MP-1/2020 – verze 1.0: Příloha č. 1a: Ceník (příloha č. 1 Obchodních podmínek)

Ceník – známky s přítiskem a obálky s přítiskem
1. Cena za zřízení příležitostného pracoviště pro výrobu známkek s přítisky dle bodu 2.10 Obchodních podmínek
pro prodej známek s přítiskem a obálek s přítiskem (dále jen „OP“) je stanovena dohodou.
2. Cena jednoho tiskového listu (dále jen „TL“) známek s přítiskem je tvořena součtem nominálních hodnot
známek na TL (bez DPH) a cenou přítisku na kuponech TL (vč. DPH) v závislosti na množství odběru a
počtu použitých motivů na hlavních kupónech:
Cena přítisku vč. DPH v Kč / 1TL

Množství
objednaných TL
1–9
10 – 49
50 – 199
200 – 499
500 – 999
1 000 – 2 999
od 3 000

1 motiv na
hlavních
kuponech
110
100
90
80
70
60

2-3 motivů na
hlavních
kuponech
170
160
150
140
130
120
cena dohodou

4-9 motivů na
hlavních
kuponech
350
340
330
320
310
300

Výše nominální hodnoty na známce může být vyjádřena buď číslovkou a měnou nebo u tzv. písmenových
známek jednopísmenovým symbolem, který odpovídá následujícím cenám dle Ceníku základních poštovních
služeb v aktuálním znění:
A – aktuální ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů
Platné při volbě prioritního režimu dodání. Adresní strana zásilky v prioritním režimu dodání
musí být opatřena nálepkou D+1, případně výrazně označena poznámkou D+1.
B – aktuální ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů platné při volbě
ekonomického režimu dodání
E – aktuální ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - evropské země
Z – aktuální ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - mimoevropské země.
Při prodeji písmenových známek je aktuální cenou služby její platná výše v den zaplacení, v den převzetí při
osobním odběru nebo v den předání známek prvnímu přepravci, podle toho, který z těchto dnů nastane dříve,
u nových emisí však nejdříve v den jejich vydání.
3. Cena jedné obálky s přítiskem je tvořena součtem cen (vč. DPH) čistých obálek:
Obálka - velikost
C6 – luxus
C6 – standard
DL
C5

Cena obálky vč. DPH
v Kč/1 ks
3
1
1
1

a ceny přítisku (vč. DPH) při odběru:
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Množství objednaných ks
1
2–9
10 – 49
50 – 199
200 – 499
od 500

Cena přítisku vč. DPH
v Kč/1 obálka
19
14
10
8
6
cena dohodou

4. Ceny doplňkového sortimentu:
4.1 Dárkové destičky (vč. DPH): dle aktuální nabídky - např.:
4.1.1

kartonové:
Dárkové destičky kartonové
varianta A – modré
varianta B – poštovní s výsekem
varianta C – stříbrné
varianta D – s ornamentem
varianta E – dětské
varianta F – dopisní sada s možností vložení TL

4.1.2

Cena vč.
DPH v Kč/1
ks
23
23
30
25
25
133

potahované:
Dárkové destičky potahované
varianta A – hnědé – imitace kůže
varianta B – flokážové modré s ražbou loga ČP
varianta C – béžové s ražbou a vloženou přací kartou

Cena vč. DPH
v Kč/1 ks
105
139
139

5. U objednávek s celkovou částkou nižší než 600 Kč (vč. DPH) v případě zaslání poštou v tuzemsku je k celkové
hodnotě objednávaného zboží připočítán manipulační poplatek 35 Kč (vč. DPH). Dodání objednaného zboží
není zpoplatněno.
6. Tento ceník je platný od 1. 2. 2020 a tvoří přílohu a nedílnou součást Obchodních podmínek pro prodej známek
s přítiskem a obálek s přítiskem.
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