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Příloha č. 1 
 

 
 

CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB 
 

I.  POŠTOVNÍ SLUŽBY 
 

1. CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB 
 
 
 

A) Základní služby 
 
 
 
1.1 poštovní zásilky 
 

Do hmotnosti / cena v Kč 
Druh zásilky 50 g 100g 500g 1kg 2kg 

1.11 Obyčejné psaní – standard***) 
čl.11 odst.5 pošt. podmínek 10,-     

1.12 Obyčejné psaní**) 
čl.11 pošt. podmínek 12,- 14,- 18,- 24,- 38,- 

1.13 Doporučená zásilka – standard***) 
Čl.13 odst.5 pošt. podmínek 26,-     

1.14 Doporučená zásilka**) 
čl.13 pošt. podmínek 30,- 34,- 37,- 43,- 49,- 

1.15 Cenné psaní *) 
čl.15 pošt. podmínek 32,- 36,- 39,- 45,- 51,- 

 
Do hmotnosti / cena v Kč Druh zásilky 2kg 5kg 10kg 15kg 

1.16 Obyčejný balík 
čl.11 pošt.podmínek 38,- 44,- 56,- 69,- 

1.17 Cenný balík *) 
čl.16 pošt.podmínek 51,- 56,- 69,- 81,- 

1.18 Slepecké zásilky**) 
čl.12,14 pošt.podmínek Osvobozeny od cen za hlavní služby****) 

*) -  cena je uvedena bez příplatku za udanou cenu 
**) -  největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 

cm 
***) 
 

- obálka nebo nesložený kartonový lístek, pravoúhlého tvaru, s max. rozměry 23,1 x 
16,4 x 0,5 cm, přičemž délka musí být nejméně 1,4 x větší než šířka 

****) -  osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby 
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1.2 Poštovní poukázky 
 

Do částky včetně / cena v Kč Druh poštovní 
poukázky *) 

čl.57,58,59 pošt.podm. 200,- 1000,- 5000,- 50000,- Za každých dalších 
započatých 10000,- Kč 

1.21 A 22,- 22,- 22,- 33,- 6,- 
1.23 B – písemně 26,- 26,- 26,- 36,- 6,- 
1.24 B – datově 24,- 24,- 24,- 34,- 6,- 
1.25 C 35,- 35,- 35,- 46,- 11,- 
1.26 D - 88,- 99,- 121,- 11,- 
 

Poukázka A - vplácí se v hotovosti, částku připíše banka na účet, v případě zvláštních 
smluvních ujednání může cenu služby hradit adresát. 

Poukázka B - vplácí se převodem z účtu u banky, částku vyplatí pošta v hotovosti – 
podává se písemnou formou nebo datovou formou 

Poukázka C - vplácí i vyplácí se v hotovosti 

*) 

Poukázka D - poukázka s urychlenou výplatou - vplácí i vyplácí se v hotovosti 
 

 
 

1.3  Slevy 
 
 
 
1.3.1  Množstevní slevy - poštovních zásilek 

Slevy se týkají vnitrostátních poštovních zásilek: obyčejné psaní,  obyčejné psaní standard,  
doporučená zásilka, doporučená zásilka standard a cenné psaní.  
Slevy se vyplácejí z celkového ročního finančního obratu za výše uvedené zásilky po uplynutí 
kalendářního roku v následujícím rozsahu: 

 
nad   1 milion Kč    1,50 % 
        5 milionů Kč    1,75 % 
       10 milionů Kč    2,00 % 
       15 milionů Kč    2,50 % 
       20 milionů Kč    2,75 % 
       25 milionů Kč    3,00 % 
       50 milionů Kč    5,00 % 
     100 milionů Kč    7,00 % 
     200 milionů Kč    8,00 % 
     300 milionů Kč  10,00 % 
     400 milionů Kč  12,00 % 

 
V případě, že se jedná o síťovou firmu, sleva se vypočítává z celkového ročního finančního obratu 
z podání v rámci celé ČR. 
 

1.3.2  Sleva za meziroční navýšení podání 
Sleva je poskytována pouze zákazníkům, jejichž celkový roční finanční obrat za podání listovních 
zásilek po odečtení  slevy dle 1.3.1 přesáhne 10 mil.Kč. Základ pro poskytnutí slevy (tj. navýšení v 
%) se vypočítává jako podíl dosaženého výnosu ČP za listovní zásilky (po odečtení všech poskytnu-
tých slev) v běžném kalendářním roce a výnosu ČP za  listovní zásilky (po odečtení všech slev) 
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v předchozím kalendářním roce. K takto vypočtenému základu se poskytuje příslušná procentní sle-
va z navýšení: 

 
    

Navýšení v % Sleva v % 
Nad 5  % 3  % 

Nad 10  % 7  % 
Nad 15  % 10  % 
Nad 20  % 12  % 
Nad 25  % 17  % 

 
Sleva se poskytuje formou dobropisu, pokud celková částka dobropisu nedosáhne alespoň 500,- Kč, 
sleva se neposkytuje. 
V případě, že se jedná o síťovou firmu, sleva se vypočítává z celkového ročního finančního obratu 
z podání v rámci celé ČR. 

 
 
1.3.3  Sleva při disketovém podání cenných psaní u hromadných podavatelů  2,- Kč oproti  
           platnému Ceníku 
 
1.3.4  Množstevní sleva - poukázek A 

- Slevy se týkají poukázek A, jejichž cena je na základě zvláštních smluvních ujednání hrazena 
adresátem. 

