CENÍK SLUŽEB KONVERZNÍ POŠTA PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI A STÁTNÍ
SUBJEKTY
Název položky
Tisk přední strany listu (cena za 1 stranu A4)
Tisk zadní strany (u oboustranného tisku, cena za jednu
stranu A4)
Kompletace zásilky do malé obálky, potisk obálky,
konverze - do 15 listů
Kompletace zásilky do velké obálky, konverze, - 16 až
99 listů
Nalepení dodejky (mezinárodní nebo u velké obálky)
Další úkony:
zamítnutí konverze (v případě, že konverzi nelze provést)
- cena za zásilku
uložení vrácené zásilky / dodejky do archivu na 3 roky se
scanem a jeho konverzí
Uložení vrácené zásilky / dodejky do archviu na 10 let se
scanem a jeho konverzí
Samotný sken vrácené zásilky / dodejky bez archivace s
konverzí
Samotný sken vrácené zásilky / dodejky bez archivace
bez konverze
Odeslání vrácených zásilek – balné a doručení v případě
využití skenu dodejky / vrácené zásilky bez archivace
Vyhodnocení zásilek - měsíční paušál v případě využití
skenu dodejky / vrácené zásilky bez archivace
vyhledání uložené vrácené zásilky/dodejky v archivu a
odeslání scanu

Cena bez DPH Fakturační název
1,20
12 inch 2UP COL přední
0,43

12 inch 2UP COL zadní

4,80

Uzavření papírové obálky

6,50
2,00

Balení do obálek – ručně
Nalepení dodejky - párování

0,50

Zamítnutí konverze

12,50

Uložení zásilky do archivu 3 + S

24,50

Uložení zásilky do archivu 10 + S

4,50

Sken + konverze

2,20

DOL Vyhodnocení + sken

60,00
220,00

Odeslání vrácených zásilek
Vyhodnocení zásilek - měsíční
paušál

100,00

Vyhledání zásilky v archivu

Cena zakázky se skládá z fixní ceny za vypravenou zásilku (dle typu obálky) včetně konverze a
variabilní ceny dle počtu listů zásilky včetně ceny materiálu.

K ceně služby se připočítává cena za tisk konverzní doložky a v případě využití služby
Kompletace zásilky do velké obálky i tisk adresního listu. Cena za tisk adresního listu je
stanovena ve výši ceny Tisku přední strany listu. Cena za Tisk konverzní doložky je
v závislosti na umístění konverzní doložky stanovena ve výši ceny Tisku přední nebo zadní
strany listu.
Scan zásilky/dodejky bude po vytvoření vystaven na portálu www.postservis.cz.
Cena nezahrnuje poštovné. Cena poštovních služeb se řídí cenami pro zákazníky Hybridní pošty
stanovenými v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceníku základních poštovních služeb
a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. platným ke dni podání poštovních zásilek,
který je k dispozici na všech poštách a na internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

