
CENÍK SLUŽEB POSTSERVISŮ 

Cena se hradí včetně připočítané DPH. 

 

Skupina Služba Cena bez DPH Cena externí s DPH 

Tisk - volné listy 

Laserový tisk 

A4 BW laser  0,45 0,5445 

A4 COL laser  2,70 3,2670 

A4 lakování 0,68 0,8228 

Tisk -volné listy 

Inkoustový tisk A4 COL inkjet (COL) 1,3500 1,6335 

Tisk 

Nekonečná 

technologie 

Inkoustový tisk 

Paušál za zakázku  200,00 242,00 

12 inch 2UP COL přední 0,61 0,7381 

12 inch 2UP BW přední 0,57 0,6897 

12 inch 2UP COL zadní 1) 0,43 0,5203 

12 inch 2UP BW zadní 1) 0,38 0,4598 

12 inch 2UP BW jen pk A zadní strana 2) 0,12 0,1452 

Tisk - Příprava 

Vývoj tiskové aplikace, grafický návrh - 1 

hodina 378,00 457,3800 

Skloňování (Jméno, oslovení) zdarma zdarma 

Tisk 

Elektronická 

kopie 

El. kopie dokumentu - jedna strana v (PDF) 0,14 0,1694 

Odeslání souboru s el.kopiemi elektronicky 

(e-mail, FTP, HP,…) zdarma zdarma 

Kompletace 

Papírové obálky, 

krabice, tubusy, 

apod. 

Uzavření papírové obálky  0,45 0,5445 

Vložení 1 listu adr. dokumentu 0,14 0,1694 

Vložení neadr. standard. přílohy  0,12 0,1452 

Vložení neadr. nestandard. přílohy  0,16 0,1936 

Vložení adr. přílohy – párování  0,26 0,3146 

Potisk obálky strojní ink-jet 0,12 0,1452 

Potisk obálky strojní celoplošný ink-jet 0,20 0,2420 

Balení do obálek – ručně  3,20 3,872 

Balení do krabic, tubusů do 5 kg 10,80 13,0680 

Balení do krabic, tubusů nad 5 kg 20,25 24,5025 

Bezobálková metoda - řez, složení, slepení 0,68 0,8228 

Kompletace 

folie 

Foliování strojní – bez folie 1,25 1,5125 

Foliování strojní do smršťovací folie – bez 

folie 1,50 1,8150 

Foliování ruční do 1 kg - bez folie 3,20 3,8720 

Fóliování ruční do 5 kg – bez folie 14,50 17,5450 

Foliování ruční nad 5 kg - bez folie 20,00 24,2000 

Foliování ruční do smršťovací folie – bez 

folie 3,80 4,5980 

Foliování ruční - vícekusy - bez folie 3,80 4,5980 

Doposílky - příplatek 1,00 1,2100 

Vložení standard. přílohy  0,20 0,2420 

Vložení nestandard. přílohy  0,34 0,4114 

Vložení přílohy – ručně podávané 0,68 0,8228 

Vložení přílohy na pozici - ručně 0,95 1,1495 



Vložení adresné přílohy – párování, ručně 0,95 1,1495 

Nalepení samolepky na povrch – do 25cm2 1,00 1,2100 

Nalepení samolepky na pozici – do 25 cm2 1,35 1,6335 

Nalepení samolepky na povrch – nad 25 

cm2 1,35 1,6335 

Nalepení samolepky na pozici – nad 25 cm2 1,68 2,0328 

Nalepení přílohy (CD,Brožura,vzorek,…) na 

povrch 1 x lepík 1,08 1,3068 

Nalepení přílohy (CD,Brožura,vzorek,…) na 

pozici 1 x lepík 1,35 1,6335 

Potisk folie adresát a odesilatel + výplatní 

znaky 0,20 0,2420 

Potisk folie čárovým kódem nebo logem 0,07 0,0847 

Kompletace 

Ostatní služby 

Ext. skládání přílohy - 1 průchod 0,14 0,1694 

Ext. skládání vícelistů - noviny 0,40 0,4840 

Polepení zásilky etiketou  0,20 0,2420 

Řezání papíru – jeden řez 0,14 0,1694 

Balení balíčků plateb. dokladů Pouze vnitropodnikově 

Tvorba poštovního uzávěru Pouze vnitropodnikově 

Svazkování seřazených zásilek dle PSČ 0,25 0,3025 

Svazkování neseřazených zásilek dle PSČ 0,50 0,6050 

Páskování 0,08 0,0968 

Nalepení dodejky – párování 1,22 1,4762 

Úschova palety / den 20,0000 24,2000 

Balné (vratky) 60,00 72,6000 

Balení nestandardních zásilek - 1 hodina 244,00 295, 2400 

Vyhodnocování, 

zpracování  

vrácených zásilek 

Třídění vrácených zásilek 0,19 0,2299 

Vybalení vrácených zásilek 0,27 0,3267 

Sejmutí ČK 0,76 0,9196 

Sejmutí ČK s vyhodnocením 1,13 1,3673 

Sejmutí ČK s vyhodnocením u úředního 

psaní 1,70 2,0570 

Scanování zásilky - jedna strana 0,38 0,4598 

Odeslání vrácených zásilek 18,90 22,8690 

Vyhodnocení zásilek - měsíční paušál 220,00 266,2000 

Vazba brožur 

Laminace 

Vazba sešití 1x spínka 0,68 0,8228 

Vazba V2 4,73 5,7233 

Kroužková vazba 20,25 24,5025 

Laminace A4 do kapsy 20,25 24,5025 

Laminace A3 do kapsy 22,28 26,9588 

Laminace povrchová A3 15,00 18,1500 

    