          - Sleva se poskytuje počínaje obdobím následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém bylo objemu      
dosaženo a vztahuje se k celkovému ročnímu objemu podání.  

- Podmínkou poskytnutí slevy je plnění všech smluvních ujednání. 
   - Pokud roční objem podání překročí 100 000 ks pk lze v závislosti na objemu podání a obsahu   

zvláštních ujednání poskytnout množstevní slevu či stanovit výši ceny na základě individuální 
kalkulace oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, případně kombinací obojího.  

- Pokud roční objem podání Pk A přesáhne částku 40 milionů Kč:    10,00% 
 
 

B) Doplňkové služby 
 
1.4   Ceny doplňkových služeb k základním službám 

 
1.4 1  Dodejka (čl. 17 a 60 poštovních podmínek) 

Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  6,- Kč 
 
1.4.2  Dodání do vlastních rukou 
 

a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 a 61 poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  6,- Kč 

 
b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta  

(čl. 18a a 61a poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  6,- Kč 

 
1.4.3  Dobírka (čl. 19 poštovních podmínek) 

 
a) Kromě ostatních cen za podávanou zásilku      12,- Kč 
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Dále se připočítává 

 
b) Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C   podle ceny pk A a pk C 

 
c) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez  

ohledu na výši dobírkové částky     dle platného Sazebníku 
poplatků Poštovní spoři-
telny 

1.4.4 Termínovaná výplata (čl. 62 poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku    4,- Kč 

 
1.4.5  Zkrácení odběrní lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky 

(čl. 20 poštovních podmínek)       zdarma 
 

1.5      Ostatní příplatky k základním službám 
 
1.5.1  Udaná cena  

a) za podané cenné psaní kromě ostatních cen (čl. 15 poštovních podmínek) 
- do 5.000,- Kč udané ceny         5,- Kč 
- do 30.000,- Kč udané ceny       12,- Kč 
- za každých započatých 10.000,- Kč nad 30.000,- Kč    12,- Kč 

b) za podaný cenný balík kromě ostatních cen (čl. 16 poštovních podmínek) 
- do 500,- Kč udané ceny       zdarma 
- do 5.000,- Kč udané ceny         5,- Kč 
- do 30.000,- Kč udané ceny       12,- Kč 
- za každých započatých 10.000,- Kč nad 30.000,- Kč    12,- Kč 

 
1.5.2  Neskladné (čl. 11 a 16 poštovních podmínek) 

Kromě ostatních cen za podávaný balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
150 cm a není větší než 200 cm nebo součet všech  
3 stran přesahuje 200 cm a není větší než 250 cm     60,- Kč 

 
1.5.3  Neskladné II 

Kromě ostatních cen za podávaný balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
200 cm nebo součet všech 3 stran přesahuje  
250 cm, a nebo zásilka nemá pravoúhlý tvar,  
přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg      120,- Kč 

 
1.5.4  Křehké (čl. 16 poštovních podmínek)        25,- Kč 

Kromě ostatních cen za podávaný cenný balík (při souběhu se službou  
v bodě 1.5.2 nebo 1.5.3 se vybírá cena pouze podle bodu 1.5.2 nebo 1.5.3) 

 
1.5.5  Pilné (čl. 16 poštovních podmínek)      12,- Kč 

Kromě ostatních cen za podávaný cenný balík 
 
1.5.6  Doplatné (čl. 9 odst. 6 poštovních podmínek) 

a) Nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky   5,- Kč + rozdíl mezi cenou  
          služby a zaplacenou cenou 
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b) Kartonový lístek, který nemá pravoúhlý tvar    Doplatek do výše ceny 
          za obyčejné psaní dle 
          bodu 1.12 

 
1.5.7  Odpovědní zásilky (čl. 11 poštovních podmínek)    1,- Kč + cena dle odst. 1.1 
 
1.5.8  Změna místa dodání (dosílka) 
 

a) Za projednání žádosti, evidenci a dosílání poštovních 
zásilek a poštovních poukázek       100,- Kč/měs. 
Pozn: cena je splatná při podání žádosti. 

 
b) Balíky - příplatky 

Kromě ceny vybrané podle bodu 1.5.8 a) se vybírá cena za základní službu podle hmotnosti 
dle odstavce 1.1 a dále příplatek za udanou cenu, neskladný, křehký nebo pilný balík. 
Při žádostí o jednorázovou změnu místa dodání (doslání konkrétního již uloženého balíku)  
se vybírá cena za základní službu podle hmotnosti dle odstavce 1.1 a dále příplatek za udanou 
cenu, neskladný, křehký nebo pilný balík. 

 
1.5.9  Opakované dodání na žádost adresáta 

a) běžnou pochůzkou        zdarma 
b) zvláštní pochůzkou        80,- Kč/případ 

(cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi) 
 
 

1.5.10  Nedovolený obsah (čl. 12 a 14 poštovních podmínek) 
Při zjištění nedovoleného obsahu obyčejné nebo doporučené slepecké zásilky  
se vybírá cena za poštovní službu obdobné kvality, pro niž jsou poštovní podmínky  
splněny. 

