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Příloha č. 2 - Cena za službu 
Obchodní psaní sjednaná pro období  

od 1.1.2017 do 31.12.2017 
 

1.1 Tato Příloha č. 1 (dále jen „Příloha“) Dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní 

psaní Číslo 982707-2676/2014 (dále jen „Dohoda“) stanoví ceny pro všechny zásilky Obchodní psaní 

podané Podavatelem dle Dohody v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 (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 Jelikož předpokládaný objem zásilek Obchodní psaní (dále jen „Zásilky“) podaných Podavatelem 

v rámci nespecifikované zakázky v Sjednaném období je nad 100 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 níže v tomto bodě.   

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

Hmotnost  Cena v Kč/1 ks 

od – do (g) (bez DPH) 

do 50 g 

51-100 g 

101-200 g 

201-300 g 

301-400 g 

401-500 g 

501-600 g 

601-700 g 

701-800 g 

801-900 g 

901-1000 g 

 

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 100 tis. 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 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 1.5 , bude trvat i po ukončení platnosti a účinnosti 
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této Přílohy, a to do doby, než se informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane 

v důsledku porušení povinnosti Podavatele. 

1.5 V případě porušení povinnosti dle bodu 1.4  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. 

1.6 Pro období následující po období uvedeném v bodu 1.1 této Přílohy bude uzavřena dohodou stran 

Dohody, dle článku 5, bod 5.3 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/. 

1.7 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. 

 

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne  

za ČP: za Podavatele: 

 

 

 

 

Ing. Daniel Ustohal 

obchodní ředitel regionu, regionální firemní  

obchod SM 

 

Ing. Lubomír Káňa 

ředitel 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

 


