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Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek 
Obchodní psaní Číslo 2019/00004 

Česká pošta, s.p.  

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Martin Kaas, vedoucí odboru, odbor podpora obchodu  
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., Firemní obchod ZČ, Solní 260/20, 301 99 Plzeň 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ0303000000000134204869
dále jen „ČP“

 a

 XXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX 
se sídlem XXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX X

IČO: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
zastoupen: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

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

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
korespondenční adresa: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX X
BIC/SWIFT:
IBAN:
přidělené ID CČK složky: XXXXXXXXX
přidělené technologické číslo:

dále jen „Podavatel“

dále jednotlivě jako „Strana Dohody“, nebo společně jako „Strany Dohody“, uzavírajív souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Dohodu o podmínkách podávání poštovních zásilek 
Obchodní psaní (dále jen „Dohoda“).

1. Účel a předmět Dohody 

1.1 Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti obou Stran Dohody, které vzniknou z postupů při 
podávání poštovních zásilek Obchodní psaní (dále jen „zásilka“). Není-li v Dohodě výslovně 
ujednáno jinak, vyplývají práva a povinnosti z  poštovní smlouvy uzavřené podáním zásilky 
z Poštovních podmínek služby Obchodní psaní platných v den podání zásilky (dále jen „Poštovní 
podmínky“). 

Aktuální znění poštovních podmínek je k dispozici na všech poštách v ČR a na internetové adrese 
http://www.ceskaposta.cz/. Podavatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Poštovních 
podmínek, že mu byl text tohoto dokumentu dostatečně vysvětlen a že výslovně s jeho zněním 
souhlasí. ČP Podavateli poskytne informace o změně Poštovních podmínek, v souladu s ustanovením 
§ 6 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o poštovních službách“), včetně informace o dni účinnosti 
změn, nejméně 30 dní před dnem účinnosti změn, a to zpřístupněním této informace na všech poštách 
v ČR a na výše uvedené internetové adrese. Podavatel je povinen se s novým zněním Poštovních 
podmínek seznámit. Uzavírání dílčích poštovních smluv se v otázkách neupravených touto Dohodou 
řídí Poštovními podmínkami účinnými ke dni podání.

2. Podání 

2.1 Podací poštou je pošta 

XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX 

XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXX

2.2 Zásilky budou podávány:

 ve dnech XXXXX od XXXX do XXXXX hod.

2.3  Podání více než 10000 ks Podavatel oznámí ČP nejméně X dny předem: 

 XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 
XXXXX XX

 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X

 XXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX 

2.4 Při každém podání předá Podavatel poště trojmo vyplněný tiskopis „Soupis OBCHODNÍCH PSANÍ 
podaných dne ……..“, ve kterém pošta Podavateli potvrdí počet podávaných Zásilek a potvrzenou 
kopii vrátí Podavateli.

Současně se „Soupisem OBCHODNÍCH PSANÍ podaných dne ……..“ předá Podavatel vzorek 
podávané zásilky, který si ČP ponechá.

2.5 Před podáním vytvoří Podavatel ze Zásilek svazky dle požadavků ČP. V případě podání nad 5 000 ks 
Zásilek předá Podavatel poště vyplněný tiskopis „Seznam svazků OBCHODNÍCH PSANÍ podaných 
dne ………..“. Seznam svazků vyhotovuje Podavatel a musí odpovídat vzoru uvedenému 
v poštovních podmínkách této služby. 

http://www.ceskaposta.cz/


Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní Číslo 
2019/00004

Strana 3 (celkem 7)
100143405

2.6 ČP předá Podavateli písemné pokyny (pracovní postupy) s bližšími instrukcemi upravujícími postup 
Podavatele při podání podle předchozích bodů tohoto článku.

2.7 Veškeré zásilky podávané na základě této Dohody Podavatel označí dle Přílohy č. X, a to v závislosti 
na způsobu úhrady ceny za službu a druhu zásilky.

2.8 Česká pošta, s.p., není povinna uzavřít poštovní smlouvu v případě, že předmětem této smlouvy je 
dodání Zásilek, které byly podány u jiného provozovatele poštovních služeb. Podavatel, který u České 
pošty, s.p., podává Zásilky, bere na vědomí, že pokud zaviněně zamlčí České poště, s.p., skutečnost, 
že podávaná Zásilka pochází od jiného provozovatele poštovních služeb, může tím České poště, s.p., 
způsobit škodu a dopustit se trestného činu nebo přestupku podvodu.

2.9 Podavatel je povinen České poště, s.p., sdělit, které z jím podaných Zásilek byly převzaty, resp. 
pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., a sdělit jeho totožnost. 
Podavatel se zprostí informační povinnosti vůči České poště, s.p., dle předchozí věty ve vztahu k 
Zásilkám pocházejícím od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., pokud na 
žádost České pošty, s.p., prokáže, že je převzal od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních 
služeb, že tuto osobu informoval o své povinnosti podle věty první tohoto odstavce, a pro případ, že 
zásilky byly převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, byla třetí osobě 
uložena povinnost tuto informaci Podavateli sdělit. V případě, že si bude Podavatel vědom 
nepravdivosti informací od třetí osoby, která není provozovatelem poštovních služeb, ohledně původu 
zásilek, je povinen Českou poštu, s.p., informovat způsobem dle první věty tohoto odstavce.

