
MTV Hits, MTV LIVE HD, MTV Rocks, National Geographic Wild HD, Nick Jr., Nickelodeon HD, Nova 2 HD, Nova Action HD, 
Nova Gold HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, Óčko HD, Óčko Expres HD, Óčko Star HD, Óčko Black (HD), ORF 2, ORF 
eins, Praha TV, Prima Comedy Central HD, Prima MAX HD, Prima ZOOM HD, Private TV HD, PRO 7, Rebel 2 Slušnej kanál, 
regionalnitelevize.cz, Retro Music, RTL, SkyNews, Spektrum Home, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Sport 5, STV1 HD, STV2 HD, 
Šlágr, Šlágr 2, TA3 HD, TNT Russia, Travel Channel HD, TV Barrandov HD, TV BRNO 1, TV Noe, TV Paprika, TV Rebel, TV Relax, 
TV5 Monde, UP NETWORK, VH1 Classic, Viasat Explore HD, Viasat History HD, Viasat Nature HD, Hobby TV HD, CS History, 
STV3 HD, Nicktoons, LALA TV HD, Food Network HD, CNN Prima News HD, Friday International, Love Nature UHD, Redlight 
HD, RTVS Šport HD 

699, - Kč 
 

V balíčku s 
internetem 

 

90Mbit 

1) Programová skladba se může měnit v závislosti na vývoji nabídky a požadavcích trhu. 
2) Ceny základních TV tarifů zahrnují poplatek z převzatého televizního vysílání ve výši 1 % jako příspěvek do Státního fondu kinematografie. 

 KUKI TV Menší + KUKI TV Větší je dostupná pouze s připojením k internetu jako balíček služeb na optické síti. 
 

V ceně základních TV tarifů dostanete Kuki TV 
Menší 

Kuki TV 
Větší 

výběr kanálů, které chce sledovat ● ● 
Kuki TV Licence - možnost shlédnutí TV programů na 1 set-top boxu a 5 mobilních zařízeních ● ● 
možnost vrátit program zpět 48-168h 48-168h 
zastavení běžícího pořadu ● ● 
vrácení pořadu na začátek ● ● 
nahrávání pořadů – 10 hodin (s uložením záznamu na dobu 7 dnů) ● ● 
Kino (přístup do půjčovny filmových titulů) zapůjčení na 48 hodin ● ● 
vzdálené ovládání set-top boxu z mobilních zařízení  ● ● 
programový průvodce na 14 dní dopředu a 7 dní zpět ● ● 
seriály - doplňková služba v rozsahu možnosti vrácení pořadu zpět 0-168h 48-168h 

Máte možnost si přiobjednat: 
Kuki TV 
Menší 

Kuki TV 
Větší 

Nahrávám 50/100 (videorekordér s kapacitou 50/100 hodin) ● ● 
Navíc HBO balíček ● ● 
Navíc kanál, Navíc 5 ● ● 
Navíc Kuki (dokoupení Kuki TV Licence na další STB a 4 mobilní zařízení) ● ● 
Nahrávám seriály  ● ● 
Kino (výpůjčky filmových titulů na dobu 48 hodin), Navíc kino, Navíc kino plus ● ● 



Doplňkové služby Kuki TV 
Koncová 

cena s DPH 1)
 

Nahrávám 50 (s uložením záznamu na dobu 3 měsíců) 50,00 Kč 

Nahrávám 100 (s uložením záznamu na dobu 3 měsíců) 100,00 Kč 

Nahrávám seriály 65,00 Kč 

Navíc Kuki (dokoupení Kuki TV Licence na další STB a 4 mobilní zařízení) 2) 121,00 Kč 