 
 

1.6  Vrácení cen 
 
1.6.1  Při překročení doby dopravy 

Při nedodržení doby dopravy vrací pošta 
a) za pilný cenný balík       12,- Kč 
b) za poštovní poukázku D rozdíl mezi cenou za poš-

tovní poukázku D a cenou 
za poštovní poukázku C  

 
 
1.6.2  Přeplacené ceny a ceny za neuskutečněné služby podle poštovních podmí-

nek 
1.6.3  Při vrácení balíku ze zahraničí bez uvedení důvodu vrácení 

Při vrácení standardního nebo cenného balíku ze zahraničí,  
u něhož cizí zahraniční provozovatel nevyznačil důvod vrácení, 
vrací pošta        cenu uhrazenou za 

          službu při podání 
1.6.4  Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“ 

(čl. 19 poštovních podmínek) vrací pošta částku: 
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a) při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C cena podle poukazované 
částky viz cena poukázky 
A a poukázky C 

 
b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu  

na výši dobírkové částky dle Sazebníku poplatků 
Poštovní spořitelny plat-
ného v den podání 

1.6.5  Při vrácení ceny za službu změna místa dodání - dosílka 
Při odvolání služby změna místa dodání - dosílka před uplynutím doby, za niž je služba zaplacena, 
pošta vrací cenu služby pouze za celé měsíce, ve kterých již nebude žádost o změnu místa dodání - 
dosílka realizována. Poměrná část, tj. cena služby zaplacená za jeden měsíc je nedělitelná. 

 
1.7      Slevy 
 
1.7.1  Při disketovém podání balíků u hromadných podavatelů 

Slevy se týkají podání Cenného balíku, Zásilkového balíku, Obchodního balíku, 
Profi balíku, Obchodního balíku na Slovensko a vnitrostátních zásilek  
EMS. 2,- Kč oproti platnému  

  Ceníku 
Toto snížení ceny nebude zahrnováno do stanovených jednotných cen, pokud budou podavatelům 
vypočítávány. Snížení ceny se tedy vztahuje ke každému dennímu podání na disketě, ať již pro po-
davatele jednotná cena je nebo není určena. 

 
1.7.2  Sleva za meziroční navýšení podání 

Slevy se týkají obyčejného balíku, Cenného balíku a Zásilkového balíku. Slevy se poskytují při me-
ziročním navýšeném podání v Kč z celkového objemu ročního podání všech výše uvedených pro-
duktů po odečtení všech poskytnutých slev. Slevu lze přiznat pouze podavatelům, kteří dosáhli mi-
nimálního ročního podání za zásilky uvedené v tomto odstavci ve výši alespoň 100.000,- Kč. Sleva 
bude vyplacena po uplynutí kalendářního roku v následujícím rozsahu: 

 
Nárůst podání 

v Kč o (%) Sleva v (%) 

1 0,5 
2 1,0 
3 1,5 
4 2,0 
5 2,5 
6 3,0 
7 3,5 
8 4,0 
9 4,5 

10 a více 5,0 
 
1.7.3 Množstevní slevy 

Slevy se vyplácejí z celkového ročního finančního obratu za služby obyčejný balík, Cenný balík a 
Zásilkový balík. 

 Tato sleva je vyplácena za souhrn obratů všech uvedených služeb po uplynutí kalendářního roku 
v následujícím rozsahu: 

 
 



  
9 

 

Nad 10 milionů Kč…………………..17 % 
Nad   1 milion   Kč…………………..10 % 
Nad   100.000,-   Kč…………………..8 % 

 
 
1.8   CENY VYBRANÝCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE VÝPLATNÍCH STROJŮ 
 
Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou 
s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Pod-
mínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných k 1.1.2008. 
 
1.8.1 Poštovní zásilky 
 

Do hmotnosti / cena v Kč 
Druh zásilky 50 g 100g 500g 1kg 2kg 

1.8.11 Obyčejné psaní – standard***) 
čl.11 odst.5 pošt. podmínek 9,50     

1.8.12 Obyčejné psaní**) 
čl.11 pošt. podmínek 11,40 13,30 17,10 22,80 36,10 

1.8.13 Doporučená zásilka – standard***) 
Čl.13 odst.5 pošt. podmínek 24,70     

1.8.14 Doporučená zásilka**) 
čl.13 pošt. podmínek 28,50 32,30 35,20 40,90 46,60 

1.8.15 Cenné psaní *) 
čl.15 pošt. podmínek 30,40 34,20 37,10 42,80 48,50 

 
Do hmotnosti / cena v Kč Druh zásilky 

2kg 5kg 10kg 15kg 
1.8.16 Obyčejný balík 

čl.11 pošt.podmínek 
36,10 41,80 53,20 66,- 

1.8.17 Cenný balík *) 
čl.16 pošt.podmínek 

48,50 53,20 66,- 78,- 

1.8.18 Slepecké zásilky**) 
čl.12,14 pošt.podmínek 

Osvobozeny od cen za hlavní služby****) 

*) -  cena je uvedena bez příplatku za udanou cenu 
**) -  největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 

cm 
***) 
 

- obálka nebo nesložený kartonový lístek, pravoúhlého tvaru, s max. rozměry 23,1 x 
16,4 x 0,5 cm, přičemž délka musí být nejméně 1,4 x větší než šířka 

****) -  osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby 
 
1.8.2 Doplňkové služby  
 
1.8.2.1  Dodejka (čl. 17 a 60 poštovních podmínek) 

Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  5,70 Kč 
 
1.8.2.2  Dodání do vlastních rukou 
  a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 a 61 poštovních podmínek) 

Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  5,70 Kč 
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b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta  
(čl. 18a a 61a poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku  5,70 Kč 

