
 

   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

BALÍKOVÉ ZÁSILKY – ZMĚNY A DRUHY ZÁSILEK 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor bakalářské práce:        Ivana Ježková 

Vedoucí bakalářské práce:                       Ing. Roman Danel, Ph. D. 

 

 

 

 

Most 2010 

 



 

   

 

Zadávací protokol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně a 
uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 
Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje Zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 využití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 
školní dílo.  
Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB – TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 
35 odst. 3). 
Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB – TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené 
v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 
zveřejněny v informačním systému VŠB – TUO. 
Bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněná v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB TUO na 
vytvoření díla vynaloženy až do jejich skutečné výše.   
 

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 30. dubna 2010           Ivana Ježková 

                                                              

                  …………………………………. 

                                                                      

                                                                      

 

 



 

   

Anotace  

V předložené bakalářské práci je provedena analýza balíkových zásilek, které 

v současné době nabízí největší poskytovatel poštovních služeb Česká 

pošta, s. p. Jsou zde porovnány rozdíly v poskytování balíkových služeb u České 

pošty, s. p. a společnosti PPL. V práci je detailně představen postup zpracování 

zásilky od jejího podání na poště až k samotnému dodání k adresátovi. Pro lepší 

orientaci v nabídce poskytování balíkových služeb je v další části stručný návod, 

jak získat potřebné informace. Jsou zde navrženy nové možnosti jak zasílat, nebo 

vyzvedávat zásilky prostřednictvím balíkových automatů. 

 

Klíčová slova: pošta, poštovní služby, balíkové zásilky  

    

 

Summary 

This thesis treats presents the analysis of parcel items which are offered 

nowadays by the biggest provider of postal services Czech Post. There are 

compared the differences in the providing of parcel services between Czech Post 

and the company PPL. This work presents the procedure of a separate item 

processing in details from its consignment to the delivery. For better orientation in 

the offer of provided services there is a short instruction of how to get needed 

information. New wals of how to send or how to collect the parcels via parcel 

authomats are proposed here. 

 

Keywords: post – office,  postal services, parcel items 

 

 

 



 

   

Obsah 

 

1. Úvod ..................................................................................................................... 1 

2. Balíkové zásilky .................................................................................................... 2 

2.1. Druhy zásilek ................................................................................................ 2 

3. Změny v poštovních službách od 1.1.2009 ......................................................... 13 

4. Analýza podání balíkových zásilek ..................................................................... 18 

5. Usnadnění orientace zákazníka v nabídce balíkových produktů ........................ 26 

5.1. Jednotný informační systém ....................................................................... 26 

6. Využití rozvoje a modernizace pro zkvalitnění služeb ......................................... 27 

6.1. Čárový kód .................................................................................................. 31 

6.2. RFID ............................................................................................................ 32 

7. Závěr................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Seznam použitých zkratek 

 

ABD   Automatizovaná balíková dodejna  
 

APOST   Automatizovaná pošta   
 

ČP   Česká pošta    
 

D+3   Dodání 3 den po dni podání   
 

DDM   Databáze dodacích míst   
 

EPG   European Parcel Group   
 

NSK   Neskladné    
 

RFID   Radio Frequency Identification  
 

SPU   Sběrný přepravní uzel   
 

VAO    Vlastní atrakční obvod   
 

„Z“   Podáno po mezním čase, po poslední výpravě zásilek 
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1. Úvod 

Předmětem této práce je nejprve obecně seznámit čtenáře s balíkovými sluţbami 

největšího poskytovatele listovních a balíkových sluţeb v České republice, s Českou poštou, 

s. p. a změnami, které se uskutečnily během roku 2009. Dále je provedena analýza 

poskytování sluţeb, rozdíly v nabídce produktů a jejich cen u České pošty, s. p. a u její 

konkurenční firmy PPL CZ. V závěru této práce jsou popsány moţnosti jak rozšířit nabídku 

v balíkové sluţbě prostřednictvím balíkových automatů a popis vyuţívání čárových kódů u 

balíkových zásilek, a také technologie RFID. 

Česká pošta, s. p. slouţí veřejnosti, občanům a firmám a také České republice a jejím 

institucím. Jejím posláním je spojovat - zprostředkovat důvěryhodný přenos informací, plateb 

i zboţí, a to za vyuţití jak tradičních, tak moderních, elektronických prostředků. Česká pošta 

poskytuje univerzální poštovní sluţbu a usiluje o její efektivní zajištění. 

Společnost PPL CZ s. r. o. nabízí široké portfolio expresních přepravních sluţeb. Od 

počátku své existence se specializuje na vnitrostátní balíkovou přepravu. V této oblasti si 

vydobyla vůdčí  postavení na českém trhu. Spolupráce s partnerskou společností DHL 

umoţnilo rozšíření sluţeb o přepravu balíků do Evropy a vnitrostátní paletovou přepravu 

Dne 5. prosince 2008 vyslovil ČTÚ souhlas s poštovními podmínkami v rozhodnutí č. 

j. 76 026/2008-608 ze dne 5. 12. 2008 o udělení poštovní licence. Podle citovaného zákona o 

poštovních sluţbách udělil ČTÚ poštovní licenci na období od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012 a 

současně uloţil i poštovní povinnost, která se vztahuje na sluţby, uvedené v příloze výroku č. 

II rozhodnutí ČTÚ č. j. 76 026/2008-608 ze dne 5. prosince 2008, a udělil poštovní oprávnění. 

Obsah licence je výsledkem kompromisu mezi regulátorem a Českou poštou, kdy se postupně 

zvyšují poţadavky na kvalitu poskytovaných sluţeb drţitele poštovní licence, zároveň však 

dává státnímu podniku prostor připravit se na plnou liberalizaci poštovního trhu od roku 2013 

v souladu s legislativou Evropské unie. 
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2. Balíkové zásilky 

V této kapitole jsem provedla analýzu jednotlivých druhů balíkových zásilek, které 

Česká pošta s. p. nabízí nejen pro fyzické osoby, ale i pro firmy. V analýze je přehledný popis 

daného produktu, odpovědnost pošty při poškození, či ztrátě, minimální a maximální rozměry 

a hmotnost, u vnitrostátních zásilek je uveden přehled cen.  

2.1. Druhy zásilek  

 Obyčejný balík 

 Cenný balík 

 Obchodní balík 

 Zásilkový balík 

 EMS 

 Standardní balík do zahraničí 

 Cenný balík do zahraničí 

 Obchodní balík na Slovensko 

 EMS do zahraničí 

 Obchodní balík do zahraničí. 

Obyčejný balík 

1. Sluţba je vhodná pro zasílání takového obsahu, u kterého odesílatel nepotřebuje 

potvrzení o tom, ţe příjemce zásilku převzal.  

2. V Obyčejném balíku je moţné zasílat i větší předměty, které nemají vysokou hodnotu. 

Podání ani dodání Obyčejného balíku se nestvrzuje, proto zásilku nelze ocenit ani vyuţít 

ţádné sluţby. 

3. Podání pošta nepotvrzuje. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta 

neodpovídá.  

4. Minimální rozměry jsou 15 x 10,5 cm (svitek 15 cm délka, průměr 3,5 cm) 

5. Maximální rozměry: ţádný rozměr nesmí být větší neţ 240 cm, součet délky, šířky 

a výšky nesmí být větší neţ 300 cm. 

6. K Obyčejnému balíku nelze zvolit doplňkové sluţby.  

7. Maximální hmotnost je 20 kg. 
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8. Ceny, viz tabulka 1. 

Tab. 1.  Ceník – Obyčejný balík 

Hmotnost do: 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 

Cena v Kč 43 50 64 78 92 

Cenný balík 

1. V Cenném balíku je moţné zasílat peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, 

šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry (cestovní šeky, šeky na doručitele, 

směnky apod.), platební karty, poukázky na odběr zboţí nebo sluţeb a další 

cennosti. 

2. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá aţ do výše Udané ceny 

(max. 1 000 000 Kč) 

3. Podání cenného balíku pošta stvrzuje. Cenný balík dodá pošta jen za podmínky, ţe 

příjemce jeho převzetí potvrdí. 

4. Maximální hmotnost je 20 kg. 

5. Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm (válcovitý tvar 15 x 3,5 cm). 

6. Maximální rozměry: délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů 

nesmí přesahovat 300 cm. 

7. Balíky jsou od podání do dodání sledovány v systému T&T (Track & Trace). 

8. Ke sluţbě je moţno vyuţít doplňkové sluţby: dodejka, dodání do vlastních rukou, 

dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, dobírka, bezdokladová dobírka, 

zkrácení lhůty pro vyzvednutí zásilky, prodlouţení lhůty pro vyzvednutí zásilky, 

neskladné, křehké, pilné, odpovědní zásilka. 