Navíc HBO balíček (HBO HD, HBO2 HD, HBO 3 HD, HBO GO) 1) 2)
 250,00 Kč 

Navic Cinemax (Cinemax HD, Cinemax2 HD) 1)
 50,00 Kč 

Navíc kanál 1) 2)
 35,00 Kč 

Navíc 5 1) 2)
 150,00 Kč 

Navíc kino2) 50,00 Kč 

Navíc kino plus2) 100,00 Kč 

Kino (výpůjčka filmového titulu na dobu 48 hodin)  cena je uvedena v 
nabídce každého titulu 

1) Ceny tematických televizí zahrnují poplatek z převzatého televizního vysílání ve výši 1 % jako příspěvek do Státního fondu kinematografie. 
2) Minimální doba trvání služby je 3 měsíce 

 

Zařízení pro provoz služby KUKI Koncová cena vč. DPH 

HD IPTV set-top box ARRIS VIP1113 2200 Kč 

Náhradní dálkový ovladač 450 Kč 
 

Kuki TV  se představuje :  FUNGUJI NA VŠEM , NA CO SE DÍVÁŠ 
Ahoj jmenuji se Kuki a jsem nová telka od netboxu. Jednoduše se ovládám, vypadám stejně v televizi, v mobilu, v tabletu i PC. Užiješ si se mnou 
spousty zábavy při sledování Tvých oblíbených pořadů. A že tady běží fotbal, tam dávají film a jinde bezva dokument? 
Žádný problém, zmáknu až 4 zařízení najednou! 

Základní funkce 

          DOMA 
Tvoje úvodní stránka, kde najdeš ty nejlepší filmy z kina a také tvoje rozkoukané pořady. Tady budeš vždy v obraze. 
Nestihnul jsi dokoukat svůj oblíbený film nebo seriál? 
v záložce najdeš i přehled Tvých rozkoukaných filmů nebo seriálů. Díky ní si je můžeš jednoduše pustit. 
Ještě jsi neodtáhnul závěs a nevíš jaké je venku počasí? 
samozřejmě, že jsem chytrá a doporučím Ti, jestli si vzít sluneční brýle nebo šálu. 
Nestihnul sis přečíst noviny nebo kouknout na zprávy? 
mám tu pro Tebe i krátké zprávy z domova i světa. Takže budeš mít přehled o všem. 

 

 
Sledovat 

TELKA 

Tady Tě nechám koukat na všechny vybrané kanály, můžeš se kouknout do televizního programu 
Pokud nerad ztrácíš čas výběrem z široké nabídky pořadů a chceš přepnout rovnou do živého vysílání, vyber Sledovat a stiskni OK. Jednoduchý 
programový průvodce 
Při sledování televizního pořadu stiskni ovládací šipku vlevo nebo vpravo a já Ti zobrazím seznam TV kanálů. Opětovným stiskem šipek se dostaneš 
na seznam pořadů. Dalším stiskem šipky Ti zobrazím detail pořadu. 
Časová osa 
Při sledování pořadu stiskni tlačítko OK a já Ti zobrazím časovou osu běžícího televizního kanálu. Ovládací šipky doleva nebo doprava Ti umožní 
posun po časové ose. 
Kontextové menu 
Při sledování pořadu stiskni tlačítko TV a já Ti zobrazím další možnosti práce s televizním pořadem, které vidíš na následující straně. 
Program 
Pod záložkou program najdeš všechny své kanály, včetně pořadů, které už dávno dávaly. Stačí si vybrat pořad, který Tě zajímá a potvrdit OK. Pokud 
stiskneš na ovladači TV, zobrazím Ti detaily k pořadu. 
Programový průvodce 
Vyvoláš ho stisknutím tlačítko INFO nebo EPG. Šipkami doleva a doprava se můžeš pohybovat zpět nebo do budoucnosti a stisknutím tlačítka TV 
vyvoláš detail pořadu. 
Detail pořadu 
Pokud chceš zobrazit detail vybraného pořadu, stiskni tlačítko TV. Poté si můžeš na pořad přepnout, spustit jej od začátku nebo si jej nahrát. 