 
1.8.2.3  Dobírka (čl. 19 poštovních podmínek) 

a) Kromě ostatních cen za podávanou zásilku      11,40 Kč 
 

Dále se připočítává 
b) Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C   podle ceny  

pk A a pk C 
c) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez  

ohledu na výši dobírkové částky     dle platného 
           Sazebníku poplatků 
          Poštovní spořitelny 
1.8.2.4  Udaná cena  

a) za podané cenné psaní kromě ostatních cen (čl. 15 poštovních podmínek) 
  - do 5.000,- Kč udané ceny         4,80 Kč 
  - do 30.000,- Kč udané ceny       11,40 Kč 
  - za každých započatých 10.000,- Kč nad 30.000,- Kč    11,40 Kč 

 
    b)za podaný cenný balík kromě ostatních cen (čl. 16 poštovních podmínek) 

 - do 500,- Kč udané ceny         zdarma 
 - do 5.000,- Kč udané ceny         4,80 Kč 
 - do 30.000,- Kč udané ceny       11,40 Kč 
 - za každých započatých 10.000,- Kč nad 30.000,- Kč    11,40 Kč 

 
 

2. CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB 
 
 

2.1       OBCHODNÍ PSANÍ 
(Poštovní podmínky služby Obchodní psaní) 

2.1.1 Základní ceny 
 

Základní cena platí pro podání nad 500 ks. 
 
 
 

Hmotnost do Cena 
(g) (Kč) 
50 5,60  
100 5,90 
200 6,30 
300 7,00 
400 9,50 
500 11,00 
600 12,00 
700 13,00 
800 15,00 
900 17,00 

1000 19,00 
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2.1.2 Ceny pro uživatele výplatních strojů: 
    
Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou 
s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Pod-
mínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných k 1.1.2008. 
 

 Základní cena platí pro podání nad 500 ks. 
 

Hmotnost do Cena 
(g) (Kč) 
50 5,40  
100 5,70 
200 6,00 
300 6,70 
400 9,10 
500 10,50 
600 11,40 
700 12,40 
800 14,30 
900 16,20 

1000 18,10 
 
2.1.3 Zpracování zakázky 
 

Cena za svazkování 
Zásilky jsou seřazené dle PSČ      0,25 Kč za zásilku 
Zásilky nejsou seřazené dle PSČ      0,50 Kč za zásilku 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou stanoveny jako základní, v konečné ceně pro spotřebitele 
se mohou uplatňovat přirážky podle individuálních smluvních podmínek. 

 
2.1.4  Množstevní slevy 

Sleva při jednorázovém 
podání nad 
(počet v ks) 

Výše slevy 
(v %) 

 5 001 –   10 000 6% 
10 001 –   20 000 10% 
20 001 –   30 000 15% 
30 001 –   50 000 20% 
50 001 – 100 000 25% 

 
2.1.5  Zvláštní ujednání 
 

S firmami, jejichž objem podání je minimálně 100 000 ks zásilek ročně se cenová ujednání uzavírají 
z úrovně Gř. 

 
 
2.2      EMS 

(Poštovní podmínky služby EMS – EXPRESS MAIL SERVICE) 
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2.2.1  Základní ceny 
 
Hmotnost do 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 
Cena v Kč 104,- 119,- 133,- 159,- 190,- 
 
 
2.2.2  Převzetí zásilky EMS u odesílatele      80,- Kč 

(cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek převzatých u jednoho odesílatele) 
 
2.2.3  Pokud jsou povoleny další služby, vybírají se ceny dle bodů 1.4 a 1.5 ceníku 
 
2.2.4  Vracení cen 

Při překročení doby dopravy       cena dle bodu 2.2.1 
 

2.2.5  Při vrácení zásilky EMS se službou „Dobírka“ zpět odesilateli 
Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C vrací pošta částku podle cen za pk A 

           a pk C 
 
2.2.6  Žádost odesílatele o podání zprávy o době dodání zásilky prostřednictvím  

služby POSTFAX        35,- Kč 
 
2.2.7  Slevy  

a) za měsíční objem podaných EMS 
Slevy se poskytují ve stejné procentní výši a za stejných podmínek jako  
množstevní slevy Obchodních a Profi balíků. 

b) při disketovém podání u hromadných podavatelů 2,- Kč oproti plat-
nému ceníku 

 
 

2.3 OBCHODNÍ BALÍK 
(Poštovní podmínky služby Obchodní balík) 

 
Ceny při podání 

 
2.3.1  Základní ceny 
 

Hmotnost do (v kg) Cena (Kč) Hmotnost do (v kg) Cena (Kč) 
2 79,00 14 109,00 
3 82,00 16 121,00 
4 85,00 18 125,00 
5 88,00 20 129,00 
6 91,00 22 133,00 
7 94,00 24 137,00 
8 97,00 26 141,00 
9 100,00 28 145,00 

10 103,00 30 149,00 
12 106,00   
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2.3.2  Doplňkové služby 
 

a) Dodejka         6,- Kč 
b) Dodání do vlastních rukou  

- dodání do vlastních rukou       6,- Kč 
- dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta    6,- Kč 

 
c) Dobírka        12,- Kč + cena  

         dle použitého druhu 
         platebního dokladu 

d) Bezdokladová dobírka  
Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří své podání realizují  
formou datového souboru.  
- při dobírkové částce do 5.000,- Kč      30,- Kč 
- při dobírkové částce do 50.000,- Kč      40,- Kč 
- za každých dalších započatých 10.000,- Kč     +5,- Kč 

