Informace pro zákazníky ČP
Změna Ceníku
S účinností od 29. února 2020 dochází ke změně v Poštovních podmínkách – Ceník, změna cen
vybraných služeb:
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. 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.
5. Došlo také k drobným formálním úpravám a k upřesnění formulací, odkazů a struktury Ceníku.
a. Změna způsobu uvádění cen za ekonomický režim dodání.
b. Upravena textace u slevy za el. podání u mezinárodních listovních zásilek, aby věta
splňovala i požadavky na budoucí rozvoj elektronicky předávaných dat včetně podání
přes ePA, atd.
Výše uvedené změny naleznete v Ceníku, ve kterém jsou vyznačeny formou revizí, tzn. jsou vidět změny
oproti minulé verzi.
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