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.
Dodatek č. 2 - Dohoda o podmínkách přepravy 

zásilek Balík Nadrozměr
Číslo 2018/11579/D2

.
Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Libor Plzák, Obchodní ředitel regionu  regionální firemní 

obchod SČ
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., Jateční 436/77, 401 01 Ústí nad Labem 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ0303000000000134204869
dále jen „ČP“

 a

XXXXXXXX XXXXXXXXX

se sídlem XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX

IČO: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXXXX
zastoupen: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

zapsán/a v obchodním rejstříku: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
korespondenční adresa: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXX
přidělené ID CČK složky: XXXXXXXX
přidělené technologické číslo: XXXXX

dále jen „Odesílatel“

.

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

Balík Nadrozměr, č.2018/11579, ze dne 20.07.2018  (dále jen "Dohoda"), a to následujícím 
způsobem: 

1.2. Strany Dohody se dohodly, že text Přílohy č. 1 - Cena za službu Balík Nadrozměr, je plně 
nahrazen textem obsaženým v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

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

2.2. Dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma stranami Dohody a účinný od XXXXXXXXXX .

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

2.4. Tato Dohoda 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 stran Dohody zajistí odeslání této Dohody správci registru smluv 
ČP. ČP je oprávněna před odesláním Dohody správci registru smluv v Dohodě znečitelnit 
informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.

2.5. ČP jako správce zpracovává osobní údaje Odesílatele, je-li Odesílatelem fyzická osoba, a osobní 
údaje jeho kontaktních osob poskytnuté v tomto dodatku, 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. 
Odesílatel 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 
záložce Ochrana osobních údajů - GDPR na webových stránkách ČP na adrese 
www.ceskaposta.cz.

. 

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cena za službu Balík Nadrozměr

.
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V Ústí nad Labem dne 

za ČP:

_________________________________

Ing. Libor Plzák

Obchodní ředitel regionu regionální 
firemní obchod SČ

V XXXXXXXXXXXXX dne 

za Odesílatele:

_________________________________

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX
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Příloha č. 1 – Cena za službu Balík Nadrozměr – 
Jednotná cena k Dohodě Číslo 2018/11579/D2

1. Výše jednotné ceny

Pro všechny zásilky Balík Nadrozměr podané Odesílatelem je ujednána jednotná cena za službu, a to 
ve výši Kč  XXX,-/ks. Cena je uvedena bez DPH. Odesílatel je povinen uhradit cenu s připočtenou 
DPH v zákonné výši. Tato jednotná cena (dále „JC“) je stanovena jako částečná cena, která zahrnuje 
základní cenu služby Balík Nadrozměr (bez zvolených doplňkových služeb).: K této částečné 
jednotné ceně se připočítává cena za doplňkové služby a/nebo za služby, které jsou v Ceníku platném 
v den podání zásilky naceněny příplatkem.

Jednotná cena platí na období od XXXXXXXX do XXXXXXXXXX (dále jen „Stanovené období“).

Smluvní strany se dohody zahájit měsíc před ukončením tohoto Stanoveného období jednání o ceně, 
která bude platná pro další období. Toto ujednání o nové ceně bude upraveno Dodatkem ve formě 
nové Přílohy k Dohodě.

2. Jednotná cena stanovená podle bodu 1. této Přílohy platí za těchto podmínek 

a) průměrná měsíční hmotnost zásilky Balík Nadrozměr (dále jen „Zásilka“) je do XXX kg,

b) průměrné měsíční podání je XX ks/měsíc

3. Po uplynutí každého kalendářního měsíce ve Stanoveném období uvedeném v bodě 1. této 
Přílohy ČP vyhodnotí strukturu skutečně Odesílatelem podaných Zásilek. V případě:

 překročení průměrné hmotnosti o více jak 20 %, nebo

 nižšího průměrného měsíčního podání o více jak 20 %

bude s Odesílatelem ujednána nová částečná JC pro období následující po kalendářním měsíci, ve 
kterém bylo zjištěno splnění alespoň jednoho z limitů uvedených v bodě 3. této Přílohy (tj. v měsíci, 
ve kterém byla ČP Odesílateli navržena nová částečná JC). V případě neakceptace nové částečné JC 
ze strany Odesílatele se strany dohodly na ukončení účinnosti této Dohody k poslednímu dni měsíce, 
ve kterém bylo zjištěno splnění alespoň jednoho z limitů uvedených v bodě 3. této Přílohy (v měsíci, 
ve kterém byla ČP Odesílateli navržena nová částečná JC).