2.10 V případě vědomého porušení povinnosti sdělit České poště, s.p., které z podaných Zásilek byly 
převzaty, resp. pocházejí od jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., spolu s 
uvedením jeho totožnosti, je Podavatel povinen uhradit České poště, s.p., smluvní pokutu ve výši 
100,- Kč za každou Zásilku, u níž nebyla tato povinnost splněna.

3. Cena a způsob úhrady 

3.1 Způsob úhrady ceny byl ujednán:

 XX XXXXXXX XXXXXXX

– XXXXXXXX X XXXX

3.2 Cena za službu Obchodní psaní je v případě Zásilek podaných dle této Dohody účtována dle Přílohy 
č. 2 - Cena za službu Obchodní psaní pro období od  XXXXXXXX do XXXXXXXXX a dle Přílohy 
č. 3 - Cena za službu Obchodní psaní pro období od  XXXXXXXX do XXXXXXXXXXX Podavatel 
je povinen uhradit cenu s připočtenou DPH v zákonné výši.

3.3 Příplatek za nedodržení bodu 4 poštovních podmínek služby Obchodní psaní (dovolený obsah 
zásilky), stanovený v bodu 10 Poštovních podmínek služby Obchodní psaní, je Podavatel povinen 
zaplatit ČP do 15 dnů od jeho vyúčtování, a to dle tohoto Čl. 3.

3.4 Fakturu - daňový doklad bude ČP vystavovat měsíčně s lhůtou splatnosti XX dní ode dne jejího 
vystavení. 

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 
zasílány elektronicky, jako příloha emailové zprávy, z e-mailové adresy ČP 
ucto.fakturaceceskaposta@cpost.cz na e-mailovou adresu Podavatele 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

mailto:ucto.fakturaceceskaposta@cpost.cz
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Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem odeslání emailové zprávy, obsahující jako 
přílohu elektronickou fakturu, z e-mailové adresy ČP ucto.fakturaceceskaposta@cpost.cz na e-
mailovou adresu Podavatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ID CČK složky: XXXXXXXXX

3.5 Je-li Podavatel v prodlení s placením ceny, je povinen uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
podle nařízení vlády č. 351/2013,  kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů.

3.6 Podavatel je povinen v předstihu informovat prokazatelným způsobem ČP o jakékoli změně okolností 
nezbytných pro určení daňového režimu, především určení místa plnění. V případě nesplnění této 
povinnosti nese Podavatel v plném rozsahu odpovědnost za škody, které v důsledku takového 
opomenutí mohou vzniknout, a zavazuje se je uhradit.

4. Ostatní ujednání 

4.1 Kontaktními osobami za Podavatele jsou (jméno, pozice, tel., e-mail, popř. fax):

a)  XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktními osobami za ČP jsou (jméno, pozice, tel., e-mail, popř. fax): 

      a)       XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

      b)       XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX

c) XXXX  XXXXX  XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XXX XXX

4.2 O všech změnách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v Čl. 2, bod 2.3, Čl. 3, bod 3.4 a v 
bodu 4.1 tohoto článku, se budou strany Dohody neprodleně písemně informovat. Tyto změny nejsou 
důvodem k sepsání Dodatku k této Dohodě.

5. Závěrečná ustanovení 
5.1  Tato Dohoda se uzavírá XX XXXX XXXXXXX do XXXXXXXXXX .  Každá ze Stran Dohody 

může Dohodu vypovědět i bez udání důvodů s tím, že výpovědní doba 1 měsíc začne běžet dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé Straně Dohody. Pokud Podavatel písemně odmítne změnu 
Poštovních podmínek, současně s tímto oznámením o odmítnutí změn vypovídá tuto Dohodu. 
Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi ČP, přičemž skončí ke dni účinnosti změny 
Poštovních podmínek. Výpověď musí být doručena ČP přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. 
Výpověď a oznámení o odmítnutí změn Poštovních podmínek učiněné Podavatelem musí mít 
písemnou formu.

5.2 ČP si vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody, jestliže Podavatel přes upozornění nedodržuje 
ujednané podmínky. Toto upozornění ČP písemně oznámí Podavateli na jeho poslední známou adresu 

mailto:ucto.fakturaceceskaposta@cpost.cz
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s tím, že je Podavatel povinen ve lhůtě 15 dnů napravit zjištěné nedostatky. V případě marného 
uplynutí této lhůty má ČP právo od této Dohody odstoupit. 

Od této Dohody je možné odstoupit také v případě zahájení insolvenčního řízení na Podavatele nebo 
kdykoliv v jeho průběhu. V takovém případě není Podavatel poskytnuta dodatečná lhůta 15 dnů a ČP 
je oprávněna odstoupit od této Dohody bez předchozího upozornění.