9. Ceny, viz tabulka 2. 

Tab. 2.  Ceník – Cenný balík 

Hmotnost do: 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 

Cena v Kč 58 65 77 91 107 

Obchodní balík 

1. V obchodním balíku lze přepravovat věci v hodnotě do 100 000 Kč. 
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2. Dodání Obchodního balíku garantuje pošta nejpozději následující pracovní den po 

dni podání. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány 

nejpozději druhý pracovní den po dni podání.  

3. Zásilka musí být upravena tak, aby umoţňovala bezpečnou a snadnou manipulaci. 

Obal zásilky o hmotnosti nad 15 kg musí umoţňovat manipulaci dvěma osobami. 

4. Nejvyšší dovolená hmotnost zásilky je 30 kg.  

5. Za Obchodní balík pošta odpovídá do výše sjednaného limitu odpovědnosti, tj. 

Udané ceny. 

6. Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm. 

7. Maximální rozměry: ţádný z rozměrů nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, 

šířky a výšky zásilky pravidelných tvarů nesmí být větší neţ 300 cm. 

8. Obchodní balíky se podávají na vybraných poštách. Na základě písemné dohody 

se můţe sjednat jiné místo podání, tj. pošta zajistí převzetí Obchodních balíků na 

adrese provozovny. 

9. Smluvním zákazníkům jsou poskytovány slevy mnoţstevní (výše slevy závisí na 

výši objemu podaných balíků za měsíc), technologické (elektronické podání 

datového souboru k zásilkám), dodatkové (za více současně podaných zásilek na 

jednoho adresáta). 

10. Ke sluţbě je moţno vyuţít doplňkové sluţby: dodejka, dodání do vlastních rukou, 

dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, dobírka, bezdokladová dobírka, 

zkrácení lhůty pro vyzvednutí zásilky, prodlouţení lhůty pro vyzvednutí zásilky, 

neskladné, křehké, odpovědní zásilka. 

11. Balíky jsou od podání do dodání sledovány v systému T&T (Track & Trace). 

12. Adresní údaje se uvádějí na „Adresním štítku“, který Česká pošta, s. p. vydá 

odesílateli zdarma. 

13. Ceny, viz tabulka 3. 

Tab. 3.  Ceník – Obchodní balík 

 

                                     

 

 

 

Hmotnost do: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Cena v Kč 82 85 88 91 94 97 100 103 107 110 

Hmotnost do: 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Cena v Kč 113 125 129 133 137 142 146 150 154 
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Zásilkový balík 

1. Zásilkový balík je sluţba určená pouze smluvním podavatelům. 

2. V Zásilkovém balíku lze zasílat předměty do hmotnosti 20 kg a hodnoty 5 000 

Kč. 

3. Balíky jsou od podání do dodání sledovány v systému T&T (Track & Trace). 

4. Jediná balíková sluţba za zvýhodněnou cenu, na kterou se váţe podmínka 

minimálního počtu podání 500 000 ks zásilek za rok. 

5. Zásilkové balíky se podávají na vybraných poštách. Na základě písemné dohody 

se můţe sjednat jiné místo podání, tj. pošta zajistí převzetí Zásilkových balíků na 

adrese provozovny. 

6. Adresní údaje se uvádějí na Adresním štítku, na kterém odesílatel uvede i cenu, 

kterou oceňuje vloţený obsah. Udaná cena nesmí převýšit částku 5 000 Kč. 

7. Zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umoţňovala bezpečnou a snadnou 

manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby. 

8. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá aţ do výše Udané ceny 

(max. 5 000 Kč).  

9. Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm. 

10. Maximální rozměry: ţádný z rozměrů nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, 

šířky a výšky zásilky pravidelných tvarů nesmí být větší neţ 300 cm. 

11. Zásilkový balík není poštovní sluţbou, sluţba je poskytována v souladu s 

obchodním zákoníkem a k ceně sluţby se připočítává DPH. 

12. Ceny, viz tabulka 4. 

Tab. 4.  Ceník – Zásilkový balík 

Hmotnost do: 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 

Cena v Kč 42 48 63 76 90 

EMS vnitrostátní 

1. Expres mail service představuje nejrychlejší přepravu dokumentů a zboţí do 

hmotnosti 20 kg po celém území České republiky. 

2. Garantované dodání následující pracovní den do 14 hodin. 
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3. Dodání v sobotu, ve vybraných místech i v neděli a státem uznaný svátek. 

4. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá aţ do výše Udané ceny 

(max. 100 000 Kč). 

5. Nejvyšší dovolená hmotnost zásilky je 20 kg.  

6. Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm. 

7. Maximální rozměry: Ţádný z rozměrů nesmí přesahovat 120 cm; součet délky, 

šířky a výšky u zásilek pravidelných tvarů nesmí být větší neţ 200 cm. 

8. Ke sluţbě je moţno vyuţít doplňkové sluţby: dodejka, dodání do vlastních 

rukou, dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, dobírka, bezdokladová 

dobírka, zkrácení lhůty pro vyzvednutí zásilky, prodlouţení lhůty pro vyzvednutí 

zásilky, křehké, odpovědní zásilka. 

9. Ceny, viz tabulka 5. 

Tab. 5.  Ceník EMS vnitrostátní 

 

 

 

 

Standardní balík do zahraničí 

Sluţba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání jiných věcí neţ 

aktuálních písemností a osobní korespondence do zahraničí, např. dárků, dokumentů nebo 

zboţí. Pošta za zásilku odpovídá v omezené výši. 

1. Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta 

odpovídá aţ do výše částky, která je dána součtem pevné částky 1 078 Kč a 

částky 122 Kč za kaţdý i započatý kilogram hmotnosti zásilky. 

2. Minimální rozměry:  21 x 19 cm Velikost a úprava zásilky musí umoţnit 

nalepení poštovní průvodky (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší 

přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně. 

3. Maximální rozměry: Ţádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo 

součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru neţ po délce 300 cm. 

Hmotnost do: 1 2 3 4 5 10 15 20 

Cena v Kč 112 120 128 136 143 171 204 240 
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4. Maximální hmotnost: 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 

100 g).  

5. Zásilku lze zaslat prioritně: V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do 

místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními 

zásilkami v rámci téţe sluţby. Poţaduje-li odesílatel prioritní sluţbu, opatří 

zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire“ nebo poţadavek sdělí ústně při 

podání. 

6. Zásilku lze zaslat ekonomicky: Odesílatel můţe poţádat, aby byla sluţba 

poskytnuta za sníţenou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do 

místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem. 

7. Cena za zásilku se stanoví podle hmotnosti a podle cenové skupiny, které jsou 

jednotlivým zemím přiřazeny. 

8. Informace platné zvlášť pro kaţdou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách 

České pošty, s. p. – Zahraniční podmínky. 

Cenný balík do zahraničí 

1. Sluţba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání dárků, dokumentů, 

zboţí, ale také peněz, drahých kovů a kamenů, cenných papírů, šperků a 

obdobně cenných předmětů. Pošta za zásilku odpovídá aţ do hodnoty udané 

odesílatelem (Udaná cena). Sluţbu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle 

zahraničních podmínek moţné. Obsahem zásilky nesmí být aktuální sdělení 

a osobní korespondence určená adresátovi nebo jiné konkrétní osobě. 

2. Minimální rozměry:  21 x 19 cm. Velikost a úprava zásilky musí umoţnit 

nalepení poštovní průvodky (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší 

přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně. 

3. Maximální rozměry: Ţádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo 

pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru neţ po délce 300 

cm. 

4. Maximální hmotnost: 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 

100 g).  

5. Zásilku lze zaslat prioritně: V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do 

místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními 
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zásilkami v rámci téţe sluţby. Poţaduje-li odesílatel prioritní sluţbu, opatří 

zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire“ nebo poţadavek sdělí ústně při 

podání. 

6. Zásilku lze zaslat ekonomicky: Odesílatel můţe poţádat, aby byla sluţba 

poskytnuta za sníţenou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do 

místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem. 

7. Cena Cenného balíku se získá přičtením 3 Kč za kaţdých i započatých 1000 Kč 

Udané ceny k ceně Standardního balíku do zahraničí. Je nutné vycházet z cen 

Standardního balíku prioritního a Standardního balíku ekonomického a příslušné 

cenové skupiny. 

Obchodní balík na Slovensko 

1. Obchodní balíky na Slovensko můţete zasílat do všech míst s výjimkou adres do 

poštovních přihrádek a poste restante. 

2. Zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umoţňovala bezpečnou a snadnou 

manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby. 

Zásilky, které mají rozměry větší, neţ je v poštovních podmínkách uvedeno a 

nebo nemají pravoúhlý tvar jsou přepravovány za příplatek jako „Neskladné“. 

3. Odesílatel vyznačí adresní údaje na adresním štítku, který mu pošta vydá 

zdarma. Obchodní balík dodá Slovenská pošta podle svých platných podmínek, a 

to v pracovní dny. Česká pošta vám garantuje dodání Obchodního balíku 

nejpozději třetí pracovní den po dni podání. 

4. Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta 

odpovídá aţ do výše Udané ceny, která nesmí překročit 100 000 Kč. 

