Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p.,
s účinností od 29. 2. 2020
ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P., - CENÍK
S ÚČINNOSTÍ 29. 2. 2020
S účinností od 29. února 2020 dochází k následujícím změnám v Poštovních a obchodních
podmínkách České pošty, s.p. – Ceník:
1. Dochází k úpravě ceny u Množstevních slev – Poukázka A a ke snížení objemového parametru
pro přiznání Množstevní slevy – Poukázka A z 1 mil. podaných ks na 500 tis. podaných ks.
2. V rámci pilotního provozu je ke stávajícímu „Ceníku služeb DINO pro dlužníka“ přidána další varianta,
která definuje výpočet ceny služeb DINO pro dlužníka dle nového cenového modelu, jehož podstatou
je účtování veškerých nákladů služeb DINO dlužníkům na rozdíl od stávající Varianty A, při jejímž
využití je podstatná část nákladů požadována po věřiteli.
Variantu „Ceníku služeb DINO pro dlužníka“ si určí věřitel na základě své obchodní politiky vůči
vlastním klientům.
3. U „Doplňkových služeb k datovým schránkám“ dochází ke snížení a sjednocení cen Poštovních
datových zpráv. Byl odstraněn měsíční paušál a jednotková cena za odeslanou zprávu byla
stanovena na 15,00 Kč s DPH (12,40 Kč bez DPH). Stejná cena platí i pro zasílání Odpovědních
datových zpráv a Dotovaných datových zpráv.
Dále je u Datového trezoru zavedena nová varianta služby (kapacita 20 zpráv) za cenu 120,00 Kč
s DPH ročně (99,00 Kč bez DPH). Dosud byla nejnižší dostupná kapacita 50 zpráv za 360,00 Kč
s DPH ročně, dochází tedy ke zlevnění služby Datový trezor zejména pro fyzické a podnikající fyzické
osoby.
4. Upraven limit a podmínky pro přiznání Kreditu pro jednotlivé Uživatele (vlastník Kreditu) a nově
i pro Odesílatele.
5. U služeb Roznáška informačních a propagačních materiálů a Cílený leták je zrušena možnost
Objednatele zvolit si dodání materiálu 4. nebo 5. pracovní den po dni podání.
Došlo také k drobným formálním úpravám a k upřesnění formulací, odkazů a struktury Ceníku.

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.