Odstoupení od této Dohody je vždy účinné a Dohoda se ruší ke dni doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé Straně Dohody. Vzájemná plnění poskytnutá Stranami Dohody do odstoupení se 
nevrací a Podavatel je povinen uhradit cenu služeb, poskytnutých ČP do odstoupení.

5.3 Není-li stanoveno jinak, může být tato Dohoda měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými 
dodatky k Dohodě podepsanými oběma Stranami Dohody.

5.4 Strany Dohody se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé strany Dohody a dále o 
skutečnostech a informacích, které písemně označí jako důvěrné. Za obchodní tajemství jsou stranami 
Dohody považovány veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se stranami Dohody, jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Pro účely této Dohody jsou 
obchodním tajemstvím zejména informace o smluvních vztazích existujících mezi stranami Dohody, 
údaje týkající se výše ceny a způsobu jejího určení, platební podmínky, údaje o rozsahu a objemu 
poskytovaných služeb a podrobnosti vymezující poskytované plnění nad rámec veřejně přístupných 
informací. 

5.5 Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace výše uvedené povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost 
mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo ústně) a jejich podoba 
(materializované nebo dematerializované).

5.6 Strany Dohody se zavazují, že informace výše uvedené povahy zachovají v tajnosti, nesdělí je ani 
nezpřístupní jiným subjektům, a že učiní potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku 
včetně zajištění jejich použití pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Dohody 
v souladu s účelem stanoveným touto Dohodou. 

5.7 Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí výše uvedených informací soudu, státnímu 
zastupitelství, příslušnému správnímu orgánu či jinému orgánu veřejné moci na základě a v souladu 
se zákonem; jejich zveřejnění na základě povinnosti stanovené zákonem nebo jejich poskytnutí 
zakladateli ČP. Porušením povinnosti mlčenlivosti není ani sdělení uvedených informací zástupci 
strany Dohody. 

5.8 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení smluvního vztahu založeného touto Dohodou.

5.9 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru smluv ČP. ČP je 
oprávněna před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž 
se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.

5.10 Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Dohody zcela nebo zčásti neplatné nebo jestliže některá 
otázka není touto Dohodou upravována, zbývající ustanovení Dohody nejsou tímto dotčena. 

5.11 Tato Dohoda je sepsána ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, z 
nichž každá Strana Dohody obdrží po jednom. 

Překlad Dohody v jazyce německém je uveden jako Příloha č. 4.
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5.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom.

5.13 Práva a povinnosti plynoucí z této Dohody pro každou ze Stran Dohody přecházejí na jejich právní 
nástupce.

5.14 Vztahy neupravené touto Dohodou se řídí platným právním řádem ČR.

5.15 Dohoda je uzavřena dnem podpisu oběma Stranami Dohody.

5.16 Strany Dohody výslovně sjednávají, že na plnění odpovídající předmětu této Dohody poskytnutá od 
XXXXXXXX do nabytí účinnosti této Dohody budou tam, kde to nevylučuje povaha věci, pohlížet 
jako na plnění poskytnutá za její účinnosti.

5.17 Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání 
týkající se daného předmětu této Dohody.. Strany Dohody po přečtení této Dohody prohlašují, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné 
a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či 
zástupců.

5.18 ČP jako správce zpracovává osobní údaje Podavatele, je-li Podavatelem fyzická osoba, a osobní údaje 
jeho kontaktních osob poskytnuté v této Dohodě, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v 
rámci Dohody (dále jen „subjekty údajů“ a „osobní údaje“), výhradně pro účely související s plněním 
této Dohody, a to po dobu trvání Dohody, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů, a to po 
dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů. Podavatel je povinen informovat 
obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této Dohody ČP předává. 
Další informace související se zpracováním osobních údajů včetně práv subjektů s tímto zpracováním 
souvisejících jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ 
na webových stránkách ČP na adrese www.ceskaposta.cz.

.

..
Přílohy:
Příloha č. 1 - Vzory adresních stran zásilek
Příloha č. 2 – Cena za službu OP od 1.1.2019 do 30.6.2019
Příloha č. 3 - Cena za službu OP od 1.7.2019 do 31.12.2019
Příloha č. 4 - Překlad Dohody v jazyce německém
.

.V XXXXX dne 

za ČP:

_______________________________________

Ing. Martin Kaas

vedoucí odboru, odbor podpora obchodu 

V ……………… dne 

za Podavatele:

_______________________________________

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX

V ……………… dne 

za Podavatele:

_______________________________________
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Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a 
pravidel ČP: 

Ing. Radek Spousta, obchodní ředitel regionu, regionální 
firemní obchod ZČ

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX
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Příloha č. 1 - Vzory adresních stran zásilek 
- na vnitrostátních nezapsaných zásilkách pro O.P.