5. Maximální hmotnost: 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 

g). 

6. Minimální rozměry: 21,5 x 15,5 cm. Velikost a úprava zásilky musí umoţnit 

nalepení poštovní průvodky (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší 

přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně. 

7. Maximální rozměry: Ţádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm. Součet 

délky, šířky a výšky zásilky nesmí být větší neţ 300 cm. 
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EMS do zahraničí 

1. Sluţbu EXPRESS MAIL SERVICE lze vyuţít do více neţ 120 zemí světa. Vaše 

dokumenty a zboţí budou přepraveny nejrychlejším moţným způsobem. V 

případě zásilek adresovaných mimo EU je třeba vyplnit celní prohlášení, které je 

součástí „Adresního štítku“. Pokud obsah zásilky podléhá v zemi určení celní 

kontrole, připojí se vyplněné celní prohlášení, případně další doklady, které 

české nebo zahraniční celní úřady vyţadují. Je ovšem moţnost zásilku podat i 

bez toho, ţe by byla předem celně projednána. V takovém případě zmocňujete 

přímo Českou poštu, aby vás při celním řízení zastoupila. Je-li však obsahem 

zásilky zboţí obchodního charakteru, zásilka musí být celně projednána před 

podáním. 

2. Maximální hmotnost: 30 kg, není-li v Zahraničních podmínkách pro zásilky 

EMS stanoveno jinak. 

3. Minimální rozměry: 16,2 × 22,9 cm (formát C5) 

4. Maximální rozměry: Ţádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 150 cm a součet 

délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru neţ délka nesmí přesáhnout 

300 cm. 

5. Za převzetí zásilky u odesílatele se účtuje 80 Kč (cena se vybírá bez ohledu na 

počet zásilek převzatých u jednoho odesílatele). 

6. Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny. 

7. Informace o sluţbě jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, 

s. p. – Ostatní sluţby (část A.II). 

Obchodní balík do zahraničí 

1. Obchodní balík do zahraničí je nová expresní balíková sluţba s garantovanou 

dobou dodání, pro přepravu věcí aţ do hmotnosti 30 kg. 

2. Obchodní balík do zahraničí lze zaslat do 21 zemí Evropy. Na základě písemné 

dohody se můţe s poštou sjednat i jiné místo podání, tj. pošta zajistí převzetí 

balíků přímo v sídle provozovny.  

3. Pošta podání zásilek stvrdí. 

4. Doba dodání je uvedena v „Ceníku“ České pošty, s. p. 



Ivana Jeţková: Balíkové zásilky – změny a druhy zásilek 

2010   10 

5. Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta 

odpovídá aţ do výše 450 DTS, aktuální přepočet je uveden v Poštovních 

podmínkách - Ceník. 

6. Maximální hmotnost: 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 

g). 

7. Minimální rozměry: 21,5 x 15,5 cm 

8. Maximální rozměry: Ţádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet 

délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru neţ délka, nesmí být 

větší neţ 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně. 

       

                      Obr. 1 - Štítek na obchodní balík                           Obr. 2 -  Štítek na Obchodní balík cenný 
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                              Obr. 3 - Štítek na EMS           Obr. 4 - Štítek na Obchodní balík do                           

                                                       zahraničí 

                        

 

To jsou stručně popsané balíkové sluţby, které mohou vyuţívat zákazníci České 

pošty, s. p. podle toho, pro jakou klientelu je daný druh sluţby určený. K výše uvedeným 

zásilkám existují Doplňkové sluţby, např. Udaná cena, Neskladné, Křehké, Pilné, Zkrácení 

lhůty, Prodlouţení lhůty. Tyto sluţby jsou zpoplatněné a jejich uplatnění se řídí Poštovními 

podmínkami [2], [3], [4]. 

Velkou část zákazníků tvoří firemní klienti, kteří mají uzavřené písemné dohody na 

podej různých produktů. Výhodou pro tyto klienty je to, ţe jim podnik zajistí odvoz zásilek 

z adresy, na které se vzájemně dohodnou, podle objemu podaných zásilek mají slevy 

z poštovného a platba je prováděna bezhotovostně. Pokud klienti vyuţijí moţnost předávání 

dat elektronicky, kdy mohou pouţít vlastní program, nebo nový program, který nyní Česká 

pošta, s. p. nabízí zdarma, pak jsou uplatněny další slevy ze základní ceny některých 

produktů. Nově vytvořený program na podání online prošel zkušebním provozem a nyní se 

postupně zavádí do praxe. Přihlášení do systému se provádí na základě přiděleného hesla 

jednotlivým uţivatelům na internetových stránkách www.ceskaposta.cz. Po vyplnění všech 

potřebných údajů si uţivatel vytiskne adresní štítky na zásilky, kdy systém přidělí čísla 

zásilek s čárovými kódy a pak klient odešle data přes webové rozhraní ke zpracování na 

http://www.ceskaposta.cz/
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podací poštu. Tím odpadá klientovi starost s nahráváním dat na flash disk, nebo někdy i na 

disketu. 

Česká pošta, s. p. má řadu svých obchodních zástupců, kteří se starají o stávající 

smluvní partnery a svým aktivním přístupem vyhledávají nové obchodní příleţitosti, pečují o 

smluvní partnery, řeší s nimi jejich poţadavky a snaţí se o jejich maximální spokojenost 

s vybranými sluţbami. 

K dokonalé informovanosti naší veřejnosti slouţí internetové stránky České pošty, 

s. p., kde si kaţdý najde informace o všech sluţbách, které pošta poskytuje, o jejich cenách, 

jak si vypočítat cenu zásilky, ale také to co se děje se zásilkou, kterou třeba někam pošleme. 

K tomu slouţí sluţba T&T (Track & Trace), kdy do určeného řádku napíšeme podací číslo 

zásilky a ihned dostaneme informaci, kde se právě zásilka nachází, viz níţe. 

 

Podací číslo zásilky 
BX032861723

 

česky  Česky  english  English 

 

Informace o zásilce BX0328617238x: 

Zásilka podána dne 21. 12. 2009 na poště 16017 - Praha 617. 

Zásilka přepravována k dodací poště. 

Zásilka připravována na dodací poště 74221 - Kopřivnice 1 k doručení. 

Zásilka doručována dne 23. 12. 2009 poštou 74221 - Kopřivnice 1. 

Zásilka dodána dne 23. 12. 2009 poštou 74221 - Kopřivnice 1. 

Obr. 5 - Vyhledávání údajů podle čísla zásilky v systému T&T 

Aby byly včas všechny zásilky dodány svým adresátům musí být dobře zajištěno 

třídění a rozvoz zásilek. To zajišťují sběrné přepravní uzly. Mezi největší patří SPU v Praze 

Malešicích. S přibývajícími internetovými obchody také přibývá práce hlavně 

v předvánočním období, kdy se dělají mimořádné svozné jízdy a přijímají se brigádníci na 

výpomoc. I přesto, ţe je část provozu automatická, ruční třídění je stále potřebné. Běţný 

denní průměr zpracovaných balíků je 70-80 tisíc kusů balíků, u vánočního provozu je denní 
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průměr aţ 160 tisíc kusů balíků. V Malešicích funguje i ţelezniční přeprava, která poskytuje 

snadné spojení do Ostravy. 

I přesto, ţe se v hlavní malešické hale ţelezniční koleje ubíraly, bylo to jen dočasné. 

Nyní se zpracovávají studie nového vlečkového napojení a rekonstrukce „kolejové haly“, 

která by měla dostat nejmodernější technologii pro strojové třídění, kde by se jiţ třídily i větší 

balíky, které se stále zpracovávají ručně. 

V roce 2008 Česká pošta, s. p. investovala do nákupu vozidel, bylo zakoupeno  384 

vozidel v celkové pořizovací hodnotě 183,5 mil. Kč, z toho 292 vozidel na obnovu a 92 

vozidel na rozvoj. K 31. prosinci 2008 bylo ve flotile České pošty celkem 4 519 vozidel. 

Roční jízdní výkon představuje 102,46 milionů km, coţ je oproti roku 2007 nárůst o 3,51 %. 

Průměrný roční projezd kaţdého vozidla je 23 633 km, stáří provozovaných vozidel dosahuje 

7,05 roku. 

3. Změny v poštovních službách od 1. 1. 2009 

Od 1. 1. 2009 Česká pošta, s. p., změnila produktové portfolio společně s dílčí úpravou 

tarifů některých poštovních sluţeb. 

Snahou ČP je zjednodušit pro své zákazníky orientaci v nabídce a zajistit dostupnost 

některých poštovních sluţeb. 

Pokud Vám dříve poštovní doručovatel nesl doporučenou zásilku anebo například 

balík a nezastihl Vás doma, našli jste ve své poštovní schránce oznámení o uloţení zásilky na 

Vaší poště. Od prvního ledna 2009 můţete poţádat o opakované doručení zásilky 

elektronickou cestou. Na webu České pošty, s. p. stačí vyhledat sluţbu Dosílka zásilky nebo 

sluţbu Opakované doručení (přes Elektronickou podatelnu Ţádost o změnu ukládací pošty, 

Ţádost o doslání konkrétní jiţ uloţené zásilky nebo Ţádost o opakované doručení). 