Posun do minulosti 
V programovém průvodci se můžeš pohybovat do minulosti, až k pořadu, který Tě zajímá. Stisknutím OK vybraný pořad rovnou spustíš. 
Seriály 
Pokud jsi seriálový fanda, usnadním Ti práci. Tady najdeš všechny vybrané seriály hezky pohromadě, včetně epizod, které už dávaly. Aktivuj si mě 
za 65 Kč měsíčně a sleduj vybrané seriály až půl roku zpětně. 
Všechny seriály 
Na této stránce vidíš vždy všechny vybrané seriály, které nahrávám. Tlačítkem TV si označíš seriál za oblíbený, čímž se ti posune v seznamu na 
začátek. 
Detail seriálu 
Pokud zmáčkneš OK, zobrazí se Ti detail seriálu. Jednotlivé epizody můžeš přehrát, pokud už je dávaly nebo si zobrazit další informace o seriálu. 
Budoucí epizody 
V levé části najdeš jednotlivé epizody. Jsou tu i ty budoucí, abys věděl, kdy se sem vrátit. 
Nahrané 
Tady jsou uloženy tvé nahrávky. Můžeš je rovnou pouštět nebo jednoduše mazat. Stačí stisknout červené tlačítko na ovladači a je to. Taky se tu 
dozvíš, jakou kapacitu ještě můžeš využít pro další nahrávky. 
Seznam nahrávek 
Tady vždy najdeš všechny nahrávky. Červeným tlačítkem je můžeš smazat, OK přejde na detail. Vpravo nahoře vidíš zbývající kapacitu. 
Detail nahrávek 
V detailu najdeš doplňující informace k nahrávce. Také zde můžeš nahrávku rovnou spustit nebo vymazat. 
Mazání nahrávek 
V přehledu nahrávek zkus použít červené tlačítko. Usnadní Ti mazání starších nahrávek, které už nepotřebuješ. 

 

KINO 
Zajistím Ti přístup k těm nejlepším českým i zahraničním filmům 
chci, aby naše společné večery byly co nejpříjemnější a v daleko lepší kvalitě než v kině 
Jsem kamarádka s filmovými databázemi a vybírám jen to nejlepší 
všechno, co jsem vybrala, má vyšší hodnocení než je 80 % podle Filmové databáze 
Jeden zážitek je maximálně za 53 Kč, což je teda míň, než pozvat holku do kina, nebo si rovnou objednej Navíc kino či navíc kino Plus za měsíční 
poplatek a půjčuj si neomezeně tituly v nabídce. 
V záložce Kino najdeš 4 základní kategorie, které Ti pomůžou rychle najít to, co potřebuješ. 