-  na vnitrostátních nezapsaných zásilkách pro O.P.TISK 

*Jako „číslo dohody“ podavatel uvádí číslo Dohody upravující způsob úhrady ceny poštovného, v případě 
platby Kreditem číslo Kreditu, kterým je hrazeno poštovné za danou zásilku.
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Příloha č. 2 - Cena za službu
Obchodní psaní sjednaná pro období 

od 1.1.2019 do 30.6.2019
1.1 Tato Příloha č. X (dále jen „Příloha“) Dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní 

psaní Číslo XXXXXXXXXX (dále jen „Dohoda“) stanoví ceny pro všechny zásilky Obchodní psaní 
podané Podavatelem dle Dohody v období od 1.1.2019 do 30.6.2019 (dále jen „Sjednané období“). 
Cena je stanovena v souladu s Poštovními podmínkami České pošty, s.p. – Ceník základních 
poštovních služeb a ostatních služeb (dále jen „Ceník“).

1.2 V případě nespecifikované zakázky v objemu podání nad XXXXXX ks ročně, se použije cena 
uvedená v prvním sloupci tabulky připojené níže v tomto bodě. Jelikož předpokládaný objem zásilek 
Obchodní psaní (dále jen „Zásilky“) podaných Podavatelem v rámci nespecifikované zakázky v 
Sjednaném období je nad XXX tis. ks, je pro průběžné účtování ceny služeb v případě 
nespecifikované zakázky (zakázky, která nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1.4.1) základem cena 
uvedená v druhém sloupci tabulky připojené níže v tomto bodě.  

Ceny v Kč/1 ks za službu Obchodní psaní dle hmotnostních pásem:

.
1.3 Strany Dohody se dohodly, že po skončení Sjednaného období proběhne vyúčtování dle skutečně 

Podavatelem realizovaného objemu podání Zásilek v rámci nespecifikované zakázky ve Sjednaném 
období. V případě nedodržení minimálního objemu podání v rámci nespecifikované zakázky za 
Sjednané období nad XX XXXX ks Zásilek bude u Zásilek zpoplatněných dle této Přílohy provedeno 
vyúčtování do výše ceny dle Ceníku platného ke dni podání Zásilky. Vyúčtování bude provedeno 
formou faktury – opravného daňového dokladu do 15. dne druhého měsíce následujícího po skončení 
Sjednaného období se splatností 14 dnů od data vystavení.

.

1.4 Jelikož předpokládaný objem Zásilek podaných Podavatelem v rámci specifikované zakázky 
(zakázky splňující podmínky uvedené v bodu 1.4.1) ve Sjednaném období je ve výši XXXXXX ks 
Zásilek a Podavatel se zavazuje dodržet podmínky uvedené v bodu 1.4.1, je základem pro průběžné 
účtování ceny služeb dle této Přílohy v případě specifikované zakázky cena příslušející dle bodu 1.4.2 
specifikovaná zakázka o objemu podání od XXXXXX ks do XXXXXX ks.

1.4.1 Podavatel má nárok na ceny uvedené v bodu 1.4.2 za splnění těchto podmínek: 
1. ID zakázky č. X - XXXXXXXXX XXXXXXX (toto ID sdělí Podavatel ČP při podání)

2. periodicita podání: XX X XXXXX

3. hmotnost 1 ks: od XXX g do XXX g

4. avízo dle Dohody o podmínkách podávání poštovních Zásilek Obchodní psaní

5. roční objem podání dané specifikované zakázky XXXXXX je vyšší než XXXX mil. ks

7. dodání do vybraných měst dle seznamu, který je nedílnou součástí této Přílohy, v poměru 
XXXXX X (posuzováno za všechna podání v rámci specifikované zakázky dohromady), 
přičemž minimálně XXXXX X Zásilek v každém podání v rámci dané specifikované zakázky 
je určeno do měst vyjmenovaných v seznamu 

1.4.2 Ceny v Kč/ks za Obchodní psaní specifikovaná zakázka - ID č. X - XXXXXXXXX XXXXXXX dle 
hmotnostních pásem a dosaženého objemu Zásilek Obchodní psaní podaných Podavatelem v období 
od 1.1.2019 do 30.6.2019.
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Cena specifikované zakázky v jednotlivých objemových kategoriích a váhových pásmech:
.

Hmotnost Cena v Kč/1 ks (bez DPH) 
od - do (g) XXX XXX 

XXXX XX
XXX XXX 
XXXX XX

XXX X 
XXXX 

XX
XXXXXXX 

X 
XXXX XXXX XXXX

.
Uvedené ceny jsou platné při splnění všech podmínek uvedených v bodě 1.4.1.
X
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX
X

1.5 Strany Dohody se dohodly, že po skončení Sjednaného období ČP vyhodnotí skutečně Podavatelem 
realizovaný objem podání Zásilek ve Sjednaném období a splnění podmínek uvedených v bodu 1.4.1, 
na základě čehož proběhne vyúčtování (opravný daňový doklad) dále uvedeným způsobem.

