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Dohoda o podmínkách podáVání poštovních zásilek obchodnípsaní
Čís|o 9827 07 -267 612014

Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek
obchodní psaní

č' 982707-267612014

česká pošta, s.p.

se síd]em:

tČo,
olČ,

zapsán v obchodnín Íejstřjku

bankovni spojeni:

čisb účtu:

koÍespondenčni adresa:

B!C/SWlIT:
IBAN:
dálejen "ČP''

banko\mi spojeni:

čis]o účtu:

korespondenční adÍesaa

přidělené lD CČK sloŽky:

(dále jen''PodavateL")

a

Revírní bratřskí pok]adna, zdravotní pojišťovná

Se sidlenýmistcm podnikání: Michálkovická l08, 7l0 15 s]ezská ostÍava

416',73036

Ing' I'ubomíÍ Káňa' ředitel
IC]O:

zestoupenl

Zapsáda v obchodním rejstřiku: vedený u Krajského soudu v ostravč' oddíl AXIV' vloŽka 554

dále jednotlivě .iako ''strana Dohody", nebo spo]ečně jako "srrany Dohody''' uzaviraji v souladu s

ustanovením s 1746 odsl' 2zákona č' 89/20l2sb.. občanského zákoníku, ve znění pozdějšich předpisů (dále

jen "občanský zákoník'')tuto Dohodu o podmínkách podáváni pošto\'Tich Zási]ek obchodni psaní (dáIe jen

''Dohoda'')' (dá]e jen''Dohoda").

Politických vězňů 909/4' 225 99 Praha 1

471t4983

c247114983
Ing' Miroslav Štěpán. obchodni ředitel regionLr, obchod SM

Městského soudu v Praze, oddíl A' vložka 7565i l

Poštovnj l368/20. 728 ó0 OstraVa

Revirní brairská pokladna. zdlavorni pojišťo\'Ťa. MicháIkovická l08,

710 15 slezská ostrava

1 r9242001
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l' Účel a předmět dohody

D,'hUda -oí3\Ulť \'.Jťr na p'l\a : *';i:il."':*;:il"?;'T.']; |$';i$I:J'::l:Jl'x]
p.'da\"-'p.šl.\-'. l,'b'''ť(objl odni p 

:_-.^._' .-^''.' j/)\rcnť lrÚdnnlln ,,.'. Iky ,, P,,(L^v"lch
i,no1, ,vpl'ra,r p-d\. a oo\'n,o-r,,l'",'::;i"";.,if,J";",." c.uo.".o.a.;n,",.
podmrne\ ,luz'v oo. n. dn. p.xnr pbr !.L 

rLe.nerore od"t.c
AÁlUdlnl ^lc'l 

poi'o\_ c' o''dn]lnck jc t' "r'p'zr''' nJ \iťcll po'Id'n ) 
cR '':i'"

lllln: $úu'c.\Áapo'la "/ P'da\al(l po'"'"''' 
" 

* *'n"'t ' ol-'d'em a rtz'na-er- Po'tolnch

""Í..",',..""'''..' "". -."]:'l:l::,í:;:i;'"*x-:::;;.:l]]:;:'1:ll:ť::j],
c'P Poda\are]ipalsl}lnť r1]"_L1:':.'":Í:5ilř"'" ''i"u"u 

.u*"l,"n zákonů' ve Znění pozdějších

í:;:il ":l1::';:l"i:ij:.;i,*; ;;;;;|;15;;:i: il..i lli, j.íi',',i l 
"]"",1l,t ' orcd dnem uJ'nno''' /_lĚ_' ' '1^';::,,;ei :.'. _o'''- .._,. Pono.ni.'h poo4l'-cl .e/nillnl''

'edcnc ln'e.nelo\e 2d_ť{c PJda\a'eL e p''ťlller sť' "'] 1_: ''',^ '^'.'^l"j'''' lldl Poilo\n'.'
t la\"anl J'lc'.n p''iln\nlcL c'_'u\ " 

'' o'"'*"n llcup-á\Pn\''L l'"Io Dohod''I

pod ínkami účinnýni ke dni podáni'

2. Podáni

Poclaci poŠtoLrjc pošta Postservis České Budčjovice PSČ 370 20

2'2. Zási]ky budou podávány:

' na poště PosleÍVis Č'jskó BLrdějovice PSČ ]10 20

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

21.

