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Služby SMS brány provozované společností KAM MEDIA s.r.o. pod názvem KAM SMS je možné využívat buď v režimu Předplaceného 
účtování služeb, nebo v režimu Paušálního účtování služeb.  
 
Po aktivaci služby KAM SMS prostřednictvím formuláře umístěného na stránce www.kamsms.cz je váš účet automaticky aktivován 
v režimu předplaceného účtování. Aktivace je ZDARMA a po verifikaci vašich kontaktních údajů můžete služby KAM SMS začít 
využívat prakticky okamžitě. 

 
 
 

Ceník služeb KAM SMS v režimu předplaceného účtování 
 
 
Předplaceným účtováním se rozumí poskytování služby, kterou hradí zákazník snižováním dobitého kreditu u daného přístupu ke 
službě KAM SMS. Kredit pro zasílání SMS je možné zakoupit dle předpokládaného využití služby.  

 

Kreditní balíčky pro zasílání SMS na Česká mobilní čísla 

Balíček Počet SMS v balíčku Cena balíčku 

CZ 100 100 129 Kč 

CZ 250 250 229 Kč 

CZ 500 500 479 Kč 

CZ 1000 1000 899 Kč 

CZ 2500 2500 1 979 Kč 

CZ 5000 5000 3 749 Kč 

 
 
 

Kreditní balíčky pro zasílání SMS na Slovenská mobilní čísla 

Balíček Počet SMS v balíčku Cena balíčku 

SK 100 100 129 Kč 

SK 250 250 229 Kč 

SK 500 500 479 Kč 

SK 1000 1000 899 Kč 

SK 2500 2500 1 979 Kč 

SK 5000 5000 3 749 Kč 

 
 
 
Způsob odečítání SMS z balíčku 
 
Délka jedné SMS je 160 znaků. Dvě SMS zprávy nemají však prostor 2 x 160 znaků (ale o 7 znaků méně). Tyto znaky jsou využity pro 
spojení do jedné SMS. Proto je SMS větší než 160 znaků rozdělena na části dlouhé 153 znaků/1 SMS. Při psaní SMS sledujte do kolika 
zpráv bude rozdělena. Do jedné zprávy je možné spojit maximálně 5 zpráv o délce 153 znaků, celkem tedy 765 znaků. Ze zpráv jsou  
automaticky odebírány háčky a čárky. 
 
V režimu předplaceného účtování je možné zasílat SMS zprávy pouze na mobilní čísla. SMS zprávy budou přicházet příjemcům 
z různých telefonních čísel z rozsahu čísel KAM SMS.  

 
 
 

 

http://www.kamsms.cz/
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Ceník služeb KAM SMS v režimu Paušálního účtování 
 
 
Paušálním účtováním se rozumí poskytování služby, kterou zákazník hradí na základě měsíčního vyúčtování za každé zúčtovací 
období. Zúčtovacím obdobím je 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc. Nejpozději 5. (slovy: pátý) kalendářní den následující po konci 
zúčtovacího období obdržíte vyúčtovací Fakturu za využité služby na základě ceníku níže. Splatnost faktury je 7 (slovy: sedm) 
kalendářních dní od vystavení.  
 
 

Odesílatel Aktivace 
Měsíční 
paušál 

Možnost SMS 
odpovědi 

Cena odeslané 
SMS na Česká 
mobilní čísla** 

Cena odeslané 
SMS na Slovenská 

mobilní čísla** 

Telefonní číslo – náhodné 
(systémové telefonní číslo) 

ZDARMA ZDARMA NE Viz tabulka č.1 Viz tabulka č.1 

Obecný identifikátor odesílatele 
„Info“ nebo „Info-sms“ 

ZDARMA ZDARMA NE Viz tabulka č.1 Viz tabulka č.1 

Vlastní název odesílatele 290 490 NE Viz tabulka č.1 Viz tabulka č.1 

Telefonní číslo – vlastní 190 290 AN0 Viz tabulka č.1 0,88 Kč 

 
Telefonní číslo – náhodné: SMS zprávy budou přicházet příjemcům z různých telefonních čísel z rozsahu čísel KAM SMS. Příjemce 
může obdržet zprávu z dlouhého telefonního čísla, zkráceného čísla (short code) i textového čísla. 
 
