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Dodatekč.3kDohodě o podnrínkách podáVánl poštovních zásilek
obchodní psaní' Číslo9A?7 07 ,267 6t201 4

1.

t]jedBání

Slrany Dohody se dohodly na změně obsahu Dohody o podmínkách podá!ání poštovníclr zási]ek. č'
9811a'7'26'76l2av ze dne 3l ' l2'2014 (dáleje| ''Dohoda''). a lo náslcdlljícím způsobem:
Strany Dolrody sc dobodly na Úlp1ném nahla/eni !ra\3j]clho u\tano\enl a']'
bod ].2. s následujícim texten:

l' ť.lu a 7pilsob

ťlhrady.

..]'2 C'ena za s]uŽbu Obchodní Psání.jc V připadě Zásilek podnných dlc této Dohody účtovánadle
Přílohy č. 2 - Cena za službu obchodÍípsani pro období od 1.1.20l6 do31.l2.20l6.''
I l.

Strany se dohodly' Že lext Přílohy č. 2 _ Cena za službu obchodní psaní, ie plně nahrazcn toŇem
obsaženjm v Přiloze č' 2 tohoto Dodatku'

1'.1.

Strany Dohody se dohodly na Úlplném nalrrazcní Stála.jíciho ustanor'ení v Č1' 5' Závěrcčná ustanovení,
bod 5' l' s následuiícínl textemj

Tato Dohoda se uzavirá na dobll určitou do 3l.12.2016. KaŽdá ze stran Dohody můžeDohodu
vypovědčt j bez udání dťllodťr s lím. Že výpovědni doba 1 měsíc začne běŽet dncrn následujícim po
doruče]1i výpoVědi druhé Straně Dohody' Pokud Podavate1 piseinně odmítne Změnu ccníku
'nebo
Poštovních podmínek. současně s timro oznámením o odmítnuti změn V}povídá tuto Dohodu'
Výpovědni doba počiná běžet dnem Joluaenl \jpo'čdi CP. pí cemz's]'oncl ke dni účinnostizmčny
Ceníku a/rrebo Pošlovních podminek' Výpověd'nusi bÍ doručena CP přede dnem' kdy má Zmčna
nabýl účinnosli. Výpověd'a oznámeni o od ílnulízměn Poštovnich podrlínek ďnebo ceníku učiněné
Podavatclcm musi mít píserlnou lor'nru' podpis Podavatele na njch nlusí být úředně ovčřcn nebo učiněn
přcd Zaměstnancem ť:p a nusí býr dorlróeny ČP osobně. poštou. kuÚmi sltrŽbou nebo jiným
dohodnuqim zpúsobem umožňujicímpřepravu nebo přenos a prokazatelne doruaeni' ČP se s
Podavatclcm múŽe téždohodnout' že výpovčd'a oznámení o odmítnutízměn lrudou doruóován! íaxem
nebo pÍostřcdnict!'im elektronické pošty' Po skončeni úlčinnostiDohody vlátí PoJa\atel ČP ncpouŽLte

2.
2']'
].2'
].]'

Závěrečnáustanovení

ostatní uj ednán í Dohod} se n glnčn i a Zůstávaj i nadá]e v p latnosti
Dodatek č. 3 je
Doda1ek č' 3

platn'Ý'

jc

.iednom qhisku.

'

dncm.ieho podpisu obérna sm1uvními stran3mi a účinnýod 1.1.20-tó.

z lichŽ

sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

kaž'dá ze stran obdrži

Pří1oha:

č.2 Cena
dne

Příloha

V osrr2vě

7'a

ČP:

B

-0i-

za slLLŽbu obchodnípseni pro období od

lirri.

l'l.20l6

do

V ostrare dnc -

jl']]'20l6

\ t)i

i)1i,

Za odesí]ate1e

lng' Lubomír Káňa
()bchodní ředilel reqionlr ohchod SM

ředitel

lot

&slrá oošta

Dohoda o podmínkách podáVání poštovníchzás]]ek obchodní psaní
císlo 982/01-267612014 _ Při|Óhe č 2

Příloha č' 2 _ Gena za službu
obchodní psaní sjednaná pro období
od 1'1'20í6 do 31'12'2016
']'ato PříIoha

č' l (dále jen ..Příloha') Dohod} o podmiDkách podáváni poštovních zásilek obchodni
psaní Číslo982707_267ól]014 (dále jen ..Do ho(la'') stanoví ceny plo všechny zási1ky obchodní psani
podané Podavatelem dle Dohody v období od ]'l']0l6 do ] l.12'2016 (dále.ien
období_')'
'.sjcdnané