2.8.

3' Cena a způsob úhrady

3 ] ' Zptlsob úhrady ceny byl sjednán:

' ná '/áLladě fakl u rr

stana ] lcclkcú 5)

Podáni vice než 5oo0 ks Odesí1atcl ozrrámí ČP nejméně 2 dny pře(leň]

' e- ro''e n na .'drc' po't\er\iso/icacpo\l'c/

Pli k]/Llcm |odrLnl prť.la Pooa\.llťl po''c ''"r'n"''y1'lne l '''^"|'' 
*-|.')':l:Hon\l( H PsANl

pod.rn).l dnť ''' \ť \lť'em p"'ra rou"'a ''i ror''ro' p']"' pu'l'""' ' /'l5l'ťl " poL\L'e_cu l''pi:

vrátí Podavareli'

.n_uu"r* ." "Soup1sem oBCHODNtcg pslNí podených dnc ''"''"" přer1á odesílatel vzorek

nUdU\anc zcsl]ki. ktery 'l I l pone'há'

,,..'ouo,'n'.\^\Jr'U,](..'ťl (/a_5]:).::J'll.--"d'_,:ů',ilJt;i'ř';Ťa.lT.".i"''i;

'""''" '.'"9'l:;::':..'i]'']il']i"].'il":',,"''" . "'''.o-' d"l "'n '\eLlť'ťm \ oo'lo\nl'h

podlninkách rélo sIužby'

ČP ňředá PodavaÍeli písemnó pokyny (pÍaco!'ní Posiupy) s b]iŽšíni instrukcemi upravuiícimi postup

'a"J'),j. o.i"a"" "o'le 
or<ocno' '' h oooů roh' ro JIdn\u'

VeŠkeÍé Zási]ky podávaúe na ZakLadc telo Dohody Podavalel označí dlc Přilohy č' l' a to v závislosti

;.-,,;i';'" "n "i) 
cen\ /d ' L/b- d rrunL /a'r'L\

Podavatcl se zavazujc k mlnimálnímu jednL'razo\ ému poJa]li alť\pl'ň 5ooIs zcsIlek shÓdnÝch rozměÍu'

shodného obsahu' shodného tvaru 
" ""'ne'r' 

l'"rrro"liJ'n'no sLrrp'l' poate PoŠrolor'h podrrrinck České

poŠty' s p
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3.2

' převodem Z účtu

Cena za sluŽbu obchodní psani je v připadě Zásilek podaných dle této Dohod}' účtována dle Příloby č'

i - Cena za službu obchodní psaní pro období od l'1'20l5 do 3l'12'20l5'

]-3' Přjplatek za nedodrženi bodLl 4 poŠtovl1ich podminek služby obchodni psani (do!olcn] *,Y:)'j|l
stanovený v bodu l ] PoštoVnich podmínek sluŽby obchodni psaní' je Podava|el po!Lnen Zaplatlt ( ť oo

15 dnů oá jeho vÉčtováni, a to dle tohoto Č]' 3'

3.4. Fakturu ' daňo\^ý doklad bude ČP vystavovat Měsíčně s lhůtoLr sp]atnasti 30 dní ode dne jejího

\Tstavení'

Je-1i Podavatel v prodlenj s plaoeníln ceny,je povinen uhrarlit úroky z plodleni ve Úši stanovené podle

nařízení vlády č' 151/2013' kleďm se určuje výšc úroků z pÍod]enj a nákladů spojených s uplatněnim

;;hl";;'ú určuje odména likvidátora, Lik;idačního správce a č]ena orgánu právnické osoby

í'"""'".jr''" soudem a upravqí nčkteré orázky obchodrriho věstniku a veřejných řejstříků

|ráwických a ryziokých osob. věshíku a verejných rejsrříků prá\'Ťjckých a tyzických osob' ve znění

pozdějšich předpisů'

Faklury'daňové cloklady budou ČP Zasílány na adresu: Revířni břatrská pokladna' zdravotni

pojišt'ovna, Michálkovická 10E,71o l5 s|e7ská ostrav|

ID CČK sloŽky: 1l9242001

3'5. Pokud odesílatel ne\Yrovná své závazky vůči ČP ve lhůtě splatnosti stano\'ené podle čl' ]' bodu 3'4
- ' ;;;J;''_;l'.azuie si Čr právo po dobu prodlenj odesi]ate]e s uhÍadou jeho závazků nepřevzjt

zasilkv dle pojmrn.L telo Dohody' připadně podmínrt převzeti Zásilek dle podminek této Dohody