Na základě poţadavků zákazníků se zvýšila hranice pro maximální hmotnost 

Obyčejného a Cenného balíku a také zásilky EMS, a to z dosavadních 15 na 20 kg. Výrazně 

tak přesahujeme poţadavek Evropské směrnice, která stanoví pro zásilky univerzální sluţby 

normu pouhých 10 kg. 
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Úprava tarifů základní služby je s minimálními změnami. 

V tabulkách uvádím srovnání cen v roce 2008 s cenami základních sluţeb České pošty od 1. 

ledna 2009.  

Tab. 6.  Srovnání cen listovních zásilek v roce 2008 a 2009 

Listovní zásilky (cena v Kč) rok    50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 

Obyčejné psaní standard 
2008    10 - - - - 

2009     10 - - - - 

Obyčejné psaní 
2008    12 14 18 24 38 

2009     12 14 18 24 - 

Doporučená zásilka standard 
2008    26 - - - - 

2009     26 - - - - 

Doporučená zásilka 
2008    30 34 37 43 49 

2009     30 34 37 43 49 

Cenné psaní 
2008    32 36 39 45 51 

2009     32 36 39 45 51 

 

Tab. 7.  Srovnání cen balíkových zásilek v roce 2008 a 2009 

Balíkové zásilky (cena v Kč) rok 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 

Obyčejný balík 
2008 38 44 56 69 - 

2009  43 50 64 78 92 

Cenný balík 
2008 51 56 69 81 - 

2009  58 65 77 91 107 

U cen za balíkové sluţby České pošty, které jsou součástí neregulovaného prostředí trţní 

konkurence, dochází k mírnému cenovému posunu. Příčinou je zvyšující se cena práce a s tím 

související nárůst provozních nákladů Pošty. V mezinárodních poštovních sluţbách ke 

změnám tarifů České pošty nedochází.  

Od 1. 4. 2009 nabízí Česká pošta, s. p., novou sluţbu „Doporučený balíček“ 

Sluţba byla zavedena pro zásilky větších rozměrů do hmotnosti 2 kg, kdy je moţnost v rámci 

této nové sluţby podávat Doporučeně, bez omezení výšky zásilky.  

Sluţba je pro zásilky aţ do těchto rozměrů: délka zásilky (nejdelší strana zásilky) do 60 cm a 

zároveň součet všech tří rozměrů zásilky, tj. délka, šířka a výška, do 90 cm. 
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K Doporučenému balíčku jsou tyto doplňkové sluţby: 

 Dodejka  

 Dodání do vlastních rukou  

 Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky  

 Prodlouţení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky  

 „Odpovědní zásilka“                                             

Tab. 8.  Ceník Doporučeného balíčku 

Hmotnost do 500 g 1 kg 2 kg 

Cena 49 Kč 54 Kč 58 Kč 

U Doporučených zásilek nelze ocenit vloţený obsah - uvést cenu na zásilce, proto jsou tyto 

zásilky, včetně Doporučených balíčků, vhodné pro zasílání předmětů nevelké hodnoty. 

Za případnou ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu Doporučeného balíčku pošta odpovídá: 

 za ztrátu vyplatí paušální náhradu ve výši 500 Kč  

 za poškození nebo úbytek obsahu vyplatí náhradu dle skutečné škody aţ do výše 500 

Kč  

Od 1. 5. 2009 se mění výše příplatků pro „neskladné“ zásilky u vnitrostátních balíkových 

sluţeb, důvodem je nárůst nákladů na zpracování a přepravu objemných a neskladných 

zásilek: 

 Obyčejný balík  

 Cenný balík  

 Obchodní balík  

 Profi balík  

 Zásilkový balík   

Se změnou ceny za neskladné zásilky dochází současně i k úpravám poštovních podmínek pro 

takové zásilky. Podmínky pro zařazení neskladných balíků jsou nově pro všechny výše 

uvedené sluţby jednotné a i nadále zůstávají zachovány dva stupně neskladných zásilek. Nově 

jsou podmínky upraveny tak, ţe zásilky nepravoúhlých tvarů do hmotnosti 5 kg je moţné 

zasílat v prvním stupni neskladných zásilek, tedy jako „Neskladné I“. 
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Podmínky příplatků za „Neskladné“ zásilky: 

Neskladné I 

 Pro pravoúhlé zásilky:  

o zásilky, jejichţ rozměr nejdelší strany přesahuje 120 cm a není větší neţ 170 

cm, nebo  

o součet 3 stran (délka, šířka, výška) přesahuje 200 cm a není větší neţ 250 cm a 

ţádný z rozměrů nepřesahuje 170 cm. 

 Zásilky, které nemají pravoúhlý tvar:  

o nesmí mít zároveň hmotnost vyšší neţ 5 kg,  

o zásilky ve tvaru válce nebo svitku nesmí mít navíc průměr větší neţ 30 cm.      

Neskladné II 

 Pro pravoúhlé zásilky:  

o zásilky, jejichţ rozměr nejdelší strany přesahuje 170 cm a není větší neţ 240 

cm, nebo  

o součet 3 stran (délka, šířka, výška) přesahuje 250 cm a není větší neţ 300 cm.  

 Zásilky, které nemají pravoúhlý tvar:  

o jejichţ hmotnost je vyšší neţ 5 kg,  

o u zásilek ve tvaru válce je součtem tří rozměrů výška a oba průměry.   

  U zásilek ve tvaru válce nebo svitku do výšky 120 cm a průměru do 30 cm se příplatek za 

neskladné nevybírá. 

Cena příplatků za neskladné platná od 1. 5. 2009: 

Neskladné I         80 Kč 

Neskladné II        480 Kč 

 

Od 1. 9. 2009 se mění parametry a cena pro zasílání velkých a neskladných balíků v rámci 

sluţeb: Obyčejný balík, Cenný balík, Obchodní balík, Profi balík a Zásilkový balík. Hlavním 

důvodem bylo sníţení podání velkých balíků, a proto se zlevnil příplatek za sluţbu Neskladné 

II z 480 Kč na 290 Kč. 

Porovnání podmínek a cen příplatku NSK – změna od 1. 9. 2009 

 Balíky bez příplatku za neskladné:   

o délka do 150 cm (dříve 120  cm) a  

o součet všech tří rozměrů do 240 cm (dříve 200 cm) a  

o pravidelný tvar (dříve pravoúhlý).  
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Za pravidelný tvar se povaţuje nejen kvádr a krychle, ale také válec, jehlan, kuţel, pravidelný 

víceúhelník. 

 Neskladné I - příplatek 80 Kč se vybírá u těchto balíků:   

o pravidelného tvaru, jejichţ rozměr nejdelší strany přesahuje 150 cm (dříve 120 

cm) a není větší neţ 210 cm (dříve 170 cm), nebo  

o součet všech tří rozměrů (délka, šířka, výška) přesahuje 240 cm (dříve 200 cm) 

a není větší neţ 270 cm (dříve 250 cm) a zároveň ţádný z rozměrů nepřesahuje 

210 cm (dříve 170 cm), nebo   

o pro zásilky nepravidelného tvaru, jejichţ rozměr nejdelší strany není větší neţ 

210 cm, nebo  

o součet všech tří rozměrů (délka, šířka, výška) není větší neţ 270 cm a ţádný 

z rozměrů nepřesahuje 210 cm. 

 Neskladné II - příplatek 290 Kč (dříve 480 Kč) se vybírá u těchto balíků:   

o pravidelného tvaru i nepravidelného tvaru, jejichţ rozměr nejdelší strany 

přesahuje 210 cm (dříve 170 cm) a není větší neţ 240 cm, nebo  

o součet všech tří rozměrů (délka, šířka, výška) přesahuje 270 cm (dříve 250 cm) 

a není větší neţ 300 cm.  

Konečná cena za odeslání konkrétního balíku se počítá z ceny základní sluţby plus veškeré 

příplatky za doplňkové sluţby. 

Od 1. 10. 2009 byla zavedena expresní sluţba Obchodní balík do zahraničí (EPG), která má 

garantovanou dobu dodání do 21 zemí Evropy. S uvedením nové sluţby na trh tak můţeme 

mít jistotu, ţe  adresátovi například ve Francii, Německu, Irsku, Anglii i Švédsku, dorazí 

expresní balík třetí den po dni podání (D+3), do Norska a například ostrovních částí 

Portugalska a Španělska bude putovat zásilka maximálně pět dní. 

Termín dodání se dozvíme od pracovníka přepáţky v okamţiku, kdy se rozhodneme tuto 

expresní sluţbu vyuţít.  

