Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p.,
s účinností od 1. 11. 2020

S účinností od 1. listopadu 2020 dochází ke změnám v následujících
Poštovních podmínkách České pošty, s.p.
I. ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P. – ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY
S účinností od 1. listopadu 2020 dochází k následujícím změnám v Poštovních a obchodních
podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby:
1. V čl. 73 se ruší odstavec 7 „V případě doplňkové služby podle článku 60 podnik předá odesílateli
způsobem podle odstavce 6 dodejku s údaji podle čl. 66 odst. 26 a čl. 67 odst. 24.“
2. V čl. 102 odst. 2 se vypouští odkaz pod čarou „Informace o obsahu poštovní zásilky, jehož
přeprava je upravena předpisy IATA a ICAO, sdělí na požádání Informační centrum České pošty
na bezplatné telefonní lince 800 104 410 nebo prostřednictvím e-mailu: info@cpost.cz“
3. Mění se čl. 115 odst. 6 tak, že dosavadní hranice 50 g je nahrazena odkazem na hmotnost
uvedenou v zahraničních podmínkách.
Článek 115 odst. 6 nově zní „Odesílatel nehradí cenu, jestliže se zahraniční adresát zavázal
zahraničnímu provozovateli, že ji uhradí po dodání obyčejné zásilky. Podmínkou však je, že
hmotnost obyčejné zásilky nepřekračuje hmotnost uvedenou pro tento případ v zahraničních
podmínkách a že obyčejná zásilka vyhovuje podmínkám podle článku 18-104 odst. 3 Prováděcího
řádu Světové poštovní úmluvy.“

II. POŠTOVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S.P. – OSTATNÍ SLUŽBY
S účinností od 1. listopadu 2020 dochází k následujícím změnám v Poštovních a obchodních
podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby:
1. U služeb Obchodní psaní a Obchodní psaní do zahraničí dochází k doplnění textace spojené
s tím, že jako Obchodní psaní lze podávat i zásilky, jejichž obsahem je výzva pro poskytnutí
prostředků pro obecně prospěšnou činnost. U obou služeb následně dochází k upřesnění
a k formální úpravě podacích dokladů.
2. U služby Obchodní psaní se dále ruší možnost sjednat Elektronický report o nedoručitelných
zásilkách a zavádí se možnost přijímat zásilky, které umožňují strojní třídění, nevysvazkované.
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III. POŠTOVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S.P. – ZAHRANIČNÍ SLUŽBY
S účinností od 1. listopadu 2020 dochází k následujícím změnám v Poštovních a obchodních
podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční služby:
1. Na základě mezinárodní smlouvy (IRA-E IPC Brusel) uzavřené mezi ČP a ostatními evropskými
poštovními operátory dojde k navýšení hmotnosti Odpovědních zásilek do zahraničí z 50 g
na 2000 g, a to u vybraných zemí: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island,
Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko.

IV. POŠTOVNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S.P. – CENÍK
Avizované změny Ceníku plánované k 1. říjnu 2020 budou implementovány k pozdějšímu datu, nejpozději
však k 1. 1. 2021.

Poštovní a obchodní podmínky ČP, Ceník ČP a Souhrnný přehled jednotlivých změn poštovních a obchodních
podmínek jsou k dispozici k nahlédnutí na všech poštách a internetových stránkách České pošty, s.p., na adrese
https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky).
Informace o poskytovaných službách a změnách v poštovních a obchodních podmínkách poskytuje zákazníkům
i Call centrum České pošty, s.p., na telefonní lince 800 104 410.