Podavatel se zavazuje, že:

 v případě nedodržení minimálního objemu podání v rámci specifikované zakázky ve 
Sjednaném období ve výši nad XXX XXXX XX Zásilek Podavatel uhradí ČP na základě 
vystavené faktury – opravného daňového dokladu u Zásilek podaných v rámci specifikované 
zakázky zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi základem pro průběžné účtování a cenou 
dle Ceníku platného ke dni podání Zásilek,

 v případě dodržení minimálního objemu podání v rámci specifikované zakázky ve 
Sjednaném období ve výši nad XXX XXXX XX Zásilek a nesplnění některé z prvních pěti 
podmínek specifikace uvedených v bodě 1.4.1 Podavatel uhradí ČP na základě vystavené 
faktury – opravného daňového dokladu u Zásilek podaných v rámci specifikované zakázky 
zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi základem pro průběžné účtování a cenou 
stanovenou dle následující tabulky: 

                                                Hmotnost Cena v Kč/1 ks (bez DPH)
                              od – do (g)              XXXXXX XXXX XX

                                                     XX XX X                  XXXX
                                                   XXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                XXXXX
                                                 XXXXXXX X                XXXXX
                                                 XXXXXXX X                XXXXX

                             XXXXXXXX X                XXXXX
.

 v případě splnění podmínek č. 1 – 5 specifikace uvedených v bodu 1.4.1 a nedosažení 
objemu podání nad XXXXXX ks Zásilek Podavatel uhradí ČP na základě vystavené faktury 
– opravného daňového dokladu u Zásilek podaných v rámci specifikované zakázky 
zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi základem pro průběžné účtování a cenou, která 
dle bodu 1.4.2 odpovídá výši skutečného objemu podání ve Sjednaném období. 
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.
ČP se zavazuje, že v případě splnění podmínek uvedených v bodu 1.4.1 a překročení objemu podání 
Zásilek ve Sjednaném období nad XXXXXX ks, uhradí Podavateli dle bodu 1.4.2 na základě 
opravného daňového dokladu u Zásilek zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi cenou již 
fakturovanou (základem pro průběžné účtování) a cenou, která dle této Přílohy odpovídá výši 
skutečného objemu podání ve Sjednaném období.

1.6 Podavatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o celém textu této Přílohy (dále jen „důvěrné 
informace“), tj. zavazuje se nesdělit jeho obsah třetí osobě ani jinak neumožnit třetí osobě, aby měla 
možnost se s těmito důvěrnými informacemi seznámit. Podavatel se zavazuje používat k ochraně před 
neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením důvěrné informace přiměřené péče. 
Podavatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost 
důvěrných informací byla důsledně dodržována jeho zaměstnanci. Porušením není zpřístupnění 
důvěrných informací státním orgánům, advokátovi, daňovému poradci a/nebo auditorovi. Strany 
Dohody výslovně sjednávají, že povinnost Podavatele chránit důvěrné informace dle této Přílohy, 
jakož i nárok na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 1.7, bude trvat i po ukončení platnosti a účinnosti 
této Přílohy, a to do doby, než se informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane 
v důsledku porušení povinnosti Podavatele.

1.7 V případě porušení povinnosti dle bodu 1.6  je Podavatel povinen zaplatit ČP smluvní pokutu ve výši 
Kč 100.000,- (slovy: sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Smluvní pokuta je splatná do 
15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. Tím není dotčen nebo omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody.

1.8 Pro období následující po období uvedeném v bodu 1.1 této Přílohy bude uzavřena dohodou stran 
Dohody, dle článku 6, bod 6.3 Dohody nová Příloha. V případě, že se strany Dohody nedohodnou na 
uzavření nové Přílohy nejpozději do konce období uvedeného v bodu 1.1 této Přílohy, bude pro toto 
následující období cena za službu účtována dle Ceníku platného v den podání, který je dostupný na 
všech poštách v ČR a na Internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/.

1.9 Ceny v textu této Přílohy jsou uvedeny bez DPH. K ceně služby bude připočtena DPH v zákonné výši 
dle platných právních předpisů. Podavatel je povinen uhradit cenu s připočítanou DPH.

.

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů 
a pravidel ČP: 

Ing. Radek Spousta, obchodní ředitel regionu, regionální 
firemní obcho

.V Praze dne 

za ČP:

_______________________________________

Ing. Martin Kaas

vedoucí odboru, odbor podpora obchodu 

V ………………….. dne 

za Podavatele:

_______________________________________

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX

V  ……………….…..dne 

za Podavatele:

_______________________________________

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX
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Seznam vybraných měst
Adamov Břidličná Domažlice Hořice

Albrechtice Bučovice Dubí Hořovice

Aš Budišov nad Budišovkou Dubňany Hostinné

Bakov nad Jizerou Bystřice Duchcov Hostivice

Baška Bystřice nad Pernštejnem Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové

Bechyně Bystřice pod Hostýnem Františkovy Lázně Hradec nad Moravicí

Bělá pod Bezdězem Bzenec Frenštát pod Radhoštěm Hrádek nad Nisou

Benátky nad Jizerou Cvikov Frýdek-Místek Hranice

Benešov Čáslav Frýdlant Hronov

Benešov nad Ploučnicí Čelákovice Frýdlant nad Ostravicí Hrušovany nad 
Jevišovkou

