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Základní CENÍK SLUŽEB "SMS Operátor" 
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 3. 2023  (do vydání ceníku nového). 

Tarify a ceny 
Cena SMS u Tarifů platí pouze do sítí operátorů O2, T-Mobile a Vodafone v ČR. 

Tarif Měsíční poplatek Cena za SMS 

Předplatné 
(min. předplatné 500 Kč, platnost max. 2 roky) 

  0 1,90 

Měsíční paušál 
(ceny jsou závislé na počtu odeslaných SMS 
 a dalších požadavcích Objednatele služeb) 

od 300 od 0,69 

 

Ostatní ceny SMS Cena 

SMS do ostatních sítí v ČR 2,20 

SMS na pevnou linku v ČR (v hlasové podobě) 2,20 

Hlasové služby / vyrozumění na pevnou linku v ČR (cena 1 min., účtování po 20 sec) 2,20 

Hlasové služby / vyrozumění do mobilních sítí v ČR (cena 1 min., účtování po 20 sec) 5,00 

SMS do GSM sítí na Slovensku 2,10 

SMS do zahraničních GSM sítí 3,20 

Ostatní ceny 

Služba Cena 

Jednorázový poplatek za registraci textového odesílatele (text ID, alias) 
ve všech sítích v ČR 

500 

Měsíční poplatek za provoz jednoho textového odesílatele (text ID, alias) 
ve všech sítích v ČR 

500 

Měsíční poplatek za každé jedno přidělené speciální devítimístné číslo 
(pro příjem či odesílání SMS) 500 
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SMS soutěže, hlasování, mobilní marketing – příjem SMS 
a jejich zpracování 

Služba Cena 

Jednorázová soutěž (hlasování, kampaň)  od 1 000 

Libovolné množství soutěží (hlasování, kampaní) bez omezení (měsíční poplatek) 5 000 

Odeslaná SMS 
(pokud není objednán tarifní program, jinak dle tarifního programu) max. 1,80 

Poplatky 

Poplatek Cena 

Aktivační poplatek (jednorázový poplatek za zřízení služby) 0 � 10 000 

Opětovná aktivace pozastaveného účtu 500 

Upomínka za nezaplacený daňový doklad (poštou) 350 

Opětovné zprovoznění služby při ztrátě hesla 100 

Prodloužení doby archivace/statistiky 
(za každý měsíc prodloužení archivace, měsíční poplatek) 150 

Zaslání faktury poštou 100 

Zaslání podrobného výpisu ze statistik za poslední 2 měsíce 200 

Zaslání podrobného výpisu ze statistik uchovávaných v archivu 
(cena je účtována za každý jeden kalendářní měsíc) 1 200 

Nastavení možnosti odesílat krátkodobě SMS do mínusu 
(na vyžádání a pouze pro předplacenou službu) 2 000 

Informační SMS o blížícím se vyčerpání předplacené částky dle předplatného 

Jedna hodina práce (nad rámec standardního servisu) 1 700 

Cestovné (cena za 1 km jízdy) 9 

Vyšší priorita zasílaných SMS (měsíční poplatek účtován vždy ke konkrétnímu účtu) 200 

 


