
ro, Dodatek č. 1 k Dohodě
obchodnípsaní, Číslo

o podmÍnkách podáVání
9a27 07 -26761201 4

''' a' 'lji- J(li!
poŠtoVnich zásilek

Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání
poštoVních zásilek
obchodní psaní

Číslo 982707-267 61 20'l 4

Česká pošta' s.p.

se sidlem:

tČ:

otČ:
zastoupen/iednající:

zapsán v obchodním Íejstříl-u

bankovníspojeni:

Čí5lo úlčtu:

kor€spondenční adresa:

BIC/SWITT:
IBAN:
dálejen "ČP"

Revírni bratrslá poklaJna. Z'lra\ olni pojišl'nvná

Politických včzňů 909i4. ]25 99 h'aha l

47r 14983

cz4l t 14983

]ng' Miloslav Štčpán. obchodni řcdilcl regionu' obchod SM

Měs15kého soud v Plaze. oddíl A. VloŽka 75ój/l

Poštovní l368/20. 728 60 oslrava

se sidle l/mistem podnikání:

tČ:

Michálkovická i08.7l0 l5 Sle^ká ostlavd

'{76730i6
zastoup€n/jednajicí: lng' l-ubonril Káňa' iedite]

zapsán/a \) obchodnÍm le.jstříku: vedený u Krajského soudu V ()stlavč' oddÍl AXlV' vloŽka 554

bankovnispojení:

čí5lo účlu:

korespondenční adÍesa:

piidčjcné lD CČK sloŽk}:

dále]cn' objednatel''

Itevirní blalNká pokladna. 7dravolní pojiŠti]vn' lvlichálkovická

7 ]0 l5 Slezská ostraÝa

1 19212001

108.
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Dodatek č. 1 k Dohodě o podminkách po(]áVánÍ poštovních zásiek
obchodní psaní' Čís]o 9827 07 ^267 612014

l. Lijed áni

sllany Dohod} se dohodly Ia Zn]čnč otrsah Dolod) o podminkách podávání poš(ovních 7ásilek' č'

982707-2676/20l4 zc dnc ]l l2'20l4(dálcjl:n'Dohoda').atoniis]ct]lÚi.il 7ptsoberll:

s!1any Dohor]!, se dohodL} na úplllérr] nahtJltr ý.]\J Ljhl, UsLrlovlll a ] P,l,]Jnl trod ]']. s

lrásledLljicinl texrem:

Podaci poŠIoU jť pošta I'ostsenis Čcské BUJajo\ ice. s(|r'l rLLkJ ]]ll\ ]l', |'sč J?0 20

Podací poštou je poštl ostt'áý.t 30. Boh(lnríla Čcl)'t} l047rl]. PsČ 700 30

PU_J' j1n lo_jť posl o\lrr\:l lll' n ' lť' ll '''ll ' (J ''_''lll''j '':) '' l'si'_l0 00

Vč1ánkU 4. ostatlli Ll]ednjni Dohody se sl.ivlliici le\t lrodU'1'l. plna nlhLa7Ui. nový lc\tenr
následuiícího obs,thUj

..r.' KonlJ"l . j,. o .lJ jr /:r OJ. 'r Ll( i

a)
KontakinÍni osobamj za Čl']sou:

a) za poíu:

b) Za poŠtu

c) Za poŠnj

,l] ,,' o|rc'jod

e-mril:

2. Zá\'órečnÍ Ustln(l\'clli

2 l' ostatni Lliednáni Dohod] sc ncnlční 7ilslllv.ljí iJdilť v plJlnosIi

2'2' Dod.tck Č 1 ie plaIni a L]činnj dnťllr iťho pod|istL ol]a]l]! 5LlrL!vninrj str'an.rnl

].]' DodllLek Č ] ]c scpsá| \'c d\'ou Vyhobvťnic l s pl lnosti olLg]nitlÚ. 7 l)iťhŽ kaŽdá lť s(lan obdtŽí po

.]ednoin výtisku'

t -0-1- 2015
v . 1.::i!':::.:. (r,,c

./l ()dťJilll(clť:

1 g. 01. 2015

lng' Mi!oslav Slčpt]l)

Ol]chodni řcd]tc] leg onLl. ()bclro,] SM icdit.l

ŘEvlR!ť BR^TRsldi lt)KI.ADNÁ

B lÍl]]LH'#
7'lÚ 15 sLEzs.(A osrŘ,qvÁ