 
Trháky 
Díky tomu, že jsem kamarádka s filmovými databázemi, Ti doporučím aktuálně nejlepší trháky, pro příjemný a nerušený večer. 
To nejepší najdeš uprostřed 
Ty nejlepší filmy Ti zobrazuji uprostřed obrazovky, kam se můžeš přepnout zmáčknutím tlačítka TV. Filmové trháky 
Nejlepší filmy si můžeš zobrazit i samostatně, kde mezi nimi můžeš šipkami vlevo a vpravo přepínat. 
Detail pořadu a cena 
Ráda Ti zobrazím ke každému filmu více informací, hodnocení, rok výroby a cenu, za kterou si můžeš titul zapůjčit. 
Všechno 
Pokud si rád vybíráš sám, tady najdeš všechny filmy, které si aktuálně můžeš půjčit. 
Všechny filmy pěkně pohromadě 
Jako první Ti zobrazím všechny filmy, které mám aktuálně v nabídce. Na detail se dostaneš tlačítkem OK. Záleží mi na 
soukromí 
Některé filmy jsou uzamčené ikonkou. To pro to, aby se na ně nedívaly děti. Zobrazíš je zadáním tvého hesla. 
Nakoupíš jednoduše zadáním hesla 
Pro zakoupení filmu stačí zadat Tvé heslo pro přihlášení. A hned poté můžeš film sledovat. 
Půjčené 
Filmy, které máš zakoupené, najdeš právě tady. Můžeš si je pouštět kolikrát chceš. 
Koukej se kolikrát chceš 
Tady Ti zobrazím všechny filmy, které už máš zakoupené a které můžeš přehrávat kolikrát chceš. 
Znovu už neplatíš 
Pokud jsi už na tento film koukal, automaticky Ti nabídnu jen přehrání. Není nutné znovu platit. 
Některé filmy jsou zdarma 
Filmy, které jsou k dispozici zdarma, mají nastavenou cenu na 0 Kč. Stačí kliknout a jsou Tvoje. 
Hledat 
Najdi si jen ty filmy, které Tě zajímají. Stačí zadat pár prvních znaků a já se Ti hned přizpůsobím... 
Kdo hledá, najde 
Pokud si chceš najít konkrétní film, přejdi do sekce hledat a vyplň pár prvních znaků. Dole Ti filmy zobrazím. 
Harry a jak dál? 
Umím Ti zobrazit například všechny díly Harryho Pottera pěkně pohromadě. Sám si vyber, který máš nejradši. 
Máš předplacené HBO? 
Pokud máš aktivované HBO, můžeš si zde přepnout na hledání jen v této kategorii. 



 

OBCHOD 
Pokud Ti nestačím taková, jaká jsem, v této sekci si mě rozšíříš tak, jak budeš chtít. 
Doplňkové služby 

Nahrávám 50 / 100 - nahraju ti 50 / 100 hodin vybraných pořadů a pamatuji si je až 3 měsíce 

máš u mě všechno bezpečně schované, na mě je spolehnutí, o nic se mnou nepřijdeš a mojí paměť můžu kdykoliv vymazat Nahrávám seriály 
- Pokud jsi seriálový fanda, usnadním Ti práci. Tady najdeš všechny vybrané seriály hezky pohromadě, včetně epizod, které už dávaly. Aktivuj si 
mě a sleduj vybrané seriály až půl roku zpětně. 
Navíc Kuki - i pro větší rodinu mám řešení, které všechny nadchne 
je jen na tobě, kolik Kuki licencí si pořídíš, každá další licence ti umožní konzumovat obsah na další telce a 4 dalších zařízení 
Navíc HBO balíček - Ty nejlepší filmy a seriály z produkce HBO v nejvyšší dostupné kvalitě! HBO HD, HBO 2 
HD, HBO Comedy a k tomu ti dám videotéku HBO OD a online aplikaci HBO GO  
Navíc kanál - Chceš víc, než máš doteď nebo potřebuješ ještě nějakou specialitku? 
nechám tě vybrat po jednotlivých kanálech, a když tě přestane bavit tak je zase po 3 měsících zrušíš 
Navíc 5 - Chceš si pořídit speciální balíček programů na míru za super cenu? 
naber si 5 sportovních, filmových nebo kanálů speciálně s dětským vysíláním a zaplať je v jednom balíku 
Navíc kino - umožňuje přístup k desítkám filmů a seriálů, zařazených v sekci kino, seznam titulů na https://www.netbox.cz/televize/navic-kino , 
tituly se obměňují v rozsahu až 1/3 každé dva měsíce 
Navíc kino plus - umožňuje zhlédnutí až 280 filmových a seriálových titulů v sekci kino za měsíční paušál, seznam titulů na 
https://www.netbox.cz/televize/navic-kino-plus, tituly se obměňují v rozsahu až 1/3 každé dva měsíce 
Kino - jsem kamarádka s filmovými databázemi a vybírám jen to nejlepší 
všechno, co jsem vybrala, má vyšší hodnocení než je 80% podle Filmové databáze (občas udělám výjimku, abys nepřišel o pokračování) jeden 
zážitek je maximálně za 53 Kč, což je teda míň, než pozvat holku do kina 
navíc můžeš zůstat v kině 48 hodin a kouknout se na film, kolikrát chceš, můžeš ho kdykoliv zastavit, pustit znovu a nikdy tak o nic nepříjdeš. 
 

