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SIPO – změny cen od 1. 2. a od 1. 3. 2022 

Navýšení cen služby SIPO pro Plátce od 1. února 2022 

• Platba SIPO na přepážce a Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou navýšení o 4 Kč 

• Platba SIPO u doručovatele navýšení o 3 Kč 

• Platba SIPO uhrazená jednorázovým příkazem k úhradě o 5 Kč 

• Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu, zaslání Platebního 
dokladu SIPO - Bezhotovost poštou, zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou navýšení o 2 Kč 

 

1. SIPO pro Plátce 

Služba Cena v Kč 

Platba SIPO na přepážce 25,00 

Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou 19,00 

Platba SIPO u doručovatele 29,00 

Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě 15,00 

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na 

vybrané platby 
5,00 

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO - Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu 15,00 

Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  

- měsíčního 10,00 

- čtvrtletního 15,00 

- pololetního 25,00 

- ročního 50,00 

Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou 15,00 

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou  15,00 

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost poštou obsaženo v ceně služby 

Zaslání Platebního dokladu SIPO e-mailem obsaženo v ceně služby 

Odvolání souhlasu Plátce s platební transakcí 200,00 
 

2. SIPO pro Příjemce plateb 

Položka Cena v Kč 

Základní cena za 1 položku předepsanou k inkasu 
- zahrnuje vyhotovení a předání jednoho Výstupního souboru za Inkasní měsíc, tj. 1x soubor 

zaplacených plateb nebo 1x soubor vyčleněných dluhů nebo 1x soubor nezaplacených předpisů 
(pouze v případě zvoleného upomínání) 

- zahrnuje vyhotovení a předání souboru Základního kmene plátců 1x ročně 

3,10 

Cena za ostatní služby nad rámec základní ceny 
- soubor zaplacených plateb 1x měsíčně v rámci doúčtování za inkasní měsíc (při volbě souboru 

vyčleněných dluhů nebo nezaplacených předpisů dle Základní ceny). Cena za měsíc 
500,00 

- soubor zaplacených plateb zasílaný denně, nebo v termínu do 20. dne a v rámci doúčtování za 
inkasní měsíc. Cena za měsíc 

500,00 

- soubor vyčleněných dluhů za inkasní měsíc. Cena za měsíc 500,00 

- soubor nezaplacených předpisů u zvolených upomínek za inkasní měsíc. Cena za měsíc 500,00 

- soubor změnových údajů plátců SIPO (za každé spojovací číslo v souboru)   10,00 
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SIPO – změny cen od 1. 2. a od 1. 3. 2022 

Ceny jsou osvobozeny od DPH. 

3. Slevy 

3.1 Slevy poskytované Příjemcům 

Minimální počet položek měsíčně od – do  Výše slevy * 

1 000 000 – 1 499 999 ks  2 % 

1 500 000 – 1 999 999 ks  3 % 

2 000 000 a více ks 5 % 
* K uvedeným slevám již nepřísluší žádné jiné slevy 

3.2 Slevy poskytované Příjemcům, využívajícím službu eSIPO 

Minimální počet položek měsíčně od – do Základní cena v Kč za 1 položku předepsanou k inkasu * 

200 000 – 499 999 ks 3,00 

500 000 – 749 999 ks 2,95 

750 000 – 999 999 ks 2,90 

1 000 000 a více ks 2,30 

* K uvedeným slevám již nepřísluší žádné jiné slevy 

Poznámka: Slevy 3.1 a 3.2 budou poskytovány (účtovány) každý měsíc podle celkového počtu položek předepsaných 
pro daný měsíc k inkasu jediným Příjemcem (i když má více organizačních jednotek, nebo se jedná o podnikatelské 
seskupení podle § 71 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo o společnosti, které společně realizují 
plnění jedné určité služby a platby za tyto služby jsou plátci uskutečňovány prostřednictvím služby SIPO, zejména 
pokud, avšak nikoli výlučně, se jedná o Příjemce využívající sloučené šifrování). 
V odůvodněných případech lze stanovit smluvní ceny na bázi tohoto Ceníku, přičemž bude zohledněn odchylný rozsah 
služeb na základě individuálních smluvních ujednání. 

Položka Cena v Kč 

- každý další soubor Základního kmene plátců 500,00   

- každý mimořádně vytvořený výstupní soubor za zvolený inkasní měsíc (soubor zaplacených 
plateb, vyčleněných dluhů nebo nezaplacených předpisů) 

500,00 

Předání souboru rozšířeného kmene plátců v inkasním měsíci 
- pásmo do 500 plátců za měsíc (Cena za měsíc) 500,00 

- pásmo nad 500 plátců za měsíc (Cena za měsíc) 800,00 

Doplňková cena za 1 položku předepsanou k inkasu 

- za dokladové podání    5,20 
- za speciální kmen plátců 

pro SIPO    0,35 

- pro eSIPO     0,45 

eSIPO - měsíční poplatek za balíčky 

- balíček A do 200 000 předepsaných položek  1 000,00 

- balíček B 500,00 

- balíček C 100,00 

v případě požadavku na administraci služby pracovníky ČP se připočítává  

- k balíčku A 250,00 

- k balíčku B 150,00 

- k balíčku C 100,00 

Doplňková cena za upomenutí každého předpisu původního inkasního měsíce     0,30 

Poplatek za podlimitní počet předpisů (méně než 100 předpisů v inkasním měsíci, neplatí pro 
eSIPO) 

200,00 

Zaslání podkladu pro fakturaci za využívání služby SIPO poštou   10,00 
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SIPO – změny cen od 1. 2. a od 1. 3. 2022 