Obchodní balík do zahraničí je limitován váhou 30 kg, v jeho ceně je také pojištění do 

výše 13 tisíc korun. (Pro cennější zásilky lze proto vyuţít sluţbu „Cenný balík“, ve kterém se 

bezpečně přepraví obsah aţ do 1 milionu Kč. Jeho váha však nesmí přesáhnout 20 kg a není 

garantována doba doručení.) 

Garantovaná doba D+3: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Litva, 

Lucembursko,  Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. 
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Garantovaná doba D+4:Island, Norsko, Švýcarsko. 

Doba dodání  D+5 je pouze v okrajových částech Portugalska, Norska, Řecka a Španělska. 

Pro Obchodní balík do zahraničí platí tři cenová pásma:  

Do Belgie tak pošlete zásilku o hmotnosti 2 kg za 580 Kč, do Irska za 650 Kč, na Island pak 

za 720 Kč. O tom, ţe je nová sluţba nastavena pod průměrem srovnatelných sluţeb 

zahraničních poštovních operátorů, svědčí srovnání anglickou Royal Mail: 

Pokud si dnes pošleme dvou kilogramovou zásilku do Velké Británie, zaplatíme 650 Kč, 

jestliţe pošleme z Británie stejnou zásilku do ČR, zaplatíme v přepočtu 1 563 Kč. 

Za dvacetikilogramovou zásilku České poště uhradíme 1 370 Kč, z Anglie ji pošleme za 

rovných 4 595 korun [7], [12]. 

4. Analýza podání balíkových zásilek 

S rostoucím počtem internetových obchodů roste zájem o zasílání balíkových zásilek 

ať je to prostřednictvím České pošty, s. p., nebo přes ostatní přepravní společnosti, které jiţ na 

našem trhu úspěšně fungují. Z poštovních sluţeb je velmi vyuţívaná sluţba Obchodní balík, 

kde je garantovaná doba dodání následující den po dni podání. Je hlavně vyuţívaná firmami 

na základě písemné dohody s Českou poštou.  

Proces podání balíku aţ po jeho dodání k adresátovi v sobě skrývá řadu úkonů, které 

provádí jak odesílatel, tak v nemalé míře zaměstnanci pošty.  

Odesílatel opatří zásilku adresním štítkem, který mu dodá pošta, tyto štítky obsahují 

čárový kód, podací číslo, adresu odesílatele, PSČ podací pošty, hmotnost, datum odeslání, 

adresáta. Pokud odesílatel pouţívá softwarový program pro elektronické podání, pak data 

nahraje na flash disk a předá je poště. Další moţností je sepsání zásilek na „podací arch“, tato 

moţnost platí nejen pro smluvní podavatele, ale i pro náhodné podavatele, kteří nepředávají 

data elektronicky. 

Obchodní balíky se přijímají jen na vybraných poštách. Zákazníci vyuţívají jak vlastní 

odvoz balíků na poštu, tak i sváţení balíků, které zajišťuje Česká pošta s. p. 
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Proces příjmu a kontroly zásilky na poště začíná tím, ţe přijímající pracovník 

přezkouší zasílací podmínky (hmotnost, rozměry, obal, adresy, adresní stranu a udanou cenu) 

a překontroluje, zda údaje vyznačené v adresním štítku se shodují s údaji na podací stvrzence, 

nebo na podacím archu. Shodnost údajů vyznačená v adresním štítku a v datovém souboru je 

prováděna namátkově. Dále přezkouší, jestli jsou zásilky polepeny všemi sluţebními 

nálepkami, jako je Dobírka (zde musí být vloţena i poukázka ve foliové obálce), 

Bezdokladová dobírka, Dodejka, Do vlastních rukou, Nad 15 kg, NSK apod.  

V případě podání po mezním čase opatří zásilku nálepkou „Z“ a tuto poznámku uvede 

i v podací stvrzence, podacím archu. 

Zásilky, které nelze přijmout vyškrtne z podacího archu, nebo vystornuje v datovém 

souboru. 

Po kontrole přijímající pracovník zadá údaje o zásilkách do systému úlohy APOST 

(automatizovaná pošta) a to buď ručně, nebo v případě elektronického podání nahraje data 

z diskety, flash disku, případně pouţije vstup dat obdrţených z centra. 

Systém APOST u elektronického podání překontroluje jednotlivé záznamy a vypočítá 

výplatné za zásilky. V případě zjištění chyby, systém zjištěné chybě přiřadí podle číselníku 

číselný kód chyby. Pokud se jedná o závaţnou chybu je zásilka vyřazená ze zpracování a 

musí být vrácena zákazníkovi. 

Po dokončení příjmu vstupních dat se provede nasnímání čárových kódů zásilek do 

čtečky. Následně se přehrají nasnímaná data ze čtečky do úlohy APOST a prostřednictvím 

softwaru se provede aktualizace podaných zásilek, tj. porovnání ručně pořízených dat 

s nasnímanými čárovými kódy zásilek. U zásilek, kde nedošlo k tzv. spárování (byl nasnímán 

čárový kód zásilky, který nebyl zadán na vstupu, nebo naopak byla na vstupu zadána zásilka, 

kterou se nepodařilo nasnímat) jsou zásilky nebo podací čísla zásilek programem vedeny jako 

nepravidelnost.  

Přijímající pracovník musí odstranit všechny nepravidelnosti, tj. například nalézt 

zásilku, kterou nenasnímal, nebo podavatele upozornit, ţe zásilku nedodal, případně upozornit 

podavatele, ţe poště předal zásilku, kterou nezapsal do datové věty, nebo podacího archu. Po 

dokončení příjmu vytiskne přijímající pracovník „Soupis nepravidelností“. 
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Po dokončení příjmu pošta stvrdí převzetí zásilek buď v podacím archu, nebo 

v soupise podaných zásilek v případě elektronického podání. U podavatele, který hradí 

poplatky v hotovosti, vybere poštovné sníţené o případné slevy. U smluvních podavatelů je 

vţdy upředňostňována platba fakturou, kde po skončení měsíce jsou programem zpracovány i 

podklady pro vyúčtování slev. 

Zpracované zásilky jsou nachystané k výpravě, kdy se malé zásilky vloţí do uzávěrů 

(poštovních pytlů, klecí nebo kontejnerů) a společně s velkými zásilkami se odešlou na 

příslušné SPU (sběrný přepravní uzel). Zásilky, jejichţ udaná cena přesáhla 30 000 Kč jsou 

vkládány do uzávěrů, jejichţ vlaječka (tiskopis, který se připevní na uzávěr) je opatřena 

čárovým kódem.  

Před vloţením do uzávěru musí být nejprve nasnímán čárový kód uzávěru a pak 

nasnímány všechny zásilky, které budou v tomto uzávěru vypraveny.  U těchto cenných 

zásilek pošta před jejich výpravou od pošty nasnímá všechny volně přepravované zásilky a 

uzávěry na příslušný kurs (jedná se o vozidlo, které veze zásilky určeným směrem, tj. na 

určenou poštu).  Kaţdý kurs má přidělen čárový kód a tak je evidováno, do jakého kursu byly 

tyto cenné zásilky naloţeny. 

SPU nasnímá při příchodu všechny cenné obchodní balíky a obchodní balíky, které 

byly podány ve vlastním atrakčním obvodu (dále jen VAO) a jsou do SPU dovezeny 

jednotlivými poštovnímy kursy.  Po vytřídění jsou všechny cenné Obchodní balíky před jejich 

nakládkou do poštovních kursů a obyčejné Obchodní balíky určené k dodání v rámci 

atrakčního obvodu SPU opětovně nasnímány. 

Z SPU jsou zásilky přepraveny na tzv. ABD (automatizovaná balíková dodejna), které 

došlé zásilky nasnímá a údaje se přenesou do provozní databáze a dojde k porovnání údajů 

s přenesenými od SPU. Zásilky jsou pak dále jednotlivě připravovány na doručení, tj. 

v příslušném menu úlohy APOST dojde k nasnímání čárového kódu a systém sám doplní 

údaje o zásilce z dat pořízených podací poštou. Zejména se jedná o adresu adresáta, udané 

ceně a dobírkové částce. Pokud nesouhlasí adresní údaje, jako např. jsou různé překlepy, 

zkomoleniny, zkrácené názvy ulic a podobně, opraví tyto chyby pracovník pošty. Ulice vţdy 

musí být zadána způsobem uvedeným v DDM (databáze dodacích míst), aby došlo ke 

správnému zatřídění zásilky na doručovací okrsek. 
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V DDM je ke kaţdé ulici nadefinován objekt (orientační a popisné číslo domu), ke 

kterému je nadefinováno číslo doručovacího okrsku. V případě zjištění rozdílu mezi 

dobírkovou částkou uvedenou v datech a na zásilce, lze výši dobírky opravit na základě 

učiněného dotazu u podací pošty. V ţádném případě nelze provádět opravy dobírkových 

částek u bezdokladových dobírek, tyto zásilky musí být vţdy vráceny podavateli. K zásilkám, 

ke kterým nedošla data lze do systému doplnit. U zásilek s bezdokladovou dobírkou však 

musí dodávací pošta vţdy počkat na příchod dat, a proto po dobu odběrní lhůty pošta denně 

zkouší zásilku pořídit na pochůzku. Pokud data do této doby nepřijdou, musí být zásilka 

vrácena odesílateli. 

Po pořízení dat jsou tiskárnou počítače vytištěny doručovací karty a zásilky jsou 

předány doručovatelům společně s disketou, kterou pouţije doručovatel v případě uloţení 

nedoručené zásilky na ukládací poště. 

Zásilky se sluţbou Ověření údajů nejsou zaneseny do doručovací karty, ale 

automaticky při pořizování dat jsou systémem přesunuty na balíkový sklad, neboť tyto zásilky 

nelze doručit běţnou pochůzkou. V případě, ţe je pro jednoho adresáta více zásilek, vytiskne 

se Úhrnný dodací lístek, který je přílohou Doručovací karty. 

K doručování zásilek dochází mezi 08:00 – 16:00 hodinou. Je-li na adresním štítku 

uvedeno číslo telefonu adresáta, můţe s ním dodávací pošta dohodnout způsob dodání. Musí 

však být dodrţen den dodání sjednaný při podání, coţ je následující pracovní den po podání. 

Doručovatel můţe zásilky s udanou cenou do 30 000 Kč dodat i jiné fyzické osobě, 

zejména některému z adresátových sousedů, cenné zásilky nelze dodat náhradnímu příjemci. 

V případě neúspěšného pokusu o dodání zásilku uloţí, pokud odesílatel nevyznačil na 

adresním štítku údaj „Neukládat“ a adresátovi zanechá v jeho bytové, nebo domovní schránce 

Výzvu, na které jsou uvedeny pokyny pro vyzvednutí zásilky, případně pro sjednání 

opakovaného doručení zásilky. 

Zásilky jsou ukládány 7 dní, pokud odesílatel při podání nepoţadoval prodlouţení 

úloţní doby. Uloţené zásilky, které si adresát nevyzvedl, nebo zásilky, které nebylo moţné 

doručit, se vrátí zpět odesílateli. Na zásilku se nalepí nálepka Zpět a vyznačí se důvod 

nedoručitelnosti. V případě vrácení zásilky, která byla podána se sluţbou Dobírka, vrátí pošta 

odesílateli cenu za neuskutečněnou sluţbu, tj. poplatek za odeslání dobírkové poukázky. 

Pokud nelze zásilku dodat ani odesílateli, zašle se zásilka do Poštovní úloţny v Brně. 
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Obr. 6 – Stručný přehled úkonů při zpracování Obchodního balíku 

Mezi další poskytovatele balíkových sluţeb patří např. společnost PPL CZ, člen 

skupiny Deutsche Post World Net a systémový partner DHL, která ke konci roku 2008 poprvé 

ve své historii překročila hranici 100 000 kusů přepravených zásilek za jeden den. Společnosti 

se dařilo i z pohledu trţeb, kdy v roce 2008 zaznamenala meziroční růst o 15 %. Mezi hlavní 

investice společnosti PPL v roce 2009 patří otevření nového terminálu v Hradci králové a 

rozšíření stávajícího depa v Brně. 

V poskytování sluţeb mezi Českou poštou, s. p. a společností PPL CZ je několik 

rozdílů. Společnost PPL CZ se specializuje pouze na balíkové zásilky a tím můţe zajistit 

v tomto směru pro své klienty dokonalejší servis. V jejich nabídce najdeme podobnou sluţbu 

jako je Obchodní balík u ČP, tato sluţba má název Normální balík, jedná se o expresní 

sluţbu, liší se tím, ţe maximální hmotnost zásilky je 50 kg (u ČP je to 30 kg), doručení 

zásilek zajišťují do 18:00 hodin (ČP doručuje převáţně dopoledne, nejdéle do 16:00 hodin), 

pojištění zásilky je do 50.000 Kč (ČP má pojištění do 30.000 Kč, pak je to jiţ za příplatek).  

Ceny za tuto sluţbu jsou o něco vyšší, např. za balík do 3 kg účtují 103 Kč bez DPH (Česká 

pošta, s. p. účtuje 85 Kč), ale pro smluvní podavatele zajišťují výrazné slevy. 
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Obr. 7 - Vzor nálepky Normální balík 

Dalším produktem je PPL Soukromá adresa, je to expresní přeprava balíkových 

zásilek na soukromé adresy, maximální hmotnost zásilky je 50 kg, ze strany PPL je příjemce 

kontaktován v jakém čase bude zásilka doručena, doručení je následující pracovní den mezi 

8:00 - 18:00 hodinou, ve vybraných lokalitách si příjemce můţe vybrat buď denní doručení, 

tj. od 8:00-18:00 hodin, nebo večerní doručení tj. 17:00 a 21:00 hodin, pojištění je do 50 000 

Kč, je moţnost dalšího připojištění. Cena za balík např. do 3 kg je 122 Kč bez DPH (ČP 85  

Kč). 

 

Obr. 8 -  Vzor nálepky PPL Soukromá adresa 

Sluţba PPL Express+ zajistí dodání zásilek v dopoledních hodinách, parametry jsou 

stejné jako u předchozí sluţby. Cena za balík do 3 kg je 157 Kč bez DPH. 

PPL Express+ DTD je expresní sluţba jen v Praze, kde společnost zajistí doručení ve 

dni podání. Cena za balík do 3 kg je 140 Kč bez DPH.  

PPL Export Slovensko, jedná se o expresní přepravní sluţbu na Slovensko, zajišťují 

jak export, tak import zásilek, doba dodání je do 48 hodin, maximální hmotnost zásilky je do 

50 kg (u pošty je max. hmotnost do 30 kg), je moţnost zaslat zásilku na dobírku (pošta u 

Obchodního balíku na Slovensko nezajišťuje). 
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Obr. 9 -  Vzor nálepky PPL Export Slovensko 

Společnost PPL CZ zajišťuje celostátní expresní přepravu do 3000 kg, jedná se 

především o lehce manipulovatelné kusové, vícekusové zásilky nebo palety. Tyto sluţby 

pošta nezajišťuje [10]. 

Tato společnost rovněţ zajišťuje pro své smluvní podavatele podle objemu podání 

mnoţstevní slevy, klient má moţnost na základě softwarového programu předat data 

elektronicky a vytisknout si štítky na balíky. Odvoz zásilek od podavatele je samozřejmostí. 

Klient společnosti PPL CZ nezjišťuje hmotnost zásilek, toto si firma zjišťuje sama.  

V tomto se výrazně odlišuje podání zásilek u smluvních podavatelů ČP, kdy klienti 

musí na zásilky uvádět hmotnost, která je pak namátkově kontrolována a z toho důvodu hrozí 

úniky na výši zaplaceného poštovného. U kaţdé společnosti jsou vţdy klady i zápory 

v kvalitě poskytované sluţby, u ČP spatřuji výhodu v tom, kdyţ nelze balík doručit adresátovi 

např. z důvodu, ţe není zastiţen právě doma, dostane do schránky Oznámení o uloţení zásilky 

na poště a pak si můţe adresát kdykoli do 7 dnů zásilku vyzvednout.  Poštovní technologie 

zatím neumoţňují to, aby byl adresát informován telefonem nebo emailem o tom, ţe mu bude 

doručen balík, tyto moţnosti se připravují. Ve druhé polovině roku 2010 by tato sluţba měla 

fungovat pro smluvní podavatele.  
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Obr. 10 - Podíl jednotlivých produktů na tržbách z poštovního provozu 

 

                                   

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

                                 

                                 

Obr. 11 - Podíl jednotlivých produktů na celkovém podání poštovních produktů 
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5. Usnadnění orientace zákazníka v nabídce balíkových 

produktů 

K tomu, aby si všichni mohli najít potřebné informace k odeslání balíku, slouţí 

internetové stránky např. www.cpost.cz , kde jsou informace rozděleny podle toho, komu jsou 

určené, tj.: Občané a domácnosti, Firmy a podnikatelé, Korporace a velké firmy. 

Po výše uvedeném výběru můţeme v levém sloupci nazvaném „Uţitečné nástroje“, 

vybrat to, co nás zajímá. Je zde např. sekce Spočítejte si cenu poštovného, kde je Kalkulátor 

zásilky. Zde stačí zadat stát, hmotnost zásilky a udanou cenu a kalkulátor nám nabídne 

poštovní produkty, které lze vyuţít a k jednotlivým produktům vypočítá cenu poštovného. 

Pokud si vybereme v Uţitečných nástrojích sekci Dokumenty ke staţení, pak si 

v Zákaznických výstupech můţeme stáhnout např. Seznam pošt s jejich adresami, Poštovní 

podmínky – základní sluţby, Poštovní a obchodní podmínky – ostatní sluţby, nebo Kompletní 

ceník. 

Je zde moţnost si stáhnout některé tiskopisy, jako je Podací lístek, Poštovní podací 

arch a jiné. Sledování zásilek je neodmyslitelnou sluţbou, kdy stačí zadat podací číslo zásilky 

a hned dostaneme informaci, kde se zásilka právě nachází. 