Beroun Černošice Fryšták Hulín

Bílina Červená Voda Fulnek Humpolec

Bílovec Červený Kostelec Habartov Hustopeče

Blansko Česká Kamenice Háj ve Slezsku Cheb

Blatná Česká Lípa Hanušovice Chlumec

Blovice Česká Skalice Havířov Chlumec nad Cidlinou

Bludov Česká Třebová Havlíčkův Brod Choceň

Bohumín České Budějovice Heřmanův Městec Chodov

Bojkovice České Velenice Hlinsko Chomutov

Bolatice Český Brod Hlubočky Chotěboř

Bor Český Krumlov Hluboká nad Vltavou Chrast

Borovany Český Těšín Hlučín Chrastava

Boskovice Dačice Hluk Chropyně
Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav Děčín Hodonín Chrudim

Brno Desná Holešov Chvaletice

Broumov Dětmarovice Holice Ivančice

Brtnice Dobruška Holíšov Jablonec nad Nisou

Broumov-Bylnice Dobřany Horažďovice Jablonné nad Orlicí

Bruntál Dobříš Horní Bříza Jablonné v Podještědí

Brušperk Doksy Horní Slavkov Jablunkov

Břeclav Dolní Benešov Horní Suchá Jáchymov

Březnice Dolní Lutyně Horšovský Týn Jaroměř
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Jaroměřice nad Rokytnou Kralovice Loštice Nivnice

Jemnice Kralupy nad Vltavou Louny Nová Bystřice

Jesenice Králův Dvůr Lovosice Nová Paka

Jeseník Kraslice Ludgeřovice Nová Role

Jičín Krásná Lípa Luhačovice Nové Město na Moravě

Jihlava Kravaře Lutín Nové Město nad Metují

Jilemnice Krnov Lysá nad Labem Nové Město pod Smrkem

Jílové Kroměříž Mariánské Lázně Nové Strašecí

Jílové u Prahy Krupka Mělník Nový Bor

Jindřichův Hradec Kunovice Město Albrechtice Nový Bydžov

Jirkov Kuřim Meziboří Nový Jičín

Jiříkov Kutná Hora Mikulov Nymburk

Kadaň Kyjov Milevsko Nýrsko

Kamenice Kynšperk nad Ohří Milovice Nýřany

Kamenice nad Lipou Lanškroun Mimoň Odolena Voda

Kamenický Šenov Lanžhot Mladá Boleslav Odry

Kaplice Lázně Bělohrad Mnichovo Hradiště Olomouc

Karlovy Vary Lázně Bohdaneč Mníšek pod Brdy Opava

Karviná Ledeč nad Sázavou Modřice Opočno

Kaznějov Letohrad Mohelnice Orlová

Kdyně Letovice Moravská Třebová Osek

Kladno Libice nad Vltavou Moravské Budějovice Oslavany

Klášterec nad Ohří Liberec Moravský Beroun Ostrava

Klatovy Libina Moravský Krumlov Ostrov

Klímkovice Libochovice Most Ostrožská Nová Ves

Kobeřice Lipník nad Bečvou Mosty u Jablunkova Otrokovice

Kojetín Lišov Mutěnice Pacov

Kolín Litoměřice Náchod Pardubice

Kopřivnice Litomyšl Náměšť nad Oslavou Paskov

Kosmonosy Litovel Napajedla Pečky
Kostelec nad Černými 
Lesy

Litvínov Návsí Pelhřimov

Kostelec nad Labem Loket Nejdek Petrovice u Karviné

Kostelec nad Orlicí Lom Nepomuk Petřvald

Králíky Lomnice nad Popelkou Neratovice Písek
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Planá Rožnov pod Radhoštěm Suchdol nad Lužnicí Týn nad Vltavou

Planá nad Lužnicí Rtyně v Podkrkonoší Sušice Týnec nad Sázavou

Plzeň Rudná Svatobořice-Mistřín Týniště nad Orlicí

Podbořany Rumburk Světlá nad Sázavou Uherské Hradiště

Poděbrady Rychnov nad Kněžnou Svitavy Uherský Brod

Pohořelice Rychvald Šenov Uherský Ostroh

Police nad Metují Rýmařov Šlapanice Uhlířské Janovice

Polička Říčany Šluknov Unhošť

Polná Sadská Štěpánkovice Uničov

Postoloprty Sázava Štěpánov Úpice

Postřelmov Sedlčany Šternberk Ústí nad Labem

Praha – hlavní město Semily Štětí Ústí nad Orlicí

Prachatice Sezemice Štramberk Úvaly

Prostějov Sezimovo Ústí Šumperk Valašské Klobouky

Protivín Skuteč Tábor Valašské Meziříčí

Přelouč Slaný Tachov Valtice

Přerov Slatiňany Tanvald Vamberk

Přeštice Slavičín Telč Varnsdorf

Příbor Slavkov u Brna Teplá Vejprty

Příbram Smiřice Teplice Velešin

Přibyslav Smržovka Terezín Velká Bíteš

Rájec-Jestřebí Soběslav Těrlicko Velká nad Veličkou

Rakovník Sokolov Tišnov Velké Bílovice

Rapotín Staňkov Toužim Velké Meziříčí

Ratíškovice Staré Město Trhové Sviny Velké Opatovice

Rohatec Starý Plzenec Trutnov Velké Pavlovice

Rokycany Stod Třebechovice pod Orebem Vendryně

Rokytnice nad Jizerou Stochov Třebíč Veselí nad Lužnicí

Rosice Strakonice Třeboň Veselí nad Moravou

Rotava Strání Třemošná Větřní

Roudnice nad Labem Stráž pod Ralskem Třemošnice Vimperk

Rousínov Strážnice Třešť Vítkov

Roztoky Stříbro Třinec Vizovice

Rožmitál pod Třemšínem Studénka Turnov Vlašim
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Vlčnov Vrbno pod Pradědem Zdice Žamberk