Obecný identifikátor odesílatele: Jako odesílatel zprávy se příjemcům zobrazí obecný identifikátor ve tvaru „Info“, nebo „Info-sms“ 
 
Vlastní název odesílatele: Můžete si vytvořit vlastní unikátní název, který se vašim zákazníkům bude zobrazovat jako odesílatel, 
například název vaši společnosti. Maximální počet znaků je 11, povolené znaky: a-z, A-Z, 1-9, tečka, pomlčka, mezera. Pro objednání 
nás kontaktujte na info@kamsms.cz  
 
Telefonní číslo – vlastní: Umožňuje vám použít vaše telefonní číslo, které je následně zobrazeno příjemci v doručené SMS. Příjemce 
vám může napsat nebo zavolat zpět přímo na toto číslo.  

 
 
 

**Výsledná cena odeslané SMS v režimu Paušálního účtování služeb je závislá na počtu odeslaných SMS ve zúčtovacím období, není-
li uvedeno jinak. Na základě počtu odeslaných SMS na Česká a Slovenská mobilní čísla v daném zúčtovacím období je tento počet 
vynásoben příslušnou cenou za SMS (viz příklad níže) 
(Příklad: Ve zúčtovacím období odešlete 1020 SMS do ČR a 58 SMS na Slovensko. Cena české SMS v rozsahu 1001–5000 ks je 0,89 Kč 
za SMS. 1020 x 0,89 Kč = 907,80 Kč. Cena slovenské SMS do 1000 ks je 0,95 Kč. 58 x 0,95 Kč = 55,10 Kč. Výsledná fakturace za dané 
zúčtovací období pak bude 907,80 Kč + 55,10 Kč tedy celkem 962,90 Kč bez DPH.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@kamsms.cz


KAM SMS – profesionální SMS brána | provozuje KAM MEDIA s.r.o. | Infolinka +420 277 00 50 50 | podpora@kamsms.cz 3 

Tabulka č.1 – cena odeslané SMS na Česká a Slovenská mobilní čísla 

Počet odeslaných SMS v daném 
zúčtovacím období 

Cena za SMS do Českých mobilních sítí bez 
DPH 

Cena za SMS do Slovenských mobilních 
sítí bez DPH 

Do 1000 0,99 Kč 0,99 Kč 

1 000 – 5 000 0,95 Kč 0,95 Kč 

5 001 – 15 000 0,89 Kč 0,89 Kč 

15 001 – 35 000 0,79 Kč 0,79 Kč 

35 001 – 70 000 0,77 Kč 0,77 Kč 

70 001 – 90 000 0,69 Kč 0,69 Kč 

víc než 90 000 individuální cena 

 
Způsob účtování SMS na základě počtů znaků 
 
Délka jedné SMS je 160 znaků. Dvě SMS zprávy nemají však prostor 2 x 160 znaků (ale o 7 znaků méně). Tyto znaky jsou využity pro 
spojení do jedné SMS. Proto je SMS větší než 160 znaků rozdělena na části dlouhé 153 znaků/1 SMS. Při psaní SMS sledujte do kolika 
zpráv bude rozdělena. Do jedné zprávy je možné spojit maximálně 5 zpráv o délce 153 znaků, celkem tedy 765 znaků. Ze zpráv jsou 
automaticky odebírány háčky a čárky. 
 
 
Další jednorázové poplatky v režimu paušálního účtování služeb 
 

Přehled jednorázových poplatků a pokut Cena poplatku 

Poplatek za upomínku (odeslání upomínky za FA po splatnosti) 100 Kč 

Reaktivace po úhradě dlužných vyúčtování 500 Kč 

Vyúčtování v tištěné formě  80 Kč 

 
Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu jsou bez 21 % DPH. Plátcům DPH z jiného členského státu EU s platným VAT number 
jsou faktury za používání služeb vystavené bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.  
 

 
 

Chystáte se odesílat tisíce zpráv měsíčně? Kontaktujte nás a 
připravíme vám individuální cenovou nabídku. 

+420 277 00 50 50 | obchod@kamsms.cz 

 


