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FAXSERVER 

 

 

Cena za 

minutu 

faxování 
Destinace na pevné linky, pokud není uvedeno jinak 

1,00 

Argentina, Austrálie, Belgie, Česko, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hong 
Kong, Chile, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, 
Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Panenské ostrovy (USA), Polsko, 
Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, USA, Velká Británie 

2,00 
Andorra, Brunej, Bulharsko, Guam, Chorvatsko, Island, Jižní Afrika, Korejská lidově 
demokratická republika, Korejská republika, Kypr, Lichtenštejsnko, Malawi, Monako, 
Peru, Rusko, Severni Mariany, Slovinsko, Thajsko, Venezuela 

3,00 
Albánie, Americká Samoa, Bangladéš, Bermudy, Gibraltar, Gruzie, Srbsko, Kolumbie, 
Kostarika, Laos, Litva, Lotyšsko, Macao, Mexiko, Nigérie, Rumunsko, Turecko, Turky, 
Ukrajina, Uzbekistán, Zambie, Zimbabwe 

4,00 
Benin, Bolívie, Burundi, Česko - mobily, Ekvádor, Ghana, Guatelmala, Indie, Irák, Irán, 
Kuvajt, Makedonie, Malta, Mauricius, Moldávie, Niger, Panenské ostrovy (UK), Reunion, 
Rwanda, Trinidad a Tobago, Uganda 

5,00 

Alžírsko, Antigua a Barbuda, Azerbajdžán, Bahrajn, Bhutan, Bosna a Herzegovina, 
Brazílie, Burkina Faso, Egypt, Fearské ostrovy, Filipíny, Guinea, Indonésie, Mongolsko, 
Salvador, Seychely, Srí Lanka, St. Kitts / Nevis, Súdán, Svatý Vincence a Grenadiny, 
Tádžikistán, Tanzánie, Togo, Turkmenistán 

7,00 
Dominika, Gambie, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Keňa, Kongo, Maledivy, 
Maroko, Namíbie, Omán, Pakistán, Panama, Paraguay, Pobřeží Slonoviny, Sierra 
Leone, Svatá Lucie, Svazijsko, Tunisko 

9,00 
Bělorusko, Čad, Fr. Polynésie, Kamerun, Libanon, Madagaskar, Mosambik, Senegal, 
Spojené Arabské Emiráty, Surinam, Uruguay, Vietnam 

12,00 

Afgánistán, Angola, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Dominikánská republika, 
Eritrea, Etiopie, Fidži, Gabon, Guyana, Haiti, Honduras, Kajmanské ostrovy, Kapverdy, 
Lesotho, Libérie, Líbye, Mali, Mauretánie, Montserrat, Mynamar (Barma), Nepál, 
Nikaragua, Nová Kaledonie, Rovníková Guinea, Sýrie, Tonga 

30,00 
Cookovy ostrovy, Džibutsko, Grónsko, Guinea-Bissau, Katar, Kiribati, Marshallovy 
ostrovy, Niue, Nizozemské Antily, Somálsko, Tuvalu, Vanuatu, Západní Samoa 

50,00 
Ascension, Falklandy, Komory, Kuba, Palau, Papua Nová Guinea, Středoafrická 
republika, Svatá Helena, Svatý Tomáš 

140,00 Ostatní destinace 

 

 

 

 

 

 



 

1. POPIS SLUŽBY 

1.1. Přijímání faxů 

Vaše faxové číslo už nebude nikdy obsazené. Stejně jednoduše jako přijímáte emaily, budete nyní přijímat i 

faxy. Ponechte si Vaše současné faxové číslo nebo si vyberte nové faxové číslo. Jakýkoliv fax Vám přijde 

jako email s přílohou. Ihned uvidíte kdo Vám faxuje. S přijatým faxem můžete dál pracovat jako s každým 

emailem - přeposlat, vytisknout, archivovat. 

Hlavní výhody: 

 Vaše faxové číslo nebude nikdy obsazené a služba faxy příjímá, i když je Váš počítač vypnutý. 

 Fax si prostě prohlédnete v okamžiku, kdy se dostanete k emailům. 

 Buďte mobilní a nezávislí - fax si přečtete kdekoli, kde máte přístup k e-mailu (tedy i přes mobilní telefony, PDA, 

notebook). 

 Vytvoříme vám neomezený počet faxových čísel. Každý zaměstnanec může mít své faxové číslo. 

 Chovejte se ekologicky - již nemusíte nakupovat zásoby toneru a papíru a mít zapnutý faxový přístroj. 

Jak přijmete fax? 

Vaši klienti odesílají faxy na klasické faxové číslo, které není nikdy obsazené. Vám přijde fax na e-mail, kde si 

jej můžete prohlédnout, vytisknout, nebo přeposlat dál. 

 Po aktivaci služby vám přidělíme faxové číslo (můžete si ponechat vaše současné faxové číslo). 

 Kdykoli vám na toto číslo někdo pošle fax, vám bude doručen na e-mail (jako příloha ve formátu TIFF nebo PDF). 

 Přímo v e-mailové zprávě uvidíte číslo, ze kterého byl fax odeslán. Můžete tedy obratem také fax odeslat. 

 S faxem dále pracujete jako s běžným emailem dokumentem - můžete jej přeposlat, vytisknout případně uložit. 