Navýšení cen služby SIPO pro Příjemce od 1. března 2022 

• Základní cena za 1 položku předepsanou k inkasu - navýšení o 1 Kč 
• Zrušení veškerých slev v SIPO pro Příjemce, tzn. zrušení Slevy poskytované Příjemcům a Slevy poskytované 

Příjemcům, využívajícím službu eSIPO 
 

1. SIPO pro Plátce 

Služba Cena v Kč 

Platba SIPO na přepážce 25,00 

Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou 19,00 

Platba SIPO u doručovatele 29,00 

Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě 15,00 

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na 

vybrané platby 
5,00 

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO - Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu 15,00 

Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  

- měsíčního 10,00 

- čtvrtletního 15,00 

- pololetního 25,00 

- ročního 50,00 

Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou 15,00 

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou  15,00 

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost poštou obsaženo v ceně služby 

Zaslání Platebního dokladu SIPO e-mailem obsaženo v ceně služby 

Odvolání souhlasu Plátce s platební transakcí 200,00 
 

2. SIPO pro Příjemce plateb 

 

Položka Cena v Kč 

Základní cena za 1 položku předepsanou k inkasu 
- zahrnuje vyhotovení a předání jednoho Výstupního souboru za Inkasní měsíc, tj. 1x soubor 

zaplacených plateb nebo 1x soubor vyčleněných dluhů nebo 1x soubor nezaplacených předpisů 
(pouze v případě zvoleného upomínání) 

- zahrnuje vyhotovení a předání souboru Základního kmene plátců 1x ročně 

4,10 

Cena za ostatní služby nad rámec základní ceny 
- soubor zaplacených plateb 1x měsíčně v rámci doúčtování za inkasní měsíc (při volbě souboru 

vyčleněných dluhů nebo nezaplacených předpisů dle Základní ceny). Cena za měsíc 
500,00 

- soubor zaplacených plateb zasílaný denně, nebo v termínu do 20. dne a v rámci doúčtování za 
inkasní měsíc. Cena za měsíc 

500,00 

- soubor vyčleněných dluhů za inkasní měsíc. Cena za měsíc 500,00 

- soubor nezaplacených předpisů u zvolených upomínek za inkasní měsíc. Cena za měsíc 500,00 

- soubor změnových údajů plátců SIPO (za každé spojovací číslo v souboru)   10,00 

- každý další soubor Základního kmene plátců 500,00   

- každý mimořádně vytvořený výstupní soubor za zvolený inkasní měsíc (soubor zaplacených 
plateb, vyčleněných dluhů nebo nezaplacených předpisů) 

500,00 
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SIPO – změny cen od 1. 2. a od 1. 3. 2022 

Ceny jsou osvobozeny od DPH. 

3. Slevy 

3.1 Slevy poskytované Příjemcům 

Minimální počet položek měsíčně od – do  Výše slevy * 

1 000 000 – 1 499 999 ks  2 % 

1 500 000 – 1 999 999 ks  3 % 

2 000 000 a více ks 5 % 
* K uvedeným slevám již nepřísluší žádné jiné slevy 

3.2 Slevy poskytované Příjemcům, využívajícím službu eSIPO 

Minimální počet položek měsíčně od – do Základní cena v Kč za 1 položku předepsanou k inkasu * 

200 000 – 499 999 ks 3,00 

500 000 – 749 999 ks 2,95 

750 000 – 999 999 ks 2,90 

1 000 000 a více ks 2,30 

* K uvedeným slevám již nepřísluší žádné jiné slevy 

Poznámka: Slevy 3.1 a 3.2 budou poskytovány (účtovány) každý měsíc podle celkového počtu položek předepsaných 
pro daný měsíc k inkasu jediným Příjemcem (i když má více organizačních jednotek, nebo se jedná o podnikatelské 
seskupení podle § 71 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo o společnosti, které společně realizují 
plnění jedné určité služby a platby za tyto služby jsou plátci uskutečňovány prostřednictvím služby SIPO, zejména 
pokud, avšak nikoli výlučně, se jedná o Příjemce využívající sloučené šifrování). 
V odůvodněných případech lze stanovit smluvní ceny na bázi tohoto Ceníku, přičemž bude zohledněn odchylný rozsah 
služeb na základě individuálních smluvních ujednání. 
 
Jedná se o výňatky z Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník poštovních a ostatních služeb poskytovaných 

Českou poštou, s.p. 

Položka Cena v Kč 

Předání souboru rozšířeného kmene plátců v inkasním měsíci 
- pásmo do 500 plátců za měsíc (Cena za měsíc) 500,00 

- pásmo nad 500 plátců za měsíc (Cena za měsíc) 800,00 

Doplňková cena za 1 položku předepsanou k inkasu 

- za dokladové podání    5,20 
- za speciální kmen plátců 

pro SIPO    0,35 

- pro eSIPO     0,45 

eSIPO - měsíční poplatek za balíčky 

- balíček A do 200 000 předepsaných položek  1 000,00 

- balíček B 500,00 

- balíček C 100,00 

v případě požadavku na administraci služby pracovníky ČP se připočítává  

- k balíčku A 250,00 

- k balíčku B 150,00 

- k balíčku C 100,00 

Doplňková cena za upomenutí každého předpisu původního inkasního měsíce     0,30 

Poplatek za podlimitní počet předpisů (méně než 100 předpisů v inkasním měsíci, neplatí pro 
eSIPO) 

200,00 

Zaslání podkladu pro fakturaci za využívání služby SIPO poštou   10,00 

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty
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