 
2.3.3  Ostatní příplatky 

 
a) Udaná cena  

Kromě ostatních cen za podávaný Obchodní balík 
- do 30.000 Kč udané ceny        zdarma 
- nad 30.000,- Kč udané ceny za každých započatých 

10.000,- Kč nad tuto částku      12,- Kč 
 

b)  Neskladné (čl. 11 a 16 poštovních podmínek) 
Kromě ostatních cen za podávaný Obchodní balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
150 cm a není větší než 200 cm nebo součet všech  
3 stran přesahuje 200 cm a není větší než 250 cm    60,- Kč 

 
c)  Neskladné II 

Kromě ostatních cen za podávaný Obchodní balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
200 cm nebo součet všech 3 stran přesahuje  
250 cm, a nebo zásilka nemá pravoúhlý tvar,  
přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg     120,- Kč 

 
2.3.4  Za zvláštní služby 

Fotokopie stvrzení převzetí příjemcem a její zaslání odesílateli   20,- Kč 
 
2.3.5  Prodloužení odběrní lhůty pro vyzvednutí zásilky   

Kromě ostatních cen za podávaný Obchodní balík .   15,- Kč 
 

Ceny při dodání 
 

2.3.6  Opakované dodání na žádost adresáta     viz část I/B bod 1.5.9 
 
2.3.7  Vrácení Obchodního balíku       zdarma  
 
2.3.8  Vracení cen  
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a) Vracení cen při překročení sjednané doby přepravy 

Při oprávněné reklamaci podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou  
za službu a cenou, která by byla zaplacena podle Ceníku v den podání 
jako služba Cenný balík. Pokud je hmotnost vyšší než 15 kg, podnik  
vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou Cenného balíku 
o hmotnosti 15 kg. Při záporném rozdílu nárok na vrácení rozdílu  
ceny zaniká        viz ceny za Cenný balík 

Obchodní balík, ceny do-
plňkových služeb a ostatní 
příplatky k hlavním službám 

 
b) Při vrácení Obchodního balíku se službou  

„Dobírka“ vrací pošta částku 
ba) Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C ceny podle cen za pk A a 

pk C 
bb) Při použití dobírkové složenky Poštovní  

 spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky dle Sazebníku Poštovní 
spořitelny platného v den 
podání 

c) Při vrácení Obchodního balíku se službou „bezdokladová 
dobírka“ pošta vrací částku dle bodu 2.3.2 d) 

této služby sníženou o 
10,- Kč 

 
2.3.9  Obchodní balík postservis      50,- Kč/ks 
 
 

 
2.4 PROFI BALÍK 

(Poštovní podmínky služby Profi balík) 
 
 

Ceny při podání 
 
 

2.4.1  Základní ceny 
 

Hmotnost do (v kg) Cena (Kč) Hmotnost do (v kg) Cena (Kč) 
2 64,00 14 94,00 
3 67,00 16 106,00 
4 70,00 18 110,00 
5 73,00 20 114,00 
6 76,00 22 118,00 
7 79,00 24 122,00 
8 82,00 26 126,00 
9 85,00 28 130,00 

10 88,00 30 134,00 
12 91,00   

 



  
15 

 

 
 
 
 
2.4.2  Doplňkové služby 

 
a) Dodejka         6,- Kč 
b) Dobírka        12,- Kč + cena  

         dle použitého druhu 
         platebního dokladu 

 
c) Bezdokladová dobírka  

Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří své podání  
realizují formou datového souboru.  
- při dobírkové částce do 5.000,- Kč     30,- Kč 
- při dobírkové částce do 50.000,- Kč     40,- Kč 
- za každých dalších započatých 10.000,- Kč    +5,- Kč 

 
2.4.3  Ostatní příplatky 

 
a) Udaná cena  

Kromě ostatních cen za podávaný Profi balík 
- do 30.000,- Kč udané ceny       zdarma 
- nad 30.000,- Kč udané ceny za každých započatých  

10.000,- Kč nad tuto částku      12,- Kč 
b) Neskladné 

Kromě ostatních cen za podávaný Profi balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
150 cm a není větší než 200 cm nebo součet všech  
3 stran přesahuje 200 cm a není větší než 250 cm   60,- Kč 

          c) Neskladné II 
Kromě ostatních cen za podávaný Profi balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
200 cm nebo součet všech 3 stran přesahuje  
250 cm, a nebo zásilka nemá pravoúhlý tvar,  
přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg    120,- Kč 

 
2.4.4  Za zvláštní služby 

Fotokopie stvrzení převzetí příjemcem a její zaslání odesílateli   20,- Kč 
 
2.4.5  Prodloužení odběrní lhůty pro vyzvednutí zásilky   

Kromě ostatních cen za podávaný Profi balík    15,- Kč 
 
 

Ceny při dodání 
 
2.4.6  Opakované dodání na žádost adresáta     viz část I/B, bod 1.5.9 

 
2.4.7  Vrácení Profi balíku       zdarma  
 
2.4.8  Vrácení cen  
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a) Vracení cen při překročení sjednané doby přepravy 
Při oprávněné reklamaci podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou 
za službu a cenou, která by byla zaplacena podle Ceníku v den podání 
jako služba cenný balík. Pokud je hmotnost vyšší než 15 kg, podnik  
vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou cenného balíku 
o hmotnosti 15 kg. Při záporném rozdílu nárok na vrácení rozdílu 
ceny zaniká viz ceny pro cenný balík, 