 Minimální cena služeb za zakázku   200 Kč 
 

 

 

 



Množstevní slevy služeb Hybridní pošta:   

Slevy se poskytují zákazníkům, jejichž objem tržeb za kalendářní rok bez DPH za služby uvedené 

v tomto bodu (tj. bez poštovného a materiálu) přesáhne: 

0,5 mil. Kč za služby Hybridní pošty   6 %  1 mil. Kč za služby Hybridní pošty   8 % 

5 mil. Kč za služby Hybridní pošty  10 % 10 mil. Kč za služby Hybridní pošty 11 % 

15 mil. Kč za služby Hybridní pošty  12 % 20 mil. Kč za služby Hybridní pošty 13 % 

25 mil. Kč za služby Hybridní pošty  14 % 30 mil. Kč za služby Hybridní pošty 15 % 

 

Množstevní sleva služeb Hybridní pošta bude objednateli s předpokládanými službami vyššími než 1 

mil. Kč ročně poskytována průběžně dle poskytovatelem odhadovaného objemu tržeb objednatele za 

kalendářní rok bez DPH za služby Hybridní pošty. Objednatel se zavazuje, že v případě nedosažení 

odhadovaného objemu tržeb za kalendářní rok za služby Hybridní pošty, uhradí poskytovateli na základě 

vystaveného opravného daňového dokladu rozdíl mezi slevou již poskytnutou a slevou, která odpovídá 

výši skutečného objemu tržeb za kalendářní rok za služby Hybridní pošty, a to nejpozději do 31. 1. 

následujícího roku. Poskytovatel se zavazuje, že v případě překročení odhadovaného objemu tržeb za 

kalendářní rok za služby Hybridní pošty, uhradí objednateli rozdíl mezi slevou již poskytnutou a slevou, 

která odpovídá výši skutečného objemu tržeb za kalendářní rok za služby Hybridní pošty, a to formou 

opravného daňového dokladu nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Rozdíly do 500 Kč se nevrací ani 

nedoúčtovávají. 

 

Zvláštní ujednání služeb Hybridní pošta:  

S objednatelem, jehož podání je uskutečněno v předem dohodnutých termínech, vhodných pro 

poskytovatele z důvodu jeho vytížení, lze sjednat dodatečné slevy. Při stanovení výše slevy se přihlíží i 

k celkovému objemu zakázky, a to rozdílně u jednorázových a dlouhodobých zakázek.  

 

Vysvětlivky: 

Popis zkratek: 

A4, A3  = formát stránky ve volných listech - možnost oboustranného tisku 

12"  = délka stránky nekonečného papíru v palcích - jednostranný tisk 

BW  = černobílý tisk 

COL = barevný tisk 

2UP  

= tisk na nekonečný papír v šíři dvou stránek, 2 stránky vedle sebe, 

účtována je každá strana samostatně 

Spoolový soubor (PS,AFPDS)  = podklady k tisku dodány v jednom z vyjmenovaných formátů 

 

Kompletace: 

Cena kompletace zásilky je součtem cen za: uzavření obálky + počet vložených adresných dokumentů + počet 

vložených neadresných příloh (standardních a nestandardních). 

Případný tisk nebo lakování ve velikosti A3 se vypočítává jako dvojnásobek ceny tisku nebo lakování A4. 

Standardní příloha je neadresný dokument ve velikosti 1/3 A4 přidávaný z přílohové stanice (leták, ceník), 

 - gramáž 80-200 g/m2, ofsetový papír, při složení z A4 pouze vnitřní sklad, u foliování i A4 bez skladu. 

 

Nestandardní příloha je neadresný dokument neodpovídající charakteristice standardní přílohy (např. 

velikostí, gramáží či tloušťkou, typem papíru (křída, apod.), brožury s vazbou V1, ident. karty, kalendáře). 

 

Svazkování - cena se připočítává za každé obchodní psaní a tiskovou zásilku – nevhodných pro strojní 

zpracování.  

 

Balení do obálek, folie, krabic – cena služby u ručního zpracování zahrnuje vložení adresných listů i 

standardní a nestandardní přílohy. Cena služby neobsahuje cenu vkládání párovaných příloh ani cenu 

materiálu (obálka, folie, krabice, tubus); cena je součtem prací za vložení, zalepení krabice nebo uzavření 

obálky 



Příloha ručně podávaná je příloha, která nelze strojově vložit nebo přiložit např. vzorek 3D, brožura nebo 

kalendář s kroužkovou vazbou, CD v plastovém obalu. 

 

Spotřební materiál  

Cena spotřebního materiálu bude stanovena vždy předem na základě písemně odsouhlasené cenové 

kalkulace mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tato kalkulace může být i součástí objednávky. V 

tomto případě potvrzením objednávky ze strany Objednatele se považuje kalkulace za schválenou. 

 


