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.
Dodatek č. 3 - Dohoda o podmínkách podávání 

poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu
Číslo 982607-0134/2015, E2017/18672/D3

.
Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Mgr. Dušan Adamec, MBA, Obchodní ředitel regionu,  

specializovaný útvar firemní obchod JM
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 134204869/0300
korespondenční adresa: Česká pošta, s.p, Obchod Regionu JM, J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ0303000000000134204869
dále jen „ČP“

 a

XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

se sídlem XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XX

IČO: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
zastoupen: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

zapsán/a v obchodním rejstříku: XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX 
XXXXX X XXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
korespondenční adresa: XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXX XX

přidělené ID CČK složky: XXXXXXXXX
přidělené technologické číslo: X XXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXX

dále jen „Odesílatel“

.

.
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1. Ujednání 
1.1. Strany Dohody se dohodly na změně obsahu Dohody - Dohoda o podmínkách podávání 

poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Obchoní balík, č. 982607-0134/2015, 
E2017/18672, ze dne  ve znění Dodatků č. 1-2 (dále jen "Dohoda"), a to následujícím 
způsobem: 

1.2. Strany Dohody se dohodly na přidělení dalšího technologického čísla X XX XXX X 
XXXXXXXXX. 

1.3. Strany Dohody se dohodly na úplném nahrazení stávajícího ustanovení Článku 4. Cena a způsob 
úhrady. Cena a způsob úhrady, bod 4.4, s následujícím textem:

Fakturu - daňový doklad bude ČP vystavovat měsíčně s lhůtou splatnosti XX dní ode dne jejího 
vystavení.

Smluvní strany se dohodly, že faktury – daňové doklady ve formátu pdf., opatřené 
elektronickým podpisem (elektronická faktura) spolu s dalšími přílohami (pokud jsou smluvně 
požadovány) budou zasílány elektronicky, jako příloha emailové zprávy, z e-mailové adresy ČP 
ucto.fakturaceceskaposta@cpost.cz na e-mailovou adresu zákazníka 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem odeslání emailové zprávy, obsahující jako 
přílohu elektronickou fakturu, z e-mailové adresy ČP ucto.fakturaceceskaposta@cpost.cz na e-
mailovou adresu zákazníka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ID CČK složky: XXXXXXXXX

Je-li Odesílatel v prodlení s placením ceny, je povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 
stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb, kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání Dohody se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2.2. Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu oběma stranami Dohody.

2.3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

2.4. ČP jako správce zpracovává osobní údaje Odesílatele, je-li Odesílatelem fyzická osoba, a osobní 
údaje jeho kontaktních osob poskytnuté v tomto dodatku, popřípadě osobní údaje dalších osob 
poskytnuté v rámci Dohody (dále jen „subjekty údajů“ a „osobní údaje“), výhradně pro účely 
související s plněním této Dohody, a to po dobu trvání Dohody, resp. pro účely vyplývající z 
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právních předpisů, a to po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů. 
Odesílatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely 
související s plněním této Dohody ČP předává. Další informace související se zpracováním 
osobních údajů včetně práv subjektů s tímto zpracováním souvisejících jsou k dispozici v 
záložce Ochrana osobních údajů - GDPR na webových stránkách ČP na adrese 
www.ceskaposta.cz.

. 

.

V Brně dne 

za ČP:

_____________________________________
_

Mgr. Dušan Adamec, MBA

Obchodní ředitel regionu, specializovaný 
útvar firemní obchod JM

V XXXXXXXXX dne 

za Odesílatele:

_____________________________________
_

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX


