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SIPO – v případě nezaplacení na poště v hotovosti  je  možnost ho uhradit  jednorázovým příkazem 
k úhradě (JPÚ), případně Poštovní poukázkou A. Je nutné pak uvést následující údaje z platebního 
dokladu (standardního):  

- číslo účtu ČP,  
- variabilní symbol,  
- specifický symbol – Spojovací číslo,  
- částka v Kč.  

Číslo účtu ČP včetně informací k provedení platby JPÚ jsou uvedeny na platebních dokladech. 
V případě, že ČP obdrží chybnou výši částky nebo Plátce uvede chybný symbol nebo Plátce platbu 
uhradí po termínu splatnosti, bude mu tato platba automaticky vrácena zpět. Za platbu 
prostřednictvím JPÚ a Poštovní poukázkou A se vybírá cena podle Ceníku. Cena (10 Kč) za platbu JPÚ 
je v následujícím inkasním měsíci předepsána v rámci služby SIPO jako samostatná položka.  
   
Pokud jde o upomínky SIPO, tak do Upomínek není zahrnuta platba za rozhlas a televizi – ty se přenášejí 
do následujícího měsíce. Do Upomínek se dávají platby jen těch institucí, které se přihlásí – tudíž 
v upomínce nemusí být všechny platby.  
Za Upomínku se nic navíc neplatí.  
   
U platebních poukázek A příjemce může uhradit částku jednorázovým příkazem z účtu.  
Výplatní doklad – poukázka, pokud není uvedeno jinak, má platnost 25 dní. Vzhledem k tomu, že 
platnost poštovní poukázky je 25 dní (nezvolil-li odesílatel jinak), nejsou pro její dodání nastaveny 
žádné další mimořádné postupy. Poukázky uložené na poště se po nevyzvednutí/ úložní době vrátí zpět 
odesílateli.  
Pošta nesmí vyplatit adresátu ani odesílateli poštovní poukázku, jejíž doba platnosti uplynula.  
   
Způsoby doručování zásilek:  
Obyčejné listovní zásilky – jsou doručovány vložením do domovní schránky. Velké kusy obyčejných 
listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta, se uloží rovnou na ukládací 
poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek je prodloužena úložní doba na 30 dnů.  
Zapsané listovní zásilky (např. doporučená zásilka)  se ukládá na ukládací poštu bez pokusu 
o doručení. U těchto ukládaných zásilek je prodloužena  úložní dobu na 30 dnů (pokud to s ohledem 
na požadavek odesílatele bude možné).  
Úřední psaní se službou „Nevracet, vložit do schránky“ a dispozicí „Neukládat“,  budou vloženy 
do schránky rovnou bez pokusu o doručení. Ostatní úřední psaní se službou „Nevracet, vložit 
do schránky“ budou uloženy po dobu stanovené úložní doby u ukládací pošty, po konci úložní doby 
vloženy do schránky.  
   
Balíky (vnitrostátní i ze zahraničí) se ukládají  bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek 
je  prodloužena úložní dobu na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky a je uvedena na výzvě k vyzvednutí 
zásilky).  
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