Na hlavní straně internetových stránek Občané a domácnosti se uprostřed objeví 

listovní, balíkové a peněţní sluţby pro Českou republiku i do zahraničí, totéţ platí i pro oddíl 

Firmy a podnikatelé, Korporace a velké firmy. Při výběru produktu, např. Cenný balík, 

Obchodní balík atd., se v pravé části stránky zobrazí tzv. Produktový list, který přehledně 

popisuje danou sluţbu, včetně cen, viz Příloha č. 1 a 2. 

5.1. Jednotný informační systém 

Na všech poštách je zaveden jednotný informační systém pro veřejnost, který stanoví 

technické poţadavky na tyto informační systémy. Technická norma pošty 0002-3 řeší 

označení typových poštovních přepáţek, hodiny pro veřejnost, nástěnky, knihy, univerzální 

nosič. Poštovní přepáţky se označují třemi druhy vyměnitelných nápisů – závěsné nápisy, 

pořadové číslice, samolepící texty. Texty nápisů jsou pro všechny označené přepáţky 

http://www.cpost.cz/
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závazné. Nástěnka se pouţívá tam, kde je dostatek volné plochy na stěnách, tvoří ji jednotlivé 

panely (2-10 ks) s nosnou konstrukcí, kapacita jednoho panelu je 6 ks formátů A4. Informační 

materiály se připevňují pomocí lepidla Kores – Camaleon 2 a překryjí průhledným panelem, 

který je chrání před poškozením. Rozevíratelná kniha je sloţena z osmi oboustranných 

panelů, je určena k upevnění na zeď, systém poskytuje velkou kapacitu, na kaţdou stranu se 

umístí 6 ks formátu A4. Univerzální nosič je nenáročný na plochu, je určen pro malé pošty, 

lze jej zavěsit na zeď nebo postavit na stůl jako stojánek, jeho kapacita je 40 ks listů A4. Do 

všech výše uvedených systémů se vkládají letáky s informacemi o základních poštovních 

sluţbách. [6] 

Česká pošta pouţívá na všech svých provozovnách informační systém APOST, na 

základě kterého přijímá, zpracovává, ukládá a vyhodnocuje informace o zásilkách. 

Na kaţdé poště je volně k dispozici „Přehled základních sluţeb České pošty“ a „Ceník 

základních sluţeb České pošty“. 

6. Využití rozvoje a modernizace pro zkvalitnění služeb 

V 70. letech zpracování poštovních zásilek, zejména pak jejich třídění, kladlo velké 

nároky na místopisné znalosti. Poštovní zeměpis patřil k obávaným předmětům u zkoušek na 

poštovních školách a učilištích. Usnadnění práce v listovních a balíkových třídírnách přineslo 

zavedení poštovních směrovacích čísel (PSČ), která pomocí pětimístného číselného kódu 

identifikovala příslušnou dodávací poštu či dokonce, v případě velikých podniků a institucí, 

téţ adresáta. Československá pošta je začala pouţívat v roce 1973. PSČ se stala naprosto 

nezbytným předpokladem pro další významný modernizační krok – zavedení strojního 

zpracování poštovních zásilek. 

Prvními místy vybavenými třídícími stroji (obr. 13) se staly velké pošty napojené na 

hlavní přepravní síť. Začal se pro ně pouţívat název sběrné přepravní uzly a k nejdůleţitějším 

z hlediska objemu zásilek patřil sběrný přepravní uzel Praha 025 na dnešním Senováţném 

náměstí, v němţ se koncentrovaly listovní zásilky z celé Prahy. 

Od roku 1979 se na vybraných sběrných přepravních uzlech začaly zavádět 

poloautomatické třídící stroje IPF 80/D východoněmecké výroby, vyvinuté ve spolupráci 

s našimi odborníky. Nedosahovaly sice takového výkonu, navíc jejich obsluha musela 
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manuálně zadávat poštovní směrovací čísla tříděných listovních zásilek. Do konce roku 1986 

byly v provozu dvě kompletní automatické třídící linky u dvou sběrných přepravních uzlů 

(kromě Prahy ještě v Bratislavě), tři samostatné oddělovací, stavěcí a razítkovací moduly 

japonského stroje NEC v Pardubicích, Brně a Ostravě a 34 poloautomatických třídicích strojů 

IPF 80/D i třiadvaceti sběrných a okresních přepravních uzlů. 

Strojnímu zpracování listovních zásilek předcházelo zavádění techniky při manipulaci 

a zpracování balíkových zásilek. První mechanizační linka pro třídění balíků s kapacitou aţ 

50 000 zásilek denně byla uvedena do provozu na přepravní poště Praha 022 na nádraţí Praha 

střed jiţ v roce 1961. V sedmdesátých letech se v nových objektech přepravních uzlů a tam, 

kde to dovolovaly stavební podmínky, začala instalovat modernější dopravníková zařízení pro 

třídění balíkových zásilek, zaloţená na principu poloautomatických třídiček s pásy, 

výhybkami a skluzy. Tato technologie se uplatnila např. na poště Ostrava 02 a v nové 

balíkové třídírně pošta Praha 023, postavené pro silniční kursy. Protoţe postupem času 

přestala pracoviště na nádraţí Praha střed a na Hlavním nádraţí v Praze vyhovovat provozním 

a hygienickým nárokům, došlo k zahájení největší stavební investice, k výstavbě Poštovní 

přepravní budovy v Praze – Malešicích. Stavba byla započata v roce 1985 a její první část, 

balíková třídírna, byla uvedena do provozu v roce 1992. Postupně následovaly nově budované 

nebo rekonstruované  SPU Plzeň- Křivice, první etapa v Ústí nad Labem, Olomouc a Brno, 

které jsou uţ samozřejmě na vyšší technologické úrovni.  Z původních 19 SPU jich dnes 

provozujeme 11. Jsou to SPU Praha 022, Plzeň, České Budějovice, Tábor, Ústí nad Labem, 

Liberec, Pardubice, Česká Třebová, Brno, Ostrava, Olomouc [1]. 

Dnešní moderní poštovní provoz stojí do značné míry na kódování údajů na zásilkách, 

o balících má jiţ pošta spoustu dat, uţ od podání se snímají čárové kódy, které se můţou 

vyuţít k více účelům, protoţe poskytují podstatně více údajů, neţ jen směrovací číslo. Nyní se 

stacionárním skenerem snímají kontinuálně kódy z balíků na pásu a porovnají se automaticky 

s podacími daty odesílatele, takţe se eliminují časově náročné manuální operace spojené 

s hromadným podáním. 

Pro další usnadnění práce se připravuje projekt, který by umoţnil na balíkovém třídiči 

nové generace vybavené skenerem vytřídit s pomocí dat i balíky pro dodání tak, aby na 

dodací poštu přišly ve skupinách podle okrsků a doručovatelům se tak uspořila práce. Tak by 
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mohly být zásilky jediným průchodem systému podány a vytříděny do přepravní sítě a 

zároveň i zaevidovány [13]. 

Aby se zajistilo zkvalitnění sluţeb ČP, dochází ke změnám v  logistice, vytváří se 

technologická a organizační strategie nejen přepravní sítě, ale také obsluţnosti území, 

doručování balíků a listovních zásilek. Musí se modernizovat nejen technologie, ale i 

produkty a sluţby a v neposlední řadě také vozový park.  

Jednou z moţností jak rozšířit nabídku v balíkových sluţbách je zavedení automatů na 

výdej balíkových zásilek, u kterých by byla dostupnost 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. 

Princip by spočíval v tom, ţe součástí automatu je váha, která slouţí ke stanovení správného 

poplatku za odeslání, v  kombinaci se zvolením příslušné sluţby a tarifního pásma 

(vnitrostátní nebo mezinárodní zásilky). K zadání těchto informací by byla k dispozici 

klávesnice a dotyková obrazovka, která současně zákazníka informuje o všech potřebných 

krocích. Platba by byla provedena platebními kartami. Tyto automaty se dnes pouţívají 

v USA. 

Automat pro podávání a výdej balíků pouţívá i Německá pošta. Aby mohl zákazník 

automatizovaný terminál vyuţít, musí se zaregistrovat v centrále DHL, která mu následně 

zašle zákaznickou kartu a čtyřmístný PIN. Kdyţ se v terminálu ocitne balíková zásilka, 

adresátovi se automaticky odešle informace o jejím uloţení formou SMS nebo e-mailu. 

Zákazník si pak musí balík vyzvednout maximálně do devíti dnů a k vyzvednutí potřebuje 

zákaznickou kartu a kód PIN [11]. 