Vnorovy Vrdy Zlaté hory Žatec

Vodňany Vrchlabí Zlín Žďár nad Sázavou

Volary Vsetín Zliv Železný Brod

Volyně Vysoké Mýto Znojmo Židlochovice

Votice Vyškov Zruč nad Sázavou Žirovnice

Vracov Zábřeh Zubří

Vratimov Zbýšov Žacléř
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Příloha č. 3 - Cena za službu
Obchodní psaní sjednaná pro období 

od 1.7.2019 do 31.12.2019
1.1 Tato Příloha č. X (dále jen „Příloha“) Dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní 

psaní Číslo XXXXXXXXXX (dále jen „Dohoda“) stanoví ceny pro všechny zásilky Obchodní psaní 
podané Podavatelem dle Dohody v období od 1.7.2019 do 31.12.2019 (dále jen „Sjednané období“). 
Cena je stanovena v souladu s Poštovními podmínkami České pošty, s.p. – Ceník základních 
poštovních služeb a ostatních služeb (dále jen „Ceník“).

1.2 V případě nespecifikované zakázky v objemu podání nad XXXXXX ks ročně, se použije cena 
uvedená v prvním sloupci tabulky připojené níže v tomto bodě. Jelikož předpokládaný objem zásilek 
Obchodní psaní (dále jen „Zásilky“) podaných Podavatelem v rámci nespecifikované zakázky v 
Sjednaném období je nad XXX tis. ks, je pro průběžné účtování ceny služeb v případě 
nespecifikované zakázky (zakázky, která nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1.4.1) základem cena 
uvedená v druhém sloupci tabulky připojené níže v tomto bodě.  

Ceny v Kč/1 ks za službu Obchodní psaní dle hmotnostních pásem:

.
1.3 Strany Dohody se dohodly, že po skončení Sjednaného období proběhne vyúčtování dle skutečně 

Podavatelem realizovaného objemu podání Zásilek v rámci nespecifikované zakázky ve Sjednaném 
období. V případě nedodržení minimálního objemu podání v rámci nespecifikované zakázky za 
Sjednané období nad XX XXXX ks Zásilek bude u Zásilek zpoplatněných dle této Přílohy provedeno 
vyúčtování do výše ceny dle Ceníku platného ke dni podání Zásilky. Vyúčtování bude provedeno 
formou faktury – opravného daňového dokladu do 15. dne druhého měsíce následujícího po skončení 
Sjednaného období se splatností 14 dnů od data vystavení.

.

1.4 Jelikož předpokládaný objem Zásilek podaných Podavatelem v rámci specifikované zakázky 
(zakázky splňující podmínky uvedené v bodu 1.4.1) ve Sjednaném období je ve výši XXXXXX ks 
Zásilek a Podavatel se zavazuje dodržet podmínky uvedené v bodu 1.4.1, je základem pro průběžné 
účtování ceny služeb dle této Přílohy v případě specifikované zakázky cena příslušející dle bodu 1.4.2 
specifikovaná zakázka o objemu podání od XXXXXX ks do XXXXXX ks.

1.4.1 Podavatel má nárok na ceny uvedené v bodu 1.4.2 za splnění těchto podmínek: 
1. ID zakázky č. X - XXXXXXXXX XXXXXXX (toto ID sdělí Podavatel ČP při podání)

2. periodicita podání: XX X XXXXX

3. hmotnost 1 ks: od XXX g do XXX g

4. avízo dle Dohody o podmínkách podávání poštovních Zásilek Obchodní psaní

5. roční objem podání dané specifikované zakázky XXXXXX je vyšší než XXXX mil. ks

1.4.2 Ceny v Kč/ks za Obchodní psaní specifikovaná zakázka - ID č. X - XXXXXXXXX XXXXXXX dle 
hmotnostních pásem a dosaženého objemu Zásilek Obchodní psaní podaných Podavatelem v období 
od 1.7.2019 do 31.12.2019.

Cena specifikované zakázky v jednotlivých objemových kategoriích a váhových pásmech:
.

Hmotnost Cena v Kč/1 ks (bez DPH) 
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od - do (g) XXX XXX 
XXXX XX

XXX XXX 
XXXX XX

XXX X 
XXXX 

XX
XXXXXXX 

X 
XXXX XXXX XXXX

.
Uvedené ceny jsou platné při splnění všech podmínek uvedených v bodě 1.4.1.
.
XX.

