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Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách podávání
obchodni psaní. Čido 9a2707 -267612014

poštoVních zásilek

Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách podáváni
poštovnich zásilek
obchodni psaní

Čisto gazzoz -267 61201 4

č€ská pošta. s.P.

se sídleln:

IČ,

otČ:
zastoupen/icdnaJíci]

Zapsán v obchodním rclstiiku

bankovni spojcni:

číslo ílčtu]

korcspondenčni adrcsa:

BiC/SWlFT:
IBAN:

dále.ien "ČP"

Zastoupen/jednaiíci:

zapsán/a v obchodnínl Ícjstříkll:

bankovni spojen il

čislo úlčfu:

korespondenční adresal

přidělené lD cČK s]ožl}':

dále icn ''obiednatel'

Politických věziii 909r'4.225 99 Praha l

'17114983
c2171) 1981

Ing' Dal]icL Ljsrohal. Obchodllí ředilcl regionu. obchod

Městského soUdU v Praze. oddíIA. vložke 7565'/l

Pošto\'Ii 1]68/]0. 72E ó0 Osuava

Ing' I-Ubomil Kái)a' ředite1

vedellý u Klaiského so(ldu V ostla,ýě. oddil AXlV. vloŽka 554

Revimi blatrská pokladna. zdrarotní pLliištbvna. MichálkoYická I 08.

7l0 15 slczská ()stmva

lt9t1l00i

SM

Revirní břatrski pokladná' zdravotní poiišt'o!na

se sidlem/nistem podnikání] MicháIkovická ]08.710 ]5 slezskii Oslrá!a

tČ, 47ó7303ó
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Čr.l(á poěta

Dodatekč'2kDohodě
obchodní psaní' Číslo

o podmínkách podáVání poštovních zás lek
9827 07 -267 6t201 4

l. Ujednání

StIan]'Dohod] se dohodh na Zn]Ónč obsahu Dohody o podminLrich podá\ání pošto\ních zásilek. č.
982701 2676i2'014 zc (lnc j ] ' 12'201'l 1dále jen ''Dohoda''). a to ná5ledtlijciln 7pť]sobcnr:

stlanv Dohod)' se dohodL\ . úrplnénr n.'rhruzenr tla\u.]lťrho u.1.lna\ťn ťt': tna;ni. boa:'t. s
nát]edL]ji. lln'c\lcnl'

Podací poš1ou.ie pošt.l PoŠtscn'is ČesLé Budéjor'ice. Nclll.llllckJ ]]0s h. PsČ 3?0 20

P'd,lcl J..'iloll l(' p!'5la l)slrát'l Jll' Lj' h'lllll'I l ťl)ll\,0 - P\a'00 30

PU,la.lpo.I.'l <po.l'lo\tra\n |0. llJllli''|'ll|"Ii.l Jť''l jId - i) ]. l'sť -l000

P,'LIJJl n' J''' , no'l' Dcpoopá\á_U'l'u,l''h't.ll .nrI Psť _{,'t|-

Včlánku 1. ostatni uiednání Dohody 5c ýáv.]iici te\t bodu'1'l plně nahrazuje nÚ\\ln Ie\Ielll
následujiciho obsahu:

-.4' I ' Kontaktnilni osobani Za ( )dcsílntcle.isou:

a)
Kontakhíni oýbani 4 ČP.isou:

a) za poštu

b) za poštU

c) Za pošlu

d) /" n . ll

e) Za obchodi

2. Závěrečnáustanovení

2'l' Ostatní uiednání Dohod]' se nenlěnía zilstávaií lradále \ plalnosli'

].2. Dodatek č 2.je plat ! dllc icho podpisu oběnra snrhrvniIni strananri a úlč|llnj od l.9'20l5.

2'j' Dodalek č' 2.ie scpsán \e dl'(nl \'\,hotoveních s plalll()slí oliqinálu. z nichŽ kaŽLlá ze stran(rbdrŽí po

.iednom \'ý1isku.

V ostra\'č dne

7.A Č.P:

0 1 -0s- 2015
V osll a\'č dne

Zr Odesilatele:

tlvff lť irr'T&xÁ PoeJtDN4-

 lff^Ťfilr
 slĚzsxÁ os [RAV^

ředjte]

ldl

obchoc1rIi ředitel regiollU. obchod s\-,1

1n


