
 

 

  
      
      
      

 

 V Praze, 7. 12. 2010 

Vážená paní, vážený pane,  

dovolte, abychom Vás informovali o úpravě cen, které se od 1. ledna 2011 promítnou do následujících 
kategorií služeb České pošty:  

 
1) Obyčejné psaní a Doporučená zásilka - úprava váhových kategorií s dopadem na cenu 
2) Cenný balík - změny cen 
3) Doplňkové služby - Neskladné, Odpovědní zásilka, Doručení na žádost adresáta u Zásilkového 

balíku 
4) Pronájem zamykatelné poštovní přihrádky - změny cen 

V případě, že vejde v platnost plánovaná změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude 
uplatněno DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů na vnitrostátní i mezinárodní služby EMS 
(Express Mail Service), Obchodní balík, Obchodní psaní a jejich doplňkové služby, příplatky, atd. 

Prodejci výplatních strojů byli ze strany České pošty, s.p., rovněž informováni o nutnosti zapracování 
potřebných změn do programového vybavení všech výplatních strojů k výše uvedenému termínu. V případě, 
že tedy užíváte výplatní stroj a nebudete kontaktováni dodavatelem Vašeho výplatního stroje s informacemi 
ke změně v jeho nastavení, obraťte se prosím s odpovídajícím časovým předstihem přímo na něj s tímto 
požadavkem tak, aby po 1. 1. 2011 byl zajištěn hladký způsob Vašeho podání.  

V příloze tohoto dopisu je stručný přehled cenových změn. Kompletní aktuální ceník najdete na našich 
webových stránkách www.ceskaposta.cz. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.  

 

S pozdravem 

 

Ing. Martin Elkán 
vrchní ředitel 
divize obchod a marketing 
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Příloha: Stručný přehled cenových změn 

Obyčejné psaní 
 

Druh zásilky 
Do hmotnosti / cena v Kč 

50 g - 
standard1) 

100 g2) 500 g2) 1 kg2) 

Obyčejné psaní 
 10 Kč 14 Kč 18 Kč 24 Kč 

1) Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry max. 23,1 x 16,4 x 0,5 cm. 
2) Délka nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 2 cm. 

Doporučená zásilka 
 

Druh zásilky 
Do hmotnosti / cena v Kč 

50 g - 
standard1) 100 g2) 500 g2) 1 kg2) 2 kg2) 

Doporučená zásilka 
 26 Kč 34 Kč 37 Kč 43 Kč 49 Kč 

1) Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry max. 23,1 x 16,4 x 0,5 cm. 
2) Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm. 

Cenný balík 
 

Druh zásilky 
Do hmotnosti / cena v Kč 

2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 

Cenný balík 

 68 Kč 75 Kč 89 Kč 103 Kč 117 Kč 

 Cena je uvedena bez příplatku za Udanou cenu. 
Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. 
Minimální rozměry Cenného balíku 15 x 10,5 cm, válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm. 

 
Doplňkové služby:  
 

Odpovědní zásilka - kromě ostatních cen za podanou zásilku příplatek 2 Kč
 

Neskladné - kromě ostatních cen za podávaný balík
a) délka balíku přesahuje 180 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, 

nebo 
b) součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se 

posuzuje obdobně 
 
Pronájem zamykatelné poštovní přihrádky  
 
- v místě do 10 000 obyvatel 
- v místě do 50 000 obyvatel 
- v místě nad 50 000 obyvatel 

 
 

 
 

100 Kč 
 
 
 

100 Kč/měsíc 
220 Kč/měsíc 
380 Kč/měsíc 
 

 