Pokud chce zákazník poslat balík, na obrazovce automatu zvolí tarif a poţadovanou 

sluţbu a po úhradě poplatku obdrţí „známku“ v podobě nálepky s čárovým kódem. Tu nalepí 

na zásilku a vloţí do automatu (obr. č. 12). 
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Obr. 12 - Automat na balíkové zásilky 

 

 

Obr. 13 -Automatická třídírna balíků v Malešicích 
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6.1. Čárový kód 

Pro označení zásilek hromadných podavatelů pro účely České pošty, s. p. je předepsán 

čárový kód EAN (European Article Number) alfanumerický typu C128 s pevnou délkou 13 

kódovaných znaků. Jedná se o jednodimenzionální čárový kód s relativně velkou informační 

hustotou, který můţe kódovat kromě číslic i malá a velká písmena a celou řadu speciálních 

znaků (+, -, *, / atd.). Jiný typ čárového kódu a jiný počet kódovaných znaků není s ohledem 

na pouţité snímací technologie přípustný. Rovněţ ţádný další čárový kód C128 s délkou 

13znaků (např. interní kód podavatele) na adresním štítku zásilky být nesmí. 

Typ čárového kódu C128 můţe vyuţívat celkem 3 různé kódovací tabulky označené 

písmeny A, B a C. Kódovací tabulka A umoţňuje kódovat číslice, pouze velká písmena a 

speciální znaky. Kódovací tabulka B umoţňuje kombinovat v rámci jednoho symbolu číslice, 

malá i velká písmena a speciální znaky s ASCII kódem menším neţ 128. Kódovací tabulka C 

umoţňuje kódovat pouze číslice. 

Kaţdý znak v čárovém kódu typu C128 je kódován 3 čárami a 3 mezerami o úhrnné 

šířce 11 modulových šířek. Toto platí i o speciálním start znaku pro kaţdou kódovací tabulku. 

Výjimku tvoří stop znak, který je dlouhý 13 modulových šířek. 

Kaţdý kód typu C128 musí začínat start znakem a končit stop znakem. Jedná se o 

speciální znaky, které nenesou ţádnou informaci, ale slouţí pro správné dekódování snímacím 

zařízením při procesu snímání. Na předposledním místě v čárovém kódu (před stop znakem) 

se musí vţdy nacházet kontrolní znak. Rovněţ kontrolní znak je pouţíván pouze snímacím 

zařízením pro ověření správnosti dekódování při snímání a není přenášen ze snímacího 

zařízení do hostitele. Start znak, stop znak a kontrolní znak jsou nutnou (integrickou) součástí 

čárového kódu typu C128 a nepřítomnost kteréhokoliv z nich způsobuje nečitelnost kódu 

jakýmkoli snímacím zařízením [6]. 

Čárový kód (typ 128) se tiskne na adresní straně nad údaji o adresátovi (na adresním 

štítku ČP v předepsaném poli), a bude doplněn o alfanumerické vyjádření čárového kódu pro 

potřeby kontroly sejmutí na poště. Pro účely zápisu na dodací poště je potřeba graficky 

rozčlenit tisk alfanumerického vyjádření čárového kódu následovně: 
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(start znak) TT DD IIIIIII K X (kontrolní znak čk) (stop znak) 

- TT = typ zásilky 

- DD = číslo podavatele (můţe být aţ 5 znaků, podle typu podavatele) 

- IIIIIII = (7 pozic) podací číslo, pořadové číslo (min. 4 znaky podle typu podavatele) 

- K = kontrolní číslice 

- X = druh čárového kódu 

 

 

Obr. 14 - Optimální velikost čárového kódu 

6.2. RFID 

Radiofrekvenční identifikační (RFID) technologie vyuţívá bezdrátovou 

radiokomunikaci k jednotné identifikaci předmětů, lidí či zvířat a v současnosti představuje 

jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií pro automatický sběr dat (ADC – automatic 

data collection). RFID vytváří automatický způsob jak sbírat informace o produktu, místě, 

času nebo transakci rychle, jednoduše a bez rizika lidské chyby. RFID poskytuje bezkontaktní 

datovou linku bez nutnosti přímého (viditelného) kontaktu mezi čtecím zařízením a 

identifikovaným objektem. Bezkontaktní datová linka znamená, ţe informace jsou přenášeny 

radiofrekvenčně, např. zboţí můţe být identifikováno i kdyţ je zabaleno uvnitř krabice. To 

představuje hlavní výhodu oproti ostatním identifikačním technologiím jako např. čárovým 

kódům, jelikoţ RFID dokáţe pracovat i ve velice drsném či špinavém prostředí. Navíc RFID 

představuje více neţ jen identifikační kód, můţe být pouţita téţ jako datový nosič, kde jsou 

informace zapisovány či aktualizovány za pochodu. 

Identifikační systémy vyuţívají bezkontaktní identifikace prostřednictvím 

paměťových čipů. Paměťové čipy obsahují jedinečnou informaci určenou výrobním číslem 

čipu. Čipy jsou k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis. Čipy vyuţívají 



Ivana Jeţková: Balíkové zásilky – změny a druhy zásilek 

2010   33 

nosnou frekvenci 125 kHz a 13,56 MHz. Charakteristiky čipů s frekvencí 13,56 MHz: rychlý 

cyklus čtení-zápis, cca 20 kB/sec (tj. cca 10 x rychlejší neţ u čipů s frekvencí 125 kHz), 

krátká reakční doba, vysoká bezpečnost přenosu, moţnost vyuţití v aplikacích, průmyslu 

i kancelářích. 

 

Obr. 15 - Paměťový čip 

RFID systém se skládá z několika komponentů zahrnujících čipy, přenosné či 

stacionární čtečky, antény a systémového softwaru. Čtečka se skládá z vysílače, přijímače, 

kontrolního modulu a komunikačních funkcí. Čipy nebo identifikátory jsou pouţívány, aby 

identifikovaly předměty. Čtečky by měly mít připojenou anténu, jejímţ úkolem je přijímat a 

vysílat radiofrekvenční signál. Kaţdá čtečka je dodávána se softwarem, který umoţňuje 

uţivateli číst a programovat čipy. Čip, co by nositel informace, můţe být ve formě etikety 

(Smart label) nebo v zapouzdřené podobě různých tvarů, velikostí a materiálů [8], [9]. 

Česká pošta systém RFID nevyuţívá, pro zavedení tohoto systému do praxe 

v podmínkách pošty by bylo nutno provést finanční analýzu celkové nákladovosti. 

V poštovním provozu by tato technologie umoţnila velmi přesné sledování a lokalizaci 

zásilek v reálném čase a minimalizovat chyby způsobené lidským faktorem. 
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7. Závěr 

Tato práce rozebírá moţnosti poskytování balíkových sluţeb České pošty s. p., změny 

v poskytování sluţeb, které vznikly od 1. ledna 2009 a také porovnání poskytovaných sluţeb 

s konkurenční firmou PPL CZ. V poslední části práce jsou uvedeny moţnosti rozšíření 

balíkových sluţeb. Česká pošta, s. p. je největším poskytovatelem listovních a balíkových 

sluţeb v České republice, ročně pošta přepraví více neţ 900 milionů listovních zásilek a téměř 

29 milionů balíků. Do druhého dne doručí přibliţně 90 % listovních zásilek a stejné procento 

expresních balíků. K dnešnímu dni poskytuje sluţby na 3 392 poštách. Počet poštovních 

schránek je při srovnání s okolními zeměmi vcelku úctyhodný. Dnes jich na našem území 

najdete 15 517. V poměru k výše uvedenému počtu přepravených zásilek pošta v roce 2007 

řešila pouze 0,002 % oprávněných reklamací. 

Na českém trhu dnes působí mnoho společností, které přepravují balíkové zásilky a 

proto nejlepší reklamou pro Českou poštu je kvalita sluţby, která uspokojuje potřeby 

zákazníka.  Aplikace nových poznatků zahraničních poštovních správ, členství ve Světové 

poštovní unii zavazuje závazkem nutného rozvoje, snahy o integraci do světového moderního 

poštovního celku, a tyto trendy vedou k vytváření moderního podniku, který racionálním a 

ekonomickým působením vede svojí činnost k prosperitě a ke snaze znásobit zisk.  

V první části této práce je provedena analýza balíkových zásilek, ze které vyplývají 

široké moţnosti pro zasílání balíků po České republice, ale i do zahraničí. 

Dále je popsán proces zpracování zásilky od podání zásilky na přepáţce aţ 

k poslednímu kroku – dodání k adresátovi. Porovnáním některých produktů, které nabízí ČP a 

PPL zjistíme některé rozdíly v poskytování sluţeb např. to, ţe pošta přijímá balíkové zásilky 

jen do 30 kg a společnost PPL CZ do 50 kg, u společnosti PPL CZ je i moţnost zasílání 

paletových zásilek. V další části je popsán příklad vyuţívání informačního systému ČP. 

Seznámili jsme se s balíkovými automaty, které by umoţnily vyzvednutí balíku 24 hodin 

denně. V závěrečné části je popsán čárový kód typu C128, který pošta pouţívá k identifikaci 

zásilek a s moţností vyuţití nové technologie RFID, která by mohla nahradit dosud pouţívaný 

čárový kód. 
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