"",1r"'- r"''l.t nd ('P sLd_''\ťnť poŠle a platoou ' 'o'oro-'' piedeln'

4. ostatní ujednáíí

41 Kontaklními osobami7a odesílatcle j sou:

a)
Kontaktnimi osobami za ČPjsou:

a)

b)

za poštu:

7a obchod:

e-mail: 

,1.2' o všech změnách kontakhich osoba spo]eni' kteréisou uvedeny v Č1' 2 a vbodu 4 l' tohoto Čl 4'se

budou stnny Dohody neprodleně píiemně inÍbrmovat' Tyo změny nejsou důvodem k sepsání

Dodatku.

5. Závěřečnáustanovení

TatoDohodaseuzavíÍánadobuurčitoudo31.12.2015.KaŽdáZeslranDohodymůžeDohodu

'yp""eae, 
; bez udání důvodů s iim, že fi?ovědní doba l ]něSíc začne běŽet dnem následujícim po

ali"_t*i 'jeoueai 
druhé Straně Dohody' Pokud Podavatel píSemnč odmíhe změnu Ceniku ahebo

Poštovních- podminek, současně s ljmto oznámenim o odmitnuli Změn v}povidá tuto Dohodu'

v1poueJni jot" počiná bčžet dnem doručeni \"jpovědi ČP, přjčemŽ'Skonči ke dni účinnosti změny

cJiitu nln"to P;štovnich podminek. Výpověd'musj bý doručena ČP přede dncm' kdy má změna

ioiírilinno.,i Vjpověd'a oznámení o oámítnutj změn Pošrovních podminek ďnebo ceniku učinéné

Pod'avarelem nusí áí písemnou Íbrmu. podpis Podavatele na nich musí bý úředně ověřen nebo učiněn
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5' Io' Dohodaje platná a účjnná dnem podpisu oběma Stranami Dohody'

5'1l' Strany Dohody prohlašu.jí, Žc tato Dohoda vyjadřuJe.]ejich úp]né a {Ílučné vzájemné u'jednání týkajíci
' 

," d"nct'o pr"ááetu této Dohody. stran) DohoJy po pieČtenr teto Dohod},proh]ašuji. Že byla uzavřena

p" 
"'ai".i'e. 

projednání, určiiě a sóumitetne, nu ZaklaJe Jellch pra\é' lažnč míněné a svobodné

u,it"' Ňu atn, uu.á"nych skutečností pňpojuji podpisy svých oprávněných osob či zástupců'

oredZaméstnancemČParnusrb;rdoručen'vČPosobně'poštou,ku.ýrdj,službounebo^
:;;;";;ň ;;;.;".. -m^;nul .irr |icora\u nťoo plenol ' 

p_UÁaZJ|ťlne dŤ*] !P
Podavateíem můŽe též rlohodnout' Že \"ýpo\ed'a oznáÍÍ1eni o odmitnuti lměn budou dolucovany

nebo pÍostřednictvím e]ekt.onické pošty'

jiným

faxem

Po skončeni účinnosti Dohody vtátj Podavatel ČP epouži!é adrcsní šljtky'

5'2' ČP si vyhrazlrje pÍávo odýoupit od této Dohody' jestliže odesílatel přes upozoměni n€dodrŽuje

siednane podminky' Toto upozorneni ČP písemně oznámi odesí]ateli najeho poslední známou adÍesu s

il. ; ;'il;;'i;i;i 
',,, 

inen 
' 
c tr'ůre 15 ;nů napravit Zj jštěné nedosutky' V případě namého up]ynuti

télo lhůty má ČP právo od téio Dohody odstoupit'

od této Dohody le moŽné odstoupil také \' důsLedku zahájení insolvenčního řizeni na odesilatele nebo

kdyko]i! v jeho pruběh". V t"k""é.;i;;J;;ióá"illui"r po'ty."u aodatečná lhůte l5 dnů a ČP ic

oprávněna odstoupit od réto Dohody bez přcdchozího upozorněnj'

odsloupení od réto Dohody je \ždy účinné a Dohoda se ruší ke dni doručení písemného oznámeni o

