Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p.,
s účinností od 1. 11. 2018

I. ZMĚNY POŠTOVNÍCH A OBCHODNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P. – OSTATNÍ SLUŽBY

1.

S účinností od 1. 11. 2018 budou v Poštovních podmínkách služeb Balík Do ruky, Balík
Na poštu a Balík Expres a v Obchodních podmínkách služby Balík Nadrozměr z důvodu úpravy
Obchodních podmínek služeb Potvrzení dokumentace při dodání, Ověření údajů
při dodání a Předání informací z dodání, upravena ustanovení věnovaná těmto doplňkovým
službám.

2.

S účinností od 1. 11. 2018 dochází v Poštovních podmínkách služby EMS - VNITROSTÁTNÍ
k opravě odkazu v bodě 3 těchto podmínek.

3.

S účinností od 1. 11. 2018 dochází v Poštovních podmínkách služby ZÁSILKY EMS
DO ZAHRANIČÍ, konkrétně pro zemi Rusko – v příloze č. 1b ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY
PRO ZÁSILKY EMS, odstavci Počet a jazyk vyplnění celních prohlášek k rozšíření možnosti vyplnit
celní prohlášky i anglicky.

II. POŠTOVNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S.P. – CENÍK
S účinností od 1. listopadu 2018 dochází ke změně v poštovních podmínkách – Ceník, změna cen
vybraných služeb:
1.

V kapitole VI. Služby veřejné správy na poštách, část 1. Služby kontaktního místa veřejné
správy CZECH POINT, v bodu 1.1 Cena za ověřený výstup dochází k úpravě ceny v odstavci
a) za druhou a každou další stranu ověřeného výstupu na 50,00 Kč včetně DPH. Ve stejném bodu
dochází v odstavci b) k úpravě ceny za druhý a každý následný ověřený výstup stejného
elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran a to na 50,00 Kč včetně DPH.

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 Informační centrum České pošty, s.p., na telefonních linkách 800 104 410 a 840 111 244.

