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Dodatek č. 4 - Dohoda o podmínkách podávání 
poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a 

Balík Do balíkovny
Číslo 982607-0378/2017, E2017/5840/D4

.
Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Mgr. Dušan Adamec, MBA, obchodní ředitel  regionální firemní 

obchod JM
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 134204869/0300
korespondenční adresa: Česká pošta, s.p., Orlí 655/30, 663 00 Brno 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ0303000000000134204869
dále jen „ČP“

 a

XXXXXXXXX XXXXXX

se sídlem XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

IČO: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
zastoupen: XXX XXXXXXX XXXXXXXX 

zapsán/a v obchodním rejstříku: XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX 
XXXXX X XXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
korespondenční adresa: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXX

přidělené ID CČK složky: XXXXXXXXX
přidělené technologické číslo: X XX XXXX X XX XXX

dále jen „Odesílatel“

.
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.

1. Ujednání 
1.1. Strany Dohody se dohodly na změně obsahu Dohody - Dohoda o podmínkách podávání 

poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny, č. 982607-0378/2017, 
E2017/5840, ze dne 14.03.2017  (dále jen "Dohoda"), a to následujícím způsobem: 

1.2. Strany Dohody se dohodly na změně v záhlaví Odesílatele - změna sídla:

se sídlem/místem podnikání: XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX

1.3. Strany Dohody se dohodly na změně v záhlaví Odesílatele - změna korespondenční adresy:

korespondenční adresa: XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX

1.4. Strany Dohody se dohodly na úplném nahrazení stávajícího ustanovení Článku X. Podání, s 
následujícím textem:

Zásilky budou podávány:

 na obslužném místě Odesílatele na adrese - místě převzetí zásilek u Odesílatele (dále jen 
„Svoz“): XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXX

– přidělené ID CČK složky obslužného místa XXXXXXXXX

pravidelně ve dnech XXXXXXX X XXXXX od XXXXX do XXXXX hod.

– odpovědný pracovník Odesílatele XXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXX

– podací poštou je pošta XXXX XXXX XXX XXX XXX XX

– pokud bude Svoz prováděn nepravidelně, tj. v předem neurčených pracovních 
dnech a časových rozmezích, ČP zajistí Svoz zásilek na základě telefonické 
objednávky

         Objednávky svozu jsou přijímány pracovištěm ČP: 

telefon: XXX XXX XXXX XXX

v pracovní dny v době od XXXXX hod. do XXXXX hod., a to na následující pracovní den, 
pokud se Strany Dohody nedohodnou jinak.

3.3. V případě, že Odesílatel má ujednán Svoz a nemá k podání ani jednu zásilku využívaných 
služeb ČP, je povinen Svoz zrušit na výše zmíněném pracovišti ČP – viz uvedené kontakty v 
bodu 3.2, a to nejpozději téhož dne do XXXXX hod. Pokud objednaný Svoz nezruší, považuje 
ČP tuto jízdu za marnou jízdu. 

3.4. Při podání zásilek na obslužném místě je Odesílatel povinen zajistit po přistavení vozidla 
plynulou nakládku zásilek, které musí být připraveny v bezprostřední blízkosti místa přistavení 
vozidla. Nakládku provádějí pracovníci ČP. Pracovník ČP není povinen zkoumat oprávněnost 
předávající osoby a čekat na předání zásilek déle než 15 minut. 

3.5. Při podání zásilek prostřednictvím Svozu vystaví pověřený pracovník ČP pouze potvrzení o 
počtu převzatých zásilek. 
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Potvrzený podací arch nebo tiskovou sestavu vyhotovenou prostřednictvím příslušného 
programu ČP vrátí Odesílateli: 

 při dalším podání zásilek na obslužném místě

2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání Dohody se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2.2. Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu oběma stranami Dohody.

2.3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom vyhotovení.

.

V Brně dne 

za ČP:

______________________________________

Mgr. Dušan Adamec, MBA

obchodní ředitel regionální firemní obchod 
JM

V XXXX dne 

za Odesílatele:

______________________________________

XXX XXXXXX

XXXXXXXX


