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Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné od 1.1.2022. 

1. Za jednorázové použití (účtuje se za každé použití Služby Koncovým uživatelem). 

CONNECT 0,49 Kč 

SIGN 20 Kč 

Služba SIGN obsahuje v ceně zároveň Službu CONNECT. 

Předplatné za Koncového uživatele (účtuje se za určité období). 

CONNECT 10 Kč / rok 

SIGN 30 Kč / rok 

IDENTIFY  20 Kč / rok 

IDENTIFY PLUS 50 Kč / rok 

IDENTIFY AML 130 Kč / 2 roky 

Služby IDENTIFY, IDENTIFY PLUS, IDENTIFY AML a SIGN obsahují v ceně zároveň předplatné Služby 

CONNECT. 

Cena Služby je účtována jednorázově při předání dat, aktualizace (např. změna příjmení) jsou v období 

předplatného zdarma. Po uplynutí doby předplatného je další platba účtována až v momentě dalšího 

využití některé Služby BankID Koncovým uživatelem. Při přechodu na vyšší variantu (např. ze Služby 

CONNECT na službu IDENTIFY) se účtuje pouze doplatek ceny. Výše doplatku za uživatele je tak dána 

cenou nově předplacené Služby sníženou o poměrnou část ceny předplatného původní Služby 

připadající na zbývající dobu trvání existujícího předplatného. Doba trvání nového předplatného se 

dále počítá ode dne předplacení vyšší úrovně Služby. 

2. Ostatní služby 

Aktivace Služeb 30 000 Kč / aktivace 

Dodatečná podpora 2 000 Kč / hodina* 

* Účtuje se vždy po čtvrthodinách. BankID má nárok na úhradu ceny za každou započatou čtvrthodinu. Zákazník, 

který má sjednánu Garanci SLA dle Smluvních podmínek má nárok na 2 hodiny bezplatné Dodatečné podpory za 

Fakturační období. 
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Objemové slevy * 

Výše slevy 5 % 10 % 15 % 20 % 

Minimální objem fakturace 5.000.000 Kč 10.000.000 Kč 15.000.000 Kč 20.000.000 Kč 

* Podmínky vzniku nároku na objemové slevy a způsob jejich výpočtu je uveden ve Smluvních podmínkách. 

 

Garance SLA* 

Cena služby 15.000 Kč měsíčně 

* Není-li sjednána Garance SLA, nejsou Zákazníkovi garantovány parametry Služeb dle sjednaného režimu 

Garance SLA, stanovené v SLA a Zákazník nemá nárok na žádné slevy, pokuty ani jiné kompenzace za nedodržení 

parametrů SLA. 

Maximální výše Dohodnuté slevy v případě sjednané Garance SLA činí 31,5 % z ceny Služeb za Fakturační období.  

 