"Á,"'ó*i 
a.te st.ur'o Ďoiody' \ zaJťrnna |]néni poskytnutn stranáml Dohody do odsloupeni se

ncv'ac' a odcs tarelj. pJ'lnen unr"dil cenu 5l_/ťb' Do'ly__'vcl ( P oL' cd'tnureni

5.3- Neni'li slanovcno jinak' můŽe bÍ tato Dohoda měnéna pollze vzestupně očis]ovan]ími pisemnými

dodatky k Dohodě podepsanými oběma stranami Dohody'

5'4' Pokud by bylo keťékolí Lrýanovéní lé1o Dohody zcela nebo zčásti neplatné n€bo'jestliže některá otázka

n"ni,ouio óonodou upravována' zbývajici uslanovení Dohody nejsou límto do!čena'

5'5. Tato Dohoda je \Thotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisčch s platnosli originálu' z nichŽ každá strana

Dohody obdÍŽj po jednom.

5.6. Práva a povinnosli plynoucí z této Dohody pro kaŽdou ze stÍan přecházejj na]ejich právni nástupce'

5.7' Strsny Dohody se dohodly Da ukončení účinnosti smlou\T o cenč č' 982707-1886/2010 ze dne

20.12.2010, a to ke dni 3L 12.2014'

{ 8 V/"Jny' ťupra\ene lJuto D"noo' ' 't rrJr pla n1m pr']rnrm r"dem ť R

5.9' opÍá\Ťěni k podpisu této Dohody odesilatel dokládái

. platnýŤn výpisem Z obchodniho relslříku

měsíců)

nebo jeho ověřenou kopij (ne staršimi ó
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Přílohe:

PříIoha č. 1 - vzory adresni stÍany oP

Příloha č' 2 Cena za službu obchodní psaní pro období od l'l'2015 do 3 1'1 2'2015

v..!]9ÍÍ.ě'...'-....'.'a," 
?3 _íi' ll1

V ostravě dÍle
31 'r 2011

obchodní ředitel reiionu' obchod sM

N.'' lIg' Pa\(i5nlYček

Ing- Lubomír Klíňa

ředitel
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Příloha č' 1 - Vzor adresních stran zásilek

Příloha č. 1 - Vzory adresních stran zásilek

- na Vnitrostátnich nezapsaných Zásilkách pro o'P'

0KN0PLÁsT a's'
Nám. svobody 45
460 15 Liberec 15

Jan Novák

na vniÚoslátních nezapsaných záSi]kách pro o'P-TiSK

0KN0PLASTa.s.
Nám. svobody 45
460 15 Liberec 15

TISK

]an NoVák

*čísb dohody upravující způsob úhrady ceny' V připadě platby Kreditem číslo Kreditu' kerjm ie hrazeno
pošto\.né za danou zási1ku-
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1.2

Ll

Příloha č. 2 - cena za sluŽbu
obchodní psaní sjednaná pro období od í.1.2015 do

31.12.2015

Táto.Piíloha č. j (dále jen .'Při]oha'.) Dohody o podmínkách podáváni poštovních zásilek obchodni
psani cis1o-982707_267ó120l4 (dáIejen .'Dohoda..) stanoví ceny pro vše;hny zásilky obchodni psaní
podané Podavarclem dle Dohody v obdobi od ] ] 2ll]5 do ]l'l2.2ol5 iaite jen ,.ýanane ouobi..).cena je stanovena v souladu s Poštovn]mr podrnrnkaml Ceske poŠr}' s.p' Lenik základnictrpoštovních sluŽeb a ostatnich s]užeb (dá]e jen.'cenik..).

JelikoŽ předpok]ádaný objem zásilek obchodní psání (dále jen ..Zásitky..) podaných Porlavatelem
v rámci nespccifikované zakázky y sjednaném obdobi.je nuj I00 ,i.' tš, j"'p.o pi,ibezne lltouani
ceny služeb v případě nespeci1ikované zakázky (zakázky, která nesp1riuje podminiy uvedené v bodě
I.4'1) zák]adem ccna uvedená níže V tomto bodě.

ceny v Kč/] ks za slLržbu obchodni psani d]e hmotnoshích pásemj

Hmotnost
od do ís)