         NASTAV 
Tady si mě můžeš měnit. Uprav si pořadí kanálů nebo jejich výběr, nastavení telky anebo své licence pro mobily a tablety. 
Seřaď si kanály tak, jak Ti to vyhovuje 
Vyber si kanál, zmáčkni OK a posuň jej na novou pozici. Stačí párkrát zopakovat a pořadí bude takové, jaké chceš. 
Můžu vypadat trošku jinak, když budeš chtít 
Třeba pokud máš malou telku, zapni si lupu. Zvětším se pro Tebe. Také si tu nastavíš správné rozlišení, titulky nebo audio stopy. 
Tady najdeš další návody, jak mě ovládat. 
Můžeš si je pustit přímo v telce, kolikrát chceš. Ale neboj se mě, ovládám se jednoduše a snadno. 

 
Slovníček pojmů - chytré funkce: 

Programový průvodce – průvodce programovou nabídkou je u většiny programů služba s kompletními informacemi o pořadech či filmech a 
to včetně přehledu pořadů na přibližně 14 dní dopředu i dozadu. 

Pauza – Funkce Pauza umožňuje přerušit sledování pořadu až na 60 minut a vrátit se k němu zpět. Aktivuje se tlačítky stop a play na dálkovém 
ovladači set-top-boxu a v kontextovém menu na obrazovce. 

Dívat se od začátku – zvolením této funkce na dálkovém ovladači set-top-boxu se přesunete na začátek právě běžícího pořadu. Funkce je 
dostupná u většiny televizních programů. Funkce je dále dostupná v programovém průvodci, kde se můžete vracet k pořadům vysílaným až 168 
hodin zpátky (záleží na vašem tarifu) 

Videorekordér – doplňková služba zdarma ke službám IPTV s možností uložit si až 10 hodin záznamu po dobu 7 dnů. Dovoluje nahrávat i více 
kanálů ve stejnou dobu (u HD programů v HD kvalitě). Při zakoupení služby Nahrávám 50/100 se navýší kapacita na 50h/100h s uložením po 
dobu 3 měsíců. Při využívání této služby nenese poskytovatel odpovědnost za ztrátu uživatelem uložených dat ani za škody takovou ztrátou 
případně vzniklé. Data nejsou uchovávána v set-top-boxu uživatele, ale na serverech poskytovatele. Úložiště je sdílené všemi zařízeními 
uživatele, lze tedy zaznamenané pořady přehrávat na všech zařízeních uživatele. Záznamy není možné stahovat do počítače a dále s nimi 
nakládat. 

Videopůjčovna – je doplňková služba virtuální videotéky, kdy poskytovatel poskytuje koncovému uživateli právo k užití filmu na 
omezenou dobu a koncový uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli sjednanou cenu (poplatek); služba je přístupná pouze uživatelům, 
kteří mají uzavřenou s poskytovatelem smlouvu na službu IPTV. 

Seriály – služba umožňující u většiny vysílaných seriálů zdarma přístup k informacím o epizodách za posledních 6 měsíců. U epizod 
vysílaných 48 hodin zpátky je dostupná funkce Dívat se od začátku. 

Nahrávám seriály – placená služba umožňující přehrávat epizody seriálů vysílaných za posledních 6 měsíců. 

Rodičovský zámek – opatření, které umožňuje koncovému uživateli omezit přístup k televiznímu vysílání dětem a mladistvým. Pro sledování 
obsahu nevhodného pro vybranou věkovou kategorii je požadováno zadání Kuki ID. 
Kontextové menu - Při sledování pořadu stiskni tlačítko TV a já ti zobrazím další možnosti práce s televizním pořadem, které vidíš na 

    následující straně.  
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