
 
 
 
 

Ceník služby SMS Gate 
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Tento ceník obsahuje ceny za zřízení, poskytování a provoz služby SMS Gate. Minimální doba užívání služby SMS Gate je dvanáct (12) měsíců ode dne 
zřízení služby SMS Gate, není-li v příslušné Specifikaci služby stanoveno jinak.  

1. Ceny za zřízení nebo změnu služby  

Zřízení služby SMS Gate spočívá v aktivaci profilu smluvního partnera a požadované služby na SMS platformě poskytovatele. Konfigurace software 
aplikací, případně úpravy informačních systémů smluvního partnera nejsou předmětem zřízení služby SMS Gate. V případě požadavku na odbornou 
podporu při připojování informačních systémů (aplikací) smluvního partnera k SMS platformě poskytovatele nebo konfiguraci software aplikací má smluvní 
partner možnost objednat u poskytovatele odbornou podporu při zřízení služby SMS Gate, tzv. asistovanou instalaci.  

Smluvní partner je povinen uhradit cenu za zřízení nebo změnu služby SMS Gate, a je-li dohodnuta asistovaná instalace, tak i cenu za asistovanou 
instalaci. Cena asistované instalace je závislá na celkovém rozsahu prací a odborných konzultací poskytnutých poskytovatelem smluvnímu partnerovi při 
zřízení služby v rámci asistované instalace. 

 Jednorázová cena 

Zřízení nebo změna1 služby SMS Gate 1 990 Kč 

Asistovaná instalace 1 290 Kč/hod2 
 

1) Změna připojení k SMS platformě. 
2) Celkový součet časů za jednotlivé práce/konzultace je zaokrouhlen na celé hodiny nahoru a vynásoben hodinovou sazbou. 

 

2. Pravidelná měsíční cena 

 Pravidelná měsíční cena 

Pravidelná měsíční cena za službu SMS Gate 1 500 Kč 

3. Ceny za provoz 

Ceny za provoz služby SMS Gate jsou účtovány za každou odeslanou SMS zprávu v závislosti na cílové síti elektronických komunikací a způsobu 
odeslání. 

Typ SMS 
Cena za provoz - za každou odeslanou SMS 

zprávu 

O2 mobilní (odeslané bez A-čísla) 1,15 Kč  

T-Mobile  (odeslané bez A-čísla) 1,15 Kč 

Vodafone  (odeslané bez A-čísla) 1,15 Kč  

Mobilkom  (odeslané bez A-čísla) 1,50 Kč 

O2 mobilní, T-Mobile, Vodafone a Mobilkom (odeslané s A-číslem) 2,00 Kč 

Pevná síť v ČR 2,00 Kč 

Zahraniční mobilní sítě – Slovensko, Polsko 2,75 Kč 

Zahraniční mobilní sítě – ostatní země EU 3,60 Kč 

Zahraniční mobilní sítě – ostatní země 4,10 Kč 

Příplatek za odeslání SMS zprávy (bez A-čísla) s požadavkem na doručenku 0,25 Kč 

4. Ceny za doplňkové služby  

4.1 Ceny a příplatky za zvýšenou propustnost služby 

Propustnost služby Jednorázová cena Příplatek k pravidelné měsíční ceně 

0,5 SMS/sec - Zahrnuto v  pravidelné měsíční ceně služby 

1 SMS/sec - 1 000 Kč 

2 SMS/sec - 2 000 Kč 

5 SMS/sec - 5 000 Kč 

10 SMS/sec - 10 000 Kč 

20 SMS/sec - 20 000 Kč 

Změna nastavení propustnosti 99 Kč - 

4.2 Ceny za ostatní doplňkové služby 

Doplňková služba Jednorázová cena Pravidelná měsíční cena 

Alfanumerická identifikace 990 Kč 195 Kč 

Identifikace 9 místným telefonním číslem (A-číslo) - 95 Kč 

Identifikace rozsahem 10 telefonních čísel (A-číslo) - 195 Kč 

Identifikace rozsahem 100 telefonních čísel (A-číslo) - 395 Kč 

Dedikovaný shortcode (pro 1 mobilní síť) 1 990 Kč 5 000 Kč 

 


