
Čárové kódy na Doporučené zásilky 

Česká pošta nově zavádí ČÁROVÉ KÓDY i na všechny Doporučené zásilky (s výjimkou 

Doporučeného balíčku) 

Popis 

Zavedení čárových kódů na Doporučených zásilkách přinese podavatelům řadu pozitivních 

dopadů do technologie podání Doporučených zásilek. Jedná se o přechod od klasického 

předání podacích dat k efektivnějšímu elektronickému předání pomocí elektronického 

podacího archu nebo elektronického datového souboru. 

Výhody zavedení čárového kódu pro podavatele, kteří podávají datově: 

 zjednodušení procesu podání a vracení zásilek 

 snížení administrativních úkonů v souvislosti s podáním zásilek 

 zrychlení průběhu případného reklamačního řízení 

 a navíc, po skončení testovacího provozu  

o sledování zásilek v systému Track & Trace 

o doplňková služba „Bezdokladová dobírka“ 

Předávání dat o podávaných zásilkách v elektronické formě (elektronickým podacím archem 

nebo elektronickým datovým souborem) podavateli zjednoduší proces podání zásilek. Kromě 

uvedených výhod pro podavatele tato inovace zrychlí a zkvalitní i celý proces dodávání 

zásilek. 

Co je čárový kód: 

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými 

pruhy definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček či 

skenů. 

Pro označení zásilek pro účely České pošty, s.p. je předepsán čárový kód alfanumerický, typu 

C128, s pevnou délkou 13 kódovaných znaků. Jedná se o jednodimenzionální čárový kód s 

relativně velkou informační hustotou. 

Jiný typ čárového kódu a jiný počet kódovaných znaků není s ohledem na použité snímací 

technologie ČP přípustný. Rovněž žádný další čárový kód C128 s délkou 13 znaků (např. 

interní kód podavatele) na adresní straně zásilky být nesmí. 

Vzor čárového kódu České pošty: 

 



RR = prefix pro RR zásilku  

00000014 = pořadové číslo (rozsah od 1 do 99 999 999) 

7 = kontrolní číslice 

CZ = postfix (další postfixy pro smluvní hromadné podavatele: F, M, U, C - u těchto 

podavatelů má ČK jinou strukturu) 

xxx xx = PSČ podací pošty 

xxxxxxxxxx = název podací pošty 

Harmonogram 

Projekt zavedení čárových kódů (ČK) na Doporučené zásilky je rozdělen do fází: 

1. fáze – podání R zásilek s ČK na vybraných poštách 

V 1. fázi se bude pilotovat podání na 8 vybraných poštách. 

Pošta PSČ Adresa Datum začátku pilotu 

Brno 16 616 00 náměstí Svornosti 2573/6, Brno 19. 7. 2010 

České Budějovice 4 370 04 Pražská tř. 2304/69, České Budějovice 22. 7. 2010 

Mělník 1 276 01 Tyršova 100, Mělník 22. 7. 2010 

Pardubice 6 530 06 Kostnická 870, Pardubice 22. 7. 2010 

Praha 4 140 00 Na strži 1709/42, Praha 22. 7. 2010 

Štětí 411 08 Obchodní 538, Štětí 22. 7. 2010 

Tachov 1 347 01 Hornická 1596, Tachov 22. 7. 2010 

Třinec 1 739 61 Poštovní 207, Třinec 22. 7. 2010 

2. fáze – podání R zásilek s ČK na všech podacích poštách 

Po pilotní fázi budou do projektu začleněny všechny podací pošty. Znamená to, že po 

plošném zavedení na všechny podací pošty, ponesou veškeré Doporučené zásilky ČK. 

3. fáze – dodání R zásilek s ČK na vybraných poštách - pošty totožné s 1. fází 

4. fáze – podání a dodání a podání R zásilek s ČK na všech poštách 

Po zavedení projektu do ostrého provozu bude možné plně využít všech výhod, které ČK 

přináší. 

