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1. Premium SMS 
 
Čísla Premium SMS začínají číslicemi 90. Cenu SMS lze určit z posledního 

dvojčíslí (v případě sedmimístného čísla) nebo z posledního trojčíslí (v případě 

osmimístného čísla). Odeslání SMS na pětimístné číslo je dle tarifu zákazníka. 

Premium SMS se nezapočítávají do volných SMS. 

 
 
Premium SMS typ MO (Mobile Originated) 

 

Premium SMS je zpoplatněna při objednání služby. Jsou provozovány na 7-mi 

místných číslech ve tvaru 90z XY AB, kde: 

 90z   specifikace použití Premium SMS  

 XY je ID číslo provozovatele (jejich seznam je dostupný na 

www.premiumservices.cz) 

 AB je koncová cena pro zákazníka v Kč včetně DPH 

Příklad: odesláním odchozí SMS na číslo 906 11 50 bude v okamžiku odeslání 

zaúčtována cena 50 Kč.  

Premium SMS typ MT (Mobile Terminated) 

Jednorázová služba. Po předchozí objednávce zákazníka je zpoplatněna až v 

okamžiku přijetí MT Premium SMS na telefon. Pro provoz MT Premium SMS jsou 

určeny vždy dvojice 5-ti a 8-mi místných čísel: 

5-ti místná čísla slouží pro objednávání MT Premium SMS, nejsou zpoplatněna 

premiovou cenou a jsou ve formátu 90z xy, kde: 

 90z   specifikace použití Premium SMS služby  

 XY je ID číslo provozovatele  

Příklad: odchozí SMS na číslo 907 13 (objednávka MT Premium SMS), odeslání 

SMS na pětimístné číslo je dle tarifu zákazníka. 

8-ti místná čísla se používají po příchozí MT Premium SMS a už jsou 

zpoplatněna premiovou cenou, používají se ve formátu 90z XY ABC, kde: 

 90z   specifikace použití Premium SMS služby  

 XY je ID číslo provozovatele 

 ABC je koncová cena pro zákazníka v Kč včetně DPH 

Příklad: přijetím MT SMS z čísla 907 13 500 bude zaúčtována cena 50 Kč.  

2. Audiotextové služby 
 
Cena za jednu minutu volaní nebo hovor je určena podle čtvrté a páté číslice 

audiotextového čísla. Formát telefonního čísla audiotextové služby je 90x AB CD 

ZZ kde: 

 

 X určuje charakter služby (0, 6, 8, 9) 

 AB určuje cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za minutu hovoru 

(u čísel s předčíslím 908 určují číslice AB cenu pro koncového 

zákazníka včetně DPH za jeden hovor) 

 CD ZZ stanoví při přidělení čísla Český telekomunikační úřad 

 

Volání na audiotexová čísla se nezapočítává do volných minut. 

 

Příklad: Voláním na audiotextové číslo 900 40 2222 v délce 1 minuty a 5 sekund 

je hovor zpoplatněn částkou 80,- Kč. Voláním na audiotextové číslo 908 40 2222 

v délce 1 minuty a 5 sekund je hovor zpoplatněn částkou 40,- Kč. 

 



                                                      Ceník ostatních služeb klubového systému BONUS CLUB 
          

   

 
NEW TELEKOM, spol. s r.o.        
Přípotoční 1519/10c, Praha 10 – Vršovice       Str. 2/2 

3. Volání na speciální čísla 
 

Tísňová volání 112, 150, 155,  
156, 158 

zdarma 

Protikorupční linka 199 zdarma 

Linka důvěry pro děti 116111 zdarma 

Volání na čísla s předvolbou  
800 

zdarma 

Spojení s operátorem  
linek 11881), 11811), 118811) 

15,03 Kč/spojení 

Volání s operátorem 11881),  
11811), 11881) 

15,03 Kč/spojení  

Cena přepojeného hovoru na  
požadované číslo z linky 11881), 
11811), 118811) 

25,11 Kč /min 

Informace pro řidiče 12051), 12131),  
12141), 12201), 12231), 12241), 
12301), 12331), 12401), 142221) 

9,68 Kč /min 

Horská služba 12101) zdarma 

Volání na zkrácená čísla1) 5,05 Kč /min 

                                                             
1 Na takto označená volání se neuplatňují volné jednotky (volné minuty) 

  

Volání na čísla s předvolbou 81x1),  
83x1), 8431), 8441), 8451), 8461), 

4,03 Kč /min 

Volání na čísla s předvolbou 8401),  
8411), 8421), 8471), 8481), 8491) 

4,84 Kč /min 

Volání na čísla s  předvolbou 7001), 

7011) 
10,89 Kč /min 

Volání na čísla s předvolbou 95x1), 
972x1), 973x1), 974x1)          

cena za volání je rovna ceně za 
volání do pevné sítě 

Volání na čísla s předvolbou 9101)  
cena za volání je rovna ceně za 

volání do pevné sítě 

Informační linka Ministerstva 
zdravotnictví ČR 1212 

zdarma 

Informační linka Hygienické služby 
ČR 1221 

zdarma 

4. Sankční poplatky 
 

Sankční poplatek za omezení 
služeb dle čl. 4, písmene b) 
provozních podmínek klubového 
systému BONUS CLUB 

600 Kč 

 
 
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21%. Tento ceník je platný od 1.5.2021. 


