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Dodatek č. &#39;lk Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek
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Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání

poštovních zásilek Obchodní psaní

Česká pošta, s.p.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

7asloupcn.{ied11ající :

zapsán v obchodním rejsu&#39;í ku

bankovní Spojení:

Číslo účtu:

korespondenční adresa:

BleSWIF&#39;IE

IBAN:

dálcjon &quot;ČP&quot;

XXXX XXX XXXXXX

se sídlcml&#39;místem podnikání:

[Č:

DIČ:

zastoupen-&#39;jcdnajícíz

zapsán/a v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

přidělené 1D CČK složky:

dále jen &quot;Podavatel&quot;

číslo 982807-3068l2014

Politických vězňů 909,14. 225 99 Praha 1

471 14983

CZ47114983

Daniel Krejčí. obchodní ředitel regionu, ñremní obchod PH a StČ

Městského soudu v Praze. oddíl A. vložka 7565i!

Československá obchodni banka, a. s.

100393 65 ?1&#39;0300

firemní obchod Praha a Střední Čechy. Poštovní přihrádka 90.

225 90 Praha 025

CFSKOCZPP

C5103000000000100393657
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XXXXXXXX
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XXXX XXXXX XXXXXXXX
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Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek
Obchodní psaní, číslo 982807-3068/2014
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l. Ujednání
l.l. Strany Dohody se dohodly na změně obsahu Dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek. č.

98280760682014 ze dne XXX XX XXXX (dále jen &quot;Dohoda&quot;). a to následujícím způsobem:
1.2. Strany Dohody se dohodly na úplném nahrazení stávajícího ustanovení Č l. 3. Cena a způsob úhrady.

bod 3.4, s následujícím textem:

Fakturu - daňový doklad bude ČP vystavovat Měsíčně s lhůtou splatností 14 dní ode dne jejího
vystaveni.

.le-li Podavatel v prodlení s placením ceny,je povinen uhradit úroky 2 prodlení ve výši stanovená
podle nařízení vlády č. 351:&quot;2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvídátora likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázlq&#39; Obchodního věstníku a

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. věstníku a veřejných rejstříků právnických a

fyzických osob. ve znění pozdějších předpisů.

Strany se dohodly, že v případě prodlení Podavatele s úhradou ceny poštovních služeb si ČP
vyhrazuje právo nepřevzít zásilky dle podmínek této Dohody a je oprávněna od této Dohody
odstoupíL pokud se strany Dohody nedohodnou formou Dodatkujinak.

Smluvní strany se dohodly, že faktury - daňové doklady ve formátu pdf., opatřené elektronickým
podpisem (elektronická faktura) spolu s dalšími přílohami (pokud jsou smluvně požadovány)
budou &#39;zasílány elektronicky. jako příloha emailové zprávy. z e-mailovč adresy ČP
g_cto-ľakturaccccska_mstafăšcoost.og na e-maílové adresy zákazníka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elektronická faktura se považuje 7a doručenou dnem odeslání emailové zprávy. obsahující jako
přílohu elektronickou I&#39;akturu. 7. e-mailové adresy ČP ucto.fakturaceccskamísta-ü-çpostczna e-

mailové adresy zákazníka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3. Strany Dohody se dohodly na úplném nahrazení stávajícího ustanovení v ČI. 6. Závěrečná ustanovení,
bod 6.1, s následujícím textem:

Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019. Každá ze Stran Dohody může
Dohodu vypovčdět i bez udání důvodů s tim, že výpovědní doba l měsíc začne běžet dnem

následujícím po doručení výpovědi druhe&#39; Straně Dohody. Pokud Podavatel písemně odmítne
změnu Ccníku a,&quot;nebo Poštovních podmínek, současně s tímto oznámením o odmítnutí změn
vypovídá tuto Dohodu. Výpovědni doba počíná běžet dnem doručení výpovědí ČP. přičemž
skenčí ke dni účinnosri změny Ccníku a/&#39;ncbo Poštovních podmínek. Výpověď musi být
doručena ČP přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Výpověď a oznámení o odmítnutí
změn Poštovnich podmínek afnebo Ceníku učiněno&#39; Podavatelem musí mít písemnou formu,
podpis Podavatcle na nich musí být úředně ověřen nebo učiněn před ?amestnancem ČP a musí

být doručeny ČP osobně. poštou. kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem
umožňujícim přepravu nebo přenos a prokazatelně doručení. ČP sc s Podavatelcm může též
dohodnout, že výpověď a oznámení o odmítnutí změn budou doručovány faxem nebo
prosrřednictví m elektronicke pošty.

Po skončení účinnosti Dohody vrátí Podavatel ČP nepoužité adresní štítky.
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2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Dohody se nemění a zústávąii nadále v platností.
2.2. Dodalek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními sn&#39;anamí.

2.3. Dodatek č. l je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze man obdrží po
jednom výtisku.

XX XX

X

V Praze dne XXX XX XXXX V Praze dne

Za ČP:
ZaPodavatélg::4 XXX

XXXXX

X XXXX
XX

X

X X
X

XXX
XX

XXXXX X

X

Daniel Krejčí
XX

XXXXX

XXXX XXXX

obchodní ředitel regionu, firemní obchod PH a. StČ XXXXXXXX

x

Ceská pošta, s.
.

Politickýt h vězňů 909/4
_

?25 99 Praha 1 2M

!647114953 13.6:: :24711.:sm
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