Vzory umístění ČK na zásilce 

Vzor adresní strany Doporučené 

zásilky s ČK na podací nálepce – 

formát DL 

Vzor adresní strany Doporučené 

zásilky s natištěným ČK – formát C5 



 

 

Vzor adresní strany Doporučené 

zásilky s ČK na podací nálepce – 

speciální dodejková obálka se zeleným 

pruhem 

 

Vzor adresní strany Doporučené 

zásilky s natištěným ČK – speciální 

dodejková obálka s modrým pruhem 

 

Technické informace k podací nálepce 

 

Délka nálepky 60 mm  

Výška nálepky 25 mm 

Délka ČK 40 mm  

Výška ČK 10 mm 

Klidová zóna ČK 5 mm (vlevo a vpravo) 

Velikost písma 

 R - velké černé písmeno - délka 10 mm, výška 12 mm 

 Recommandé - černý text délka 9 mm, výška 1 mm 

 Doporučeně - černý text délka 10 mm, výška 1 mm 

 text (PSČ a název podací pošty) nahoře - délka 40 mm, výška 

3mm (2 mm pod a nad mezera) 

 logo ČP - černé délka 10mm výška 7 mm, 

 text ČK dole - délka 40 mm, výška 4 mm (2 mm pod a nad 

textem mezera) 

Barvy: 

 podklad - bílý 

 označení služby R velké písmeno - černé 

 Recommandé - černý text 

 Doporučeně - černý text 

 čárový kód - černý 

 písmo - černé 

http://www.cpost.cz/assets/nastroje/uzitecne-informace/rck/r-ck-DL-obycejna-v1.bmp
http://www.cpost.cz/assets/nastroje/uzitecne-informace/rck/r-ck-C5.bmp
http://www.cpost.cz/assets/nastroje/uzitecne-informace/rck/r-ck-zeleny-pruh.bmp
http://www.cpost.cz/assets/nastroje/uzitecne-informace/rck/r-ck-modry-pruh.bmp


 logo ČP - dolní levý roh - černé 

Produkt  

 Doporučená zásilka (i Úřední psaní) 

 Doporučená zásilka – standard (i Úřední psaní – standard) 

 Doporučená slepecká zásilka 

 Doporučená zásilka do zahraničí 

 Doporučená slepecká zásilka do zahraničí 

 Doporučený tiskovinový pytel 

 Doporučená zásilka ze zahraničí 

 Doporučený aerogram do zahraničí 

Potisk podacího 

čísla a ČK 

 Česká pošta,s.p. 

 smluvní hromadní podavatelé 

Filatelie 

V rámci modernizace poštovního provozu bude ukončeno používání tzv. ručních R nálepek, 

které budou nahrazeny samolepícími R nálepkami s čárovým kódem (R s ČK). 

Na Doporučené zásilky se budou používat Cenné nálepky Apost (CN Apost) pouze na úhradu 

poštovného, tzn., že CN Apost bude pošta používat pouze na zásilky s úhradou výplatného v 

hotovosti. Při jiné úhradě poštovného, např. známkami, otiskem výplatního stroje nebo při 

bezhotovostní úhradě cen, nebude CN Apost používána. 

Původní příležitostná R 

nálepka 

 

Příklad nově připravované příležitostné R 

nálepky 

 

Poslední příležitostné ruční R nálepky nebo CN Apost s přítiskem: 

Na poště Mohelnice (1. 7. - 10. 7. 2010) a Kopřivnice 1 (od 1. 7. 2010) se budou používat na 

Doporučené zásilky poslední CN Apost s přítiskem a na poště Kopřivnice 1 ještě poslední R 

nálepky s přítiskem. 

Máte možnost si do svých sbírek opatřit celistvosti s poslední R nálepkou nebo s 

Doporučenou zásilkou s CN Apost. 

Současně bude na každé nově zapojené poště ukončeno používání CN Apost na Doporučené 

zásilky a zrušeny původní podací R nálepky. 

 

http://www.cpost.cz/assets/nastroje/uzitecne-informace/rck/puvodi-r-nalepka.bmp
http://www.cpost.cz/assets/nastroje/uzitecne-informace/rck/nova-r-nalepka.bmp