Profi balík, ceny doplň-
kových služeb a ostatní 
příplatky k hlavním služ-
bám 

b) Při vrácení Profi balíku se službou „Dobírka“ vrací pošta částku 
ba) Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C ceny podle cen za pk A a 

pk C 
bb) Při použití dobírkové složenky Poštovní  

spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky dle Sazebníku Poštovní 
spořitelny platného v den 
podání 

c) Při vrácení Profi balíku se službou „bezdokladová 
dobírka“ pošta vrací částku dle bodu 2.42 c) 

sníženou o 10,- Kč 
 
 
2.5       SLEVY 

 
za měsíční objem podaných Obchodních balíků a Profi balíků 

 
 
2.5.1  Množstevní 

- nad 100 ks …………………………………………………………  5 % základní sazby 
- nad 500 ks ………………………………………………………… 10 % základní sazby 
- nad 1 000 ks ………………………………………………………… 12 % základní sazby 
- nad 5 000 ks ……………………………………………………….. 14 % základní sazby 
- nad 10 000 ks ……………………………………………………….. 16 % základní sazby 
- nad 15 000 ks ……………………………………………………….. 18 % základní sazby 
- nad 20 000 ks ……………………………………………………….. 20 % základní sazby 

 
2.5.1.1  Množstevní slevy se poskytují za celkový objem podaných Obchodních a Profi balíků. 
2.5.1.2  Množstevní slevy se poskytují pouze na základě uzavřené písemné dohody mezi podavatelem a                             

příslušným odštěpným závodem České pošty, s.p. 
2.5.1.3  Výše množstevní slevy se stanoví podle celkového počtu podaných Obchodních a Profi balíků za 

kalendářní měsíc. 
2.5.1.4  Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen Obchodních a Profi balíků za kalen-

dářní měsíc. 
2.5.1.5  Podmínkou nároku na slevu za daný kalendářní měsíc je úhrada služby v době splatnosti  

faktury (faktur). 
2.5.1.6  Výplata slevy bude provedena odečtem od vyúčtování následujícího podání nebo dobropisem. 
 
2.5.2  Dodatková 

za více současně podaných Obchodních nebo Profi balíků  
pro jednoho adresáta ………………………………………………… 30 % základní sazby 
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2.6 ZÁSILKOVÝ BALÍK 
(Poštovní podmínky služby Zásilkový balík) 

 
 

2.6.1  Základní ceny 
 

Hmotnost do 
(v kg) Cena v Kč 

2 44,- 
5 50,- 
10 64,- 
15 76,- 

 
 

2.6.2  Doplňkové služby 
 

a) Dodejka         6,- Kč 
b) Dobírka 12,- Kč + cena dle použi-

tého druhu platebního do-
kladu 

c) Bezdokladová dobírka  
Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří své podání realizují formou datového 
souboru.  
- při dobírkové částce do 5.000,- Kč     30,- Kč 
- při dobírkové částce do 50.000,- Kč     40,- Kč 
- za každých dalších započatých 10.000,- Kč    +5,- Kč 

 
 

2.6.3  Ostatní příplatky 
 
a) Udaná cena  

Kromě ostatních cen za podávaný Zásilkový balík 
- do 500,- Kč udané ceny       zdarma 
- do 5000,- Kč udané ceny                 5,- Kč 

b) Neskladné  
Kromě ostatních cen za podávaný Zásilkový balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
150 cm a není větší než 200 cm nebo součet všech  
3 stran přesahuje 200 cm a není větší než 250 cm   60,- Kč 

c) Neskladné II 
Kromě ostatních cen za podávaný Zásilkový balík 
- pro zásilky, jejichž délka jedné strany přesahuje  
200 cm nebo součet všech 3 stran přesahuje  
250 cm, a nebo zásilka nemá pravoúhlý tvar,  
přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg    120,- Kč 
 

d) Křehké          25,- Kč 
       Kromě ostatních cen za podávaný Cenný balík (při souběhu se službou  
       v bodě 2.6.3 b) nebo 2.6.3 c) se vybírá cena pouze podle bodu 2.6.3 b) nebo 2.6.3 c) 
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2.6.4 Ceny doplňkových služeb a ostatních příplatků pro uživatele výplatních strojů: 
 
Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou 
s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Pod-
mínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných k 1.1.2008. 
 

a)  Dodejka (čl. 17 a 60 poštovních podmínek) 
     Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku     5,70 Kč 

 b) Dobírka (čl. 19 poštovních podmínek) 
    Kromě ostatních cen za podávanou zásilku       11,40 Kč 

 c) Udaná cena  
 Kromě ostatních cen za podaný Zásilkový balík 
 (čl. 16 poštovních podmínek) 
 - do 500,- Kč udané ceny          zdarma 
 - do 5.000,- Kč udané ceny          4,80 Kč 

 
 

2.6.5  Při vrácení Zásilkového balíku se službou  
a) „Dobírka“ pošta vrací částku  

aa) při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C podle cen za pk A a pk C 
 

ab) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez  
ohledu na výši dobírkové částky podle Sazebníku Poštovní 

spořitelny platného v den 
podání 

b) „bezdokladová dobírka“ pošta vrací částku dle bodu 2.6.2 c) 
sníženou o 10,- Kč 

 
2.6.6  Změna místa dodání 
 

Kromě ceny vybrané podle bodu 1.5.8 v kapitole 1/B se vybírá cena za základní službu podle 
hmotnosti dle odstavce 2.6.1 a dále příplatek za službu udaná cena, neskladné a křehké. 
Při žádosti o jednorázovou změnu místa dodání (doslání konkrétního již uloženého balíku) se vybírá 
cena za základní službu podle bodu 2.6.1 a dále příplatek za službu udaná cena, neskladné nebo 
křehké. 
 