1.2. Odesílání faxů 

Máte několik možností jak faxy odesílat. Pro každý fax si můžete vybrat pro Vás nejpohodlnější způsob 
odfaxování. Faxovat budete v lepší kvalitě, rychleji, spolehlivěji a hlavně levněji. Získáte maximální pohodlí 
odesílání faxů, vždy budete vědět zda Váš fax byl doručen či nikoliv. 

Odesílat faxy jde prakticky ve všech přílohách, služba podporuje více jak 200 různých formátů. 
Samozřejmostí jsou formáty typu DOC, TXT, PDF, JPG, BMP, HTML a další. 

a. Emailem  

Stejně jednoduše jako odesíláte emaily, budete i odesílat faxy. Stačí napsat email a připojit přílohu a jako 
příjemce uvést cislo@fax.cz. Email se odfaxuje i s přílohou a ihned dostanete emailem výsledek faxování. 

Pro odesílání faxů emailem nepotřebujete žádné zvláštní vybavení. Pokud máte email, máte vše co 
potřebujete, abyste mohli službu ihned využívat. 

http://www.fax.cz/prenos


 

 

Hlavní výhody: 

 nic není nutné instalovat a faxovat tak můžete využívat ihned po registraci 

 nepotřebujete již telefonní linku vyhrazenou pouze pro fax 

 veškeré odeslané faxy máte archivované přímo v emailu a můžete s emailem dál pracovat jako s emailem, tedy 

přeposlat, vytisknout, smazat, archivovat apod. 

 máte k dispozici v podstatě neomezenou kapacitu pro faxování 

 rychlost odesílání faxu se řídí rychlostí odesílání emailu, což je zpravidla mnohem rychlejší než fax 

Jak to funguje: 

 jednoduše napište email a jako adresáta uveďte faxové_číslo@fax.cz 

 do přílohy vložte dokument, který chcete odfaxovat 

 do předmětu emailu uveďte Vaše heslo, které od nás dostanete přiděleno a nebo si libovolné heslo zvolíte přímo 

při registraci 

 ihned po odeslání emailu se začne dokument faxovat 

 jakmile je dofaxováno, přijde Vám emailem potvrzení zda fax prošel či nikoliv 

 

b. Programem 

Zdarma můžete použít náš faxový program. Kdykoliv potřebujete cokoliv odfaxovat, jednoduše jakýkoliv 
dokument "vytisknete" na na tiskárnu "FAX.cz", která Vám vznikne v počítači a zadáte faxové číslo. Výsledek 
faxování uvidíte přímo v programu. 

Pokud Vám z nějakého důvodu nestačí odesílání přímo z emailu a nebo odesílání faxů přes web, máme pro 
vás profesionální řešení, které je naprosto komfortní a nejspolehlivější. 



 

 

Hlavní výhody: 

 program je kompletně v češtině 

 podporuje Windows (95, 98, 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003) 

 instalace programu je velmi jednoduchá a rychlá 

 odesílání faxů je zabezpěčené a oproti emailu spolehlivější 

 práce s programem je naprosto intuitivní a snadno se na ní zvykne 

 odesílání faxů je možné kombinovat s jinými způsoby odeslání, každý fax se můžete rozhodnout poslat jinak 

 v programu máte možnost nadefinovat si často používáné faxové adresáty a pak je již jen vybírat z adresáře 

 každý fax si můžete před odesláním i po odeslání prohlédnout tak, jak bude/byl doručen na fax příjemce 

 ke každému faxu je možné přidat předdefinovanou faxovací hlavičku 

 je možné použít pro hromadné faxování 

 jakmile je fax odeslán vidíte ihned v programu jak faxování dopadlo 

 máte možnost kdykoliv fax znovu-odeslat na stejné nebo jiné číslo 

Jak odeslat fax pomocí faxového programu? 

 otevřete si jakýkoliv dokument, který chcete odfaxovat 

 zvolte tisk a jako tiskárnu vyberte FAX.cz (ta Vám v počítači vznikne po jednorázové jednoduché instalaci 

programu) 

 potvrďte tisk dokumentu stiskem OK 

 zadejte faxové číslo (nebo jej vyberte z adresáře) a volitelně můžete zadat další údaje jako je předmět faxu apod. 

 stiskem tlačítka "Odeslat" fax odešlete 

 Ihned po odeslání zjistíte výsledek faxování: 

o přímo na obrazovce monitoru 

o v programu ve složce odeslaných faxů 

o emailem Vám přijde potvrzovací email o odeslaném faxu 

 kdykoliv pak máte možnost ve složce odeslaných faxů zjistit zpětně výsledek faxování, můžete si fax 



 

prohlédnout, přeposlat na stejné nebo jiné číslo, smazat fax apod. 

c. Z webu 

Faxovat můžete jednouše pomocí webového formuláře, který je dostupný ihned a odkudkoliv, kde máte 
přístupný Internet. Odfaxovat tak můžete jednoduchý text i vložit přílohy k odfaxování. 

Pokud Vám z nějakého důvodu nestačí odesílání faxů přímo z emailu a nebo odesílání pomocí faxového 
programu, máme pro vás řešení pro faxování přímo z webu 

 

Hlavní výhody: 

 můžete faxovat odkudkoliv kde je možnost připojit se na web 

 nemusíte cokoliv nastavovat nebo instalovat a faxujete ihned 

 stačí znát Vaši registrovanou emailovou adresu a heslo pro faxování 

 faxovat můžete jen obyčejný text a nebo přiložit přílohy k odfaxování 

 

http://www.fax.cz/odesilani-faxu-emailem
http://www.fax.cz/z-programu
http://www.fax.cz/z-programu