1.5 Strany Dohody se dohodly, že po skončení Sjednaného období ČP vyhodnotí skutečně Podavatelem 
realizovaný objem podání Zásilek ve Sjednaném období a splnění podmínek uvedených v bodu 1.4.1, 
na základě čehož proběhne vyúčtování (opravný daňový doklad) dále uvedeným způsobem.

Podavatel se zavazuje, že:

 v případě nedodržení minimálního objemu podání v rámci specifikované zakázky ve 
Sjednaném období ve výši nad XXX XXXX XX Zásilek Podavatel uhradí ČP na základě 
vystavené faktury – opravného daňového dokladu u Zásilek podaných v rámci specifikované 
zakázky zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi základem pro průběžné účtování a cenou 
dle Ceníku platného ke dni podání Zásilek,

 v případě dodržení minimálního objemu podání v rámci specifikované zakázky ve 
Sjednaném období ve výši nad XXX XXXX XX Zásilek a nesplnění některé z prvních pěti 
podmínek specifikace uvedených v bodě 1.4.1 Podavatel uhradí ČP na základě vystavené 
faktury – opravného daňového dokladu u Zásilek podaných v rámci specifikované zakázky 
zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi základem pro průběžné účtování a cenou 
stanovenou dle následující tabulky: 

.

                                                Hmotnost Cena v Kč/1 ks (bez DPH)
                              od – do (g)              XXXXXX XXXX XX

                                                     XX XX X                  XXXX
                                                   XXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                  XXXX
                                                 XXXXXXX X                XXXXX
                                                 XXXXXXX X                XXXXX
                                                 XXXXXXX X                XXXXX

                             XXXXXXXX X                XXXXX
.

.

 v případě splnění podmínek č. 1 – 5 specifikace uvedených v bodu 1.4.1 a nedosažení 
objemu podání nad XXXXXX ks Zásilek Podavatel uhradí ČP na základě vystavené faktury 
– opravného daňového dokladu u Zásilek podaných v rámci specifikované zakázky 
zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi základem pro průběžné účtování a cenou, která 
dle bodu 1.4.2 odpovídá výši skutečného objemu podání ve Sjednaném období. 

.
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ČP se zavazuje, že v případě splnění podmínek uvedených v bodu 1.4.1 a překročení objemu podání 
Zásilek ve Sjednaném období nad XXXXXX ks, uhradí Podavateli dle bodu 1.4.2 na základě 
opravného daňového dokladu u Zásilek zpoplatněných dle této Přílohy rozdíl mezi cenou již 
fakturovanou (základem pro průběžné účtování) a cenou, která dle této Přílohy odpovídá výši 
skutečného objemu podání ve Sjednaném období.

1.6 Podavatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o celém textu této Přílohy (dále jen „důvěrné 
informace“), tj. zavazuje se nesdělit jeho obsah třetí osobě ani jinak neumožnit třetí osobě, aby měla 
možnost se s těmito důvěrnými informacemi seznámit. Podavatel se zavazuje používat k ochraně před 
neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením důvěrné informace přiměřené péče. 
Podavatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost 
důvěrných informací byla důsledně dodržována jeho zaměstnanci. Porušením není zpřístupnění 
důvěrných informací státním orgánům, advokátovi, daňovému poradci a/nebo auditorovi. Strany 
Dohody výslovně sjednávají, že povinnost Podavatele chránit důvěrné informace dle této Přílohy, 
jakož i nárok na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 1.7, bude trvat i po ukončení platnosti a účinnosti 
této Přílohy, a to do doby, než se informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane 
v důsledku porušení povinnosti Podavatele.

1.7 V případě porušení povinnosti dle bodu 1.6 je Podavatel povinen zaplatit ČP smluvní pokutu ve výši 
Kč 100.000,- (slovy: sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Smluvní pokuta je splatná do 
15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. Tím není dotčen nebo omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody.

1.8 Pro období následující po období uvedeném v bodu 1.1 této Přílohy bude uzavřena dohodou stran 
Dohody, dle článku 6, bod 6.3 Dohody nová Příloha. V případě, že se strany Dohody nedohodnou na 
uzavření nové Přílohy nejpozději do konce období uvedeného v bodu 1.1 této Přílohy, bude pro toto 
následující období cena za službu účtována dle Ceníku platného v den podání, který je dostupný na 
všech poštách v ČR a na Internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/.

1.9 Ceny v textu této Přílohy jsou uvedeny bez DPH. K ceně služby bude připočtena DPH v zákonné výši 
dle platných právních předpisů. Podavatel je povinen uhradit cenu s připočítanou DPH.

.

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů 
a pravidel ČP: 

Ing. Radek Spousta, obchodní ředitel regionu, regionální 
firemní obcho

.V Praze dne 

za ČP:

_______________________________________

Ing. Martin Kaas

vedoucí odboru, odbor podpora obchodu 

V ……………………… dne 

za Podavatele:

_______________________________________

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX

V………………………  dne 

za Podavatele:

_______________________________________

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX
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