Cena je sta.ovena v souladu s Poštovnlmi podmlnlaml Česke !oŠĎ, {p
Ceník Základl1ich
poštovních služeb a ostatnich služcb (dálejen
''ceník")'
Jelikož předpokládani objem zásilek obchodni psaní (dále jen ..Zásilky-) podaných Podavatclem
vrámci nespecifikolané zakiky V sjednaném období je ned l00 tis' ks,je pro prťrběŽné ťrčtování
cen)' sluŽeb V připadě nespecifikované zaklízky (zakázky. kteřá nesplňuje podmillky uvedené v bodě
l ',l.l) základem cena uvedená niže v tomto bodě.
Ceny v

Kč/l ks

za sluŽbu obchodní psáni dle hmotnostních pásem:

cena v Kč/1 ks

701
't00
801-900
90I-] 000
1.3

1.4

g

Strany Dohody se dohodl). Že po skončeníSjednaného obdobi proběhne vyúčtováníd1e skutečně
Podavatelem rea]izovaného objcmu podání Zásilek v.ámci ncspecifikované zakázky ve Sjednaném
obdobi' V případě nedodrŽeni minimálního objenlu podáni vrámci nespecifikované zakázk', za
Sjednané období nad l00 tis' ks Zásilek bude u Zásilek zpop]atněnýclr d1e této Přilohy provedeno
vyúčtovánído výše cen}'dle ceníku platného ke dni podání Zásilky' Vyilčtováni bude provedeno
fbrnrou faktury opravného daňového dokladu do ]5' drre druhého měsícc následujicího po skončení
Sjcdnaného období se splatností I4 dnů od data vystaveni'
Podavatel se Zavazuje dodržovat mlčen]ivost o celém textu této Přilohy (dále jen .'důvěrné
inÍbnnace'')' tj' zavazuje se nesděljtjeho obsah třetí osobě anijinak neumožnit třeti osobě' aby měla
moŽnost se s těmito důvěrnými informacemi seznámit. PodavateI se zavazuje použivat k ochrané před
ncoprávněným uživáním. poskýnutim. zveřejněnÍn nebo šířenim důvěméinfbnnace primeiene piae'
Podavatel se 7ava7uje vynaloŽit maximátní úsilí.které lze spraved]ivě poŽadovat. aby lajnost
dúvěrných inibrmací byla důsledně dodrŽována jeho Zaměstnanci' Porušenín neni Zpříslupnění
důvěrnÝch jnÍbÍmaci st.itním orgánům. advokátovi' daňovému poradci ďnebo audilorovi' Strany
Dohody výslovně sjednávají. že povinnost Podavatele chránit důvěméinformace d]e této Přilohv,
jakoŽ i ná.ok na zaplaceni smluvní pokuty dle bodu l '5 . bude trvat i po ukončeníplatnosti a účinnosti

Ilot

psanl
Dohoda o podminkáoh podáVání poštovnich zásilek obchodní
Čída9a21a7-2676l2014 _ Pří|oha č' 2

Č€6ká poštá

1.5

předpokladu' že sc tak Ďestane
této Přílohy. a to do doby. neŽ se inlbrmace stanou obecně známými za
v důsledku porušení povinnosti PodavaIe1e'
pokutu ve výši
V případě porušeni povinnosti dle bodu t.4 je Podavatel povinen zaplatit ČP snluvni
pokutaje
splatná do
rt'róo-ooó' (slov1i sto tisíc korun českýchjza každétakové porušeni' Smluvni
jne jorueení pisemné výzvy k.jeií úhmdě' TiÍn není dotčen nebo ome7en nárok na

ii am

oa.

n"hr^d- \ /1ik,e .l,od]

l6

11

dohodou stlan
Pro období násIedujici po období u\'edeném v bodu 1'l této Přilohy bude uzavřena
na
nedohodnou
Dohody
případě,
že
s.3
strany
oonoay. at" tr.inru s. t'od 5'] Dohody nová Přiloha' V
pro
toto
bude
té1o
Přílohy'
uzavřcni nové Přilohy nejpozději do konce období uved€ného v bodu ]'1
i].ň'ji"i ouaoti .J* žá slu;Lu úětována dte Cenitu platného v den podání. kteď je dostupný na
všech p;íách v ČR a na lnternelové adrese http://www'ceskaposta'cz/'
připočtena DPH v zákonné výši
CenÝ V texlu této Přilohy isou uvedcny bez DPH' K ceně sluŽby bude
připočitanou DPH'
dIe platnych právnich přeápisú. Poclavateljc povinen uhladit cenu s

V ostravě dne

.t-11 'rr

_5
V ostlavč dne

!t
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': ' il'..il
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Ing. Daniel Ustohal

Ing' LubomíÍKáňa

obchodni ředitel regionu. obchod SM

ředilel

f\til l'i]L!.rD\^l