Cena v Kč/l ks
íbez DPH)

do50r
5t - 100

10r 200
201-100 !
301-400 !
z10l s00 p

501,600
ó01-700
701-80Ó p

Á0l 900 c
90 i -1000 c

1.3 strany Dohody se dohodly, Že po skončení Sjednaného obdobi proběhne V},ričtování dle sl-u1ečně
P:9a]/1te]enr reaLizovaného objemu podáni Zásilek v rámci nespe.iritou*e "zatazty 

ve Sjednanémobdobi' V případě nedodrŽení minimálního objemu podání '.a'"l "..p""intouu" 
é zakázky za

Sjednané obdobi nad 1o0 tis' ks Zásilek bude ;Zási]ek Z?oplatněnýcl ai. Jio'rrirony p.ou.a"no
:ťj:"] 1.]'|.,l" 

vjsť cen)'d]e cenrku platného ke an; poaini zasiLty' VÉčtovií;j bude provedeno
lU-mo- laklury op_avnéhodar''rehodokladLldol5dnťorUhehoné.rcenr.leduiicrhopnrdonČe.i
S'ednanehoubdobr se\ori.lnu.. l4 dnr od oala,)\laveni
Podavalel sc zavazuie dodrŽovat mlčenlivost o ce1ém textu téio Přílolry (dá1e Jen ,'důvěméinformace"), tj' zavazuje se nesdělÍ jeho obsah !řetí osobě anj jln"t n"u,r'oznit ti"ri o.obě' aby mělamožnost se s těmilo dúvěmými informacemi seznámit' Podavatál se zavazuje pouŽ1r,at k ochraně před
neopŘívněným užíváním, posk},rnutím' zveřejnéním nebo šířením důVě-e ioriÁu"" pn.ei""e pet.Podavatel se zavazu.je vynaloŽir naximálni úsilí. které lze spraved]ivě pozalouat' aty rajnostdůvěmých inforrnací byla důsLedně dodržována jeho zaměstnálci' po.s"n]m n"ni zpňstupnění
důVěrných' inlomací státním orgánům, advokátovi, daňovému poradci Jn"uo_ň,to.oui- st.*yDohody tislo\'ně sjednávaji, že povinnost Podavatele chranit <liivěmé info,-u"" dt" této Přílohy'jakoŽ i nárok na zaplaceni smluvní pokuty dle bodu ].5 , bude twat i po uL*t"niiinňo.rl a ,ioin'o.ti

1.4



to,
česl(í 

'ošlá

téloPřílohy'atododoby.nežseinibnnacestanouobecnčznámým]zapředpokladu'Žesetaknestane
v důsledku porušení povinnosti Podavate]e.

1.5 V připadě pofuŠení povinnosti dle bodu L'4 Jť Poda'"atel po\lnťn Zap atrt ČP smlu\'ni pokutu ve \lýši

rj tóo'ooo,- istoq'; sto lisic korLrn českých) za kaŽdé takové porušeni' smlu\'lí pokutaje Splatná do

15 dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejí úhÍadě' Tim není do1čen nebo omezen nárok na

náhÍadu vznjklé Škody'

l'ó

1.7

Proobdobj!ás]edujicjpoobdobjuvedenémvbodul'ltétoPřjlohybudeuzavřenadohodorrslrarr
Dohody' dle článku 5, bod 5'3 Dohody nová Příloha. V případě' Že se stÍany Dohody ne']ohodnou na

uzavřeni nové Při1ohy nejpozdéji do konce období uvcdeného v bodu 1'l této Pří1ohy' bude pro toto

následujici obdobi ."nu 
"n 

.LozLu účtována dlc Ceniku p]arného v den podání, kte.ý je dostupný na

vš€ch pošlách v ČR a na lntemetové adrese hltp://w*'w'ceskaposta'cz/'

Ceny v lextu této Přilohy jsou uvedeny bez DPH' K ceně s]uŽby bude připočtena DPH v Zákonné výši

dle plahých pÍávních předpiSú. Podavatel.je povinen uhradit cenu s přjpočitanou DPH'

V ostravě dne rI 17 7Í]]l v 1'tfi.|i5..........,rne I'

Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek obchodní psaní

Člslo 9827a7-2676l2a14 Píiloha é' 2

Ing' Míros]av Štěpán

obchodní ředitel legionu, obchod SM

Ing. LLrbomir Káňa
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