 
3.  ZVLÁŠTNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY 

 
3.1  Druhopis podací stvrzenky (čl. 37 a 75 pošt. podmínek) 

 
a) při oznámení přesných údajů o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce 

žadatelem (datum podání, podací číslo a pošta, vplacená částka, atd )    10,- Kč 
 
b) při neoznámení přesných údajů o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce  

žadatelem: 
- za pátrání po přesných údajích       150,- Kč 
- za vyhotovení druhopisu         10,- Kč 

 
3.2  Opis podací stvrzenky (čl. 8 a 54 pošt. podmínek)        5,- Kč 

(za potvrzení opisu podací stvrzenky vyhotoveného odesílatelem při  
hromadně podávaných poštovních zásilkách nebo poštovních poukázkách se  
vybírá cena jako za jednu zásilku)  
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3.3  Vyloučení náhradního dodání sousedům (čl. 23 a 65 pošt. podmínek)  
Přijetí prohlášení a žádosti o ukončení       zdarma 

 
3.4  Zmocnění k přijímání zásilek ( čl. 21 a 63 pošt. podmínek) 

-vystavení průkazu příjemce       25,- Kč 
- blokace využití (zrušení platnosti) průkazu  

příjemce v běžné lhůtě (dva týdny)      500,- Kč 
- blokace využití (zrušení platnosti) průkazu  

příjemce ve zkrácené lhůtě (dva dny)      1.500,- Kč 
 

 
3.5  Dodávání zmocněnci (čl. 22, 23, 24, 65 a 66 pošt. podmínek) 

ve stejném doručovacím okrsku      zdarma 
 
3.6  Dodávání zapsaných zásilek a poštovních poukázek jen adresátovi  

na jeho žádost        zdarma 
 
3.7  Pronájem zamykatelné poštovní přihrádky 

- v místě do 10 000 obyvatel        50,- Kč/měs. 
- v místě do 50 000 obyvatel      110,- Kč/měs. 
- v místě nad 50 000 obyvatel       220,- Kč/měs. 

Pozn.: maximální cena splatná čtvrtletně předem za podmínek uvedených v dohodě o pronájmu. 
 
3.8  Reklamace (čl. 38, 39 a 76 poštovních podmínek) 

Za projednání neodůvodněné reklamace zapsané zásilky, poštovní 
poukázky nebo dobírkové částky.      zdarma 
Žádá-li reklamující, aby reklamace byla dopravována telekomuni- 
kačními zařízeními nebo zásilkou EMS, musí při podání reklamace  
uhradit příslušnou cenu. 

 
3.9  Zřízení příležitostné pošty nebo přepážky 

Cena za zřízení je součtem : 
a) hodinové sazby ve výši 280,- Kč/1 pracovníka, nejméně však  2.000,- Kč/den 

(cena zahrnuje mzdu přepážkového pracovníka, odvod z mezd,  
podíl provozní a správní režie a zisk) 

b) nákladů nezahrnutých v sazbě podle bodu a) vyjádřených v  
předpokládané výši       smluvní cena 

c) ceny příležitostného razítka a výkonů souvisejících s jeho zajištěním,  
pokud je u přepážky používáno      dle vyúčtování  

dodavatele 
3.10  Příležitostné razítko 

Cena příležitostného razítka je součtem: 
a) ceny razítka a výkonů souvisejících s jeho zajištěním   dle vyúčtování  
          dodavatele 
b) ceny za používání příležitostného razítka, pokud  není zřízena  

příležitostná pošta nebo přepážka 
- po dobu 3 dnů       650,- Kč/den 
- za 4. a každý další započatý den      200,- Kč/den 

 
3.11  Poštovní strojové orážení zvláštním štočkem na listovních zásilkách 

Cena strojového orážení je součtem 
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a) ceny orážecího štočku a výkonů souvisejících s jeho zajištěním  dle vyúčtování  
dodavatele 

b) ceny za používání jednoho štočku podle počtu oražených zásilek: 
- do 10 000 zásilek   300,- Kč/den 
- do 30 000 zásilek   600,- Kč/den 
- nad 30 000 zásilek   1200,- Kč/den 

 
         c) cena za používání více stejných štočků v jednom velkokapacitním  

 stroji  smluvní cena  
  v kompetenci OZ,  
  nejméně 1.200,-

 Kč/den 
 
3.12  Za potvrzení  5,- Kč 

(týká se všech potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu (dávky) 
 a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony  
hrazené v hotovosti a doplňkové zboží – netýká se potvrzení o výši  
zaplacené dobírkové částky váznoucí na zásilce, pokud je vydáno  
bezprostředně při dodání zásilky) 

 
3.13  Doplnění cen do evidenčního lístku poštovného včetně vyhotovení  

dekádního výkazu při bezhotovostní úhradě poštovného 
za každý evidenční lístek       10,- Kč 

 
3.14  Ověření správnosti údajů na fotokopii dokladu   25,- Kč 

(jen pro potřeby pošty, např. plná moc ověřená notářem, výpis z obch. 
rejstříku, živnost. list apod.) 

 
3.15  Úložné         zdarma 
 
3.16  Vrácení poštovní zásilky nebo poštovní poukázky odesílateli  

(čl. 30 a 72 pošt. podmínek)      zdarma 
 
3.17  Změna ukládací pošty  pro jednotlivé zásilky     zdarma 
 
3.18  Stálá změna ukládací pošty      zdarma 
 
3.19  Převzetí domovních klíčů poštou     zdarma 
 
3.20  Výměna platných poškozených kolkových známek 10 % z nominální hodno-

ty 
 
3.21  Odkoupení platných nepoškozených kolkových známek 

od oprávněných prodavačů      5 % z nominální hodnoty 
 

3.22    Hotovostní platby SIPO 
Platebním dokladem SIPO nebo SIPO upomínkou   12,- Kč 

 
3.23  Za zprostředkování příjmu hotovostní platby 

SIPO a  SIPO upomínka doručovatelem  5,- Kč 
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3.24  Zaslání výpisu plateb SIPO 

- poštou          10,- Kč 
- na e-mail        zdarma 

 
 

 
II. NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY 

 
 

1.  CENÍK SLUŽBY ROZNÁŠKA INFORMAČNÍCH/PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 
(Obchodní podmínky služby Roznáška informačních/propagačních materiálů) 

 
1.1 Ceny služby roznáška informačních/propagačních materiálů - základní cena 
 
 
 

Hmotnost  Pásmo A * Pásmo B ** 
v g (v Kč za kus) (v Kč za kus) 
2 0,21 0,37 
4 0,22 0,40 
6 0,23 0,42 
8 0,24 0,45 

10 0,27 0,48 
14 0,30 0,56 
18 0,37 0,66 
20 0,40 0,72 
25 0,44 0,77 
30 0,49 0,84 
35 0,54 0,90 
40 0,61 0,97 
45 0,67 1,05 
50 0,73 1,12 
55 0,80 1,21 
60 0,86 1,32 
65 0,93 1,42 
70 1,02 1,54 
75 1,11 1,65 
80 1,22 1,78 
90 1,43 1,82 
100 1,67 2,51 
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* Pásmo A - pro domácnosti ve vybraných obcích a P.O.Boxy (viz příloha č. 4 Obchodních 
podmínek služby Roznáška informačních/propagačních materiálů „Seznam obcí 
zařazených do pásma A“) 

 
** Pásmo B - pro domácnosti v ostatních obcích a firmy 

 
Seznam míst pro pásmo A je uveden v Obchodních podmínkách služby RIPM a na internetových 
stránkách České pošty, s.p. 
 
Při dodržení poměru pásem A/B ve výši min. 70/30 se celá zakázka účtuje za cenu pásma A. 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 % 
 

 
1.2 Zpracování zakázky 
 
1.2.1  Cena za adresní a expediční přípravu: 
 

Váha materiálu do (v g) Pásmo A (v Kč za kus) Pásmo B (v Kč za kus) 
50 0,03 0,06 

100 0,05 0,08 
 

 
1.2.2  Minimální cena za adresní a expediční přípravu:    200,- Kč/zakázku 

 
V případě dodržení poměru pásem A/B ve výši min. 70/30 se účtuje cena pásma A za celou zakáz-
ku. 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
 
Ceny jsou stanoveny jako základní, v konečné ceně pro zákazníka se mohou uplatňovat přirážky 
podle individuálních smluvních podmínek. 

 
1.3 Množstevní slevy ke službě Roznáška informačních/propagačních materiálů 
 

Sleva (v %) z ročního objemu podání 
Specifikovaná zakázka Výnosy v mil. Kč 

(nad) Základní sleva Dodatková sleva při poměru 
pásem A/B min. – 70/30 

Nespecifikované 
zakázky 

0,25 2% 0% 0% 
0,5 4% 0% 2% 

1 6% 3% 4% 
2 8% 5% 5% 
5 10% 6% 6% 

10 12% 7% 6% 
15 13% 7% 6% 
20 14% 8% 6% 
25 15% 8% 6% 
30 16% 9% 6% 
40 20% 10% 6% 
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Specifikovaná zakázka - předem projednaný druh materiálu se sjednanou periodicitou, objemem, 

hmotností a pokrytím (A, B) 
 
Nespecifikovaná zakázka - ostatní zakázky 

 
Sleva na specifikované zakázky je poskytována ihned a to podle smluvně sjednaného předpokládané-
ho ročního objemu podání za službu RIPM (před slevou, bez adresní a expediční přípravy). Po skon-
čení kalendářního roku bude sleva vyúčtována dle skutečně realizovaného přepočteného objemu po-
dání za službu RIPM. 
Sleva na nespecifikované zakázky se poskytuje po skončení kalendářního roku dle skutečně realizo-
vaného objemu podání za službu RIPM. 

 
1.4  Zvláštní ujednání 
 

S firmami, jejichž objem podání je minimálně 50 mil. Kč ročně, je možno uzavřít zvláštní cenová 
ujednání. Tato cenová ujednání jsou sjednávána výhradně z úrovně Gř. 
 

 
 
2.  OVĚŘENÉ VÝSTUPY Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY 
 
2.1  Cena za výstup  

  (z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku) 
          

a) první strana……………………………………………..  100,- Kč 
druhá a každá další strana………………………………    40,- Kč  

b) za každý druhý a další ověřený výstup (stejnopis)  
bez ohledu na počet stran……………………………….    40,- Kč 

 
2.2  Vydávání výstupů na poštách formou OFF-line 

- balné a expedice………………………………….………..   70,- Kč 
 

 
Ceny jsou stanoveny včetně 19 % DPH. 
  
 




