
Dodatek č.1 - Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do 
ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny číslo 2021/02197

Strana 1 (celkem 2)
100644378

.
Dodatek č. 1 - Dohoda o podmínkách podávání 

poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, 
Balík Do balíkovny

Číslo 2021/02197/D1
.

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

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

se sídlem XXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXX 
XXXXXXX

IČO: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
zastoupen: XXXXX XXXXX XXXXXXXX 

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

bankovní spojení: XXX XXXXXX XXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
korespondenční adresa: XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX
přidělené ID CČK složky: XXXXXXXXX
přidělené technologické číslo: X XXXX

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, Balík Do balíkovny, č.2021/02197, ze dne 
29.03.2021  (dále jen "Dohoda"), a to následujícím způsobem: 

1.2. Strany Dohody se dohodly na přidání přílohy č. 5 - Podmínky účasti v motivačním programu 
České pošty, s.p. „Přátelský e-shop“ 2021, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

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

2.2. Dodatek č. 1 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. 

..

Přílohy:
Příloha č. 5 - Podmínky účasti v motivačním programu České pošty, s.p. „Přátelský e-shop“ 2021

.

V Brně dne 

za ČP:

_____________________________________
_

Mgr. Dušan Adamec, MBA

Obchodní ředitel regionu, specializovaný 
útvar firemní obchod JM

V X XXXXXX XXX XXXXXXX dne 

za Odesílatele:

_____________________________________
_

XXXXX XXXX

XXXXXXXX
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Příloha č. 5 - Podmínky účasti v motivačním programu 
České pošty, s.p. „Přátelský e-shop 2021“

1. Předmět přílohy

1.1 Tato příloha upravuje práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s účastí Odesílatele 
v motivačním programu České pošty s.p. ( dále jen ČP) „Přátelský e-shop 2021“.

2. Povinnosti Odesílatele

2.1 Odesílatel je povinen:

 Nabídnout svým zákazníkům možnost dodání zboží prodávaného Odesílatelem v jeho e-shopu 
provozovaném na stránce XXXXXXXXXXXXX prostřednictvím služeb Balík Do ruky, Balík 
Na poštu a Balíkovna ve viditelném seznamu (tj. informace nesmí být vnořena).  

 V nabídce možností způsobu dodání zboží prodávaného Odesílatelem v jeho e-shopu 
provozovaném na stránce XXXXXXXXXXXXX umístit ČP mezi první dvě možnosti způsobu 
dodání prostřednictvím přepravce nebo přednastavit ČP jako primárního přepravce a zároveň 
nechat veškeré nabízené produkty ČP v nabídce e-shopu pohromadě.  

 Informace o službách, které uvede Odesilatel na výše uvedené webové stránce, nesmí být 
v rozporu s poštovními podmínkami ČP. Loga uvedených služeb získá Odesilatel z 
implementačních balíčků služeb dostupných na: www.postovnibaliky.cz/mate-eshop/ .

 Zpřístupnit svým zákazníkům službu Balíkovna v nabídce možností způsobu dodání zboží 
prodávaného Odesílatelem v jeho e-shopu provozovaného na stránce XXXXXXXXXXXXX, 
tak, že:

o služba bude implementována s napojením na pravidelně aktualizovaný číselník 
Balíkoven umístěný na http://napostu.cpost.cz/vystupy/balikovny.xml s pravidelnou 
aktualizací (tj. zákazníkovi bude umožněno vyhledávání příslušné Balíkovny na základě 
adresy a PSČ).

 V nabídce možného způsobu dodání zboží prodávaného Odesílatelem v jeho e-shopu 
provozovanému na stránce XXXXXXXXXXXXX nabízet dodání zboží prostřednictvím služby 
Balíkovna za cenu, která včetně ceny za dobírku nepřekročí částku XXXX Kč bez DPH.

 Zpřístupnit svým zákazníkům službu ČP Balík Do ruky v nabídce možností způsobu dodání 
zboží prodávaného Odesílatelem v jeho e-shopu provozovaném na stránce 
XXXXXXXXXXXXX.

 Zpřístupnit svým zákazníkům službu Balík Na poštu v nabídce možností způsobu dodání zboží         
prodávaného Odesílatelem v jeho e-shopu provozovaném na stránce XXXXXXXXXXXXX, tak 
že:

o služba bude implementována s napojením na pravidelně aktualizovaný číselník 
ukládacích pošt umístěný na http://napostu.cpost.cz/vystupy/napostu_1.xml 
s pravidelnou aktualizací (tj. zákazníkovi bude umožněno vyhledání pošty na základě 
adresy a PSČ).

 Zachovat cenovou diferenciaci služeb ČP tj. nabízet dodání zboží prostřednictvím Balíku Do 
ruky za cenu vyšší, než prostřednictvím služby Balíkovna, a to i po započítání ceny dobírky (s 

http://www.postovnibaliky.cz/mate-eshop/
http://napostu.cpost.cz/vystupy/balikovny.xml
http://napostu.cpost.cz/vystupy/napostu_1.xml
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podmínkou minimálního rozdílu v ceně odpovídající rozdílu v cenách těchto služeb sjednaných 
s ČP).

 Zachovat cenovou diferenciaci služeb ČP tj. nabízet dodání zboží prostřednictvím Balíku Na 
poštu za cenu vyšší, než prostřednictvím služby Balíkovna, a to i po započítání ceny 
bezdokladové dobírky (s podmínkou minimálního rozdílu v ceně odpovídající rozdílu v cenách 
těchto služeb sjednaných s ČP).

 Výše uvedenou cenovou diferenciaci není povinen odesílatel dodržet v případě, kdy nabízí 
zákazníkovi přepravu zdarma.

 Předávat kompletní podací data včetně kontaktu na adresáta elektronicky. 

2.2 Odesílatel je povinen započít s plněním povinností uvedených v bodu 2.1 do XXXXXXXXX. 
V případě nesplnění této povinnosti končí účinnost této přílohy prvním dnem následujícím po dni, do 
něhož mělo dojít k započetí s plněním povinností uvedených v bodu 2.1. 

2.3 Povinnosti podle bodu 2.1 je Odesílatel povinen plnit nepřetržitě v období od XXXXXXXXX do 
XXXXXXXXXX. 

3. Práva a povinnosti ČP

3.1 ČP na výzvu Odesílatele bez zbytečného odkladu, XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXX XXX, 
ověří splnění povinnosti Odesílatele uvedené v bodu 2.2 a v případě dodržení všech podmínek vystaví 
Odesílateli Certifikát, který ho opravňuje k čerpání výhod uvedených v bodu 3.2.

3.2 V případě vystavení Certifikátu podle bodu 3.1 ČP poskytne Odesílateli odchylně od ujednání přílohy 
č. X v případě zásilek podaných v období od XXXXXXXXX do XXXXXXXXXX službu Balíkovna 
za zvýhodněnou cenu XXXX Kč. Tato zvýhodněná cena je Odesílateli poskytnuta bez ohledu na to, 
zda v konkrétním případě využil nebo nevyužil doplňkovou službu „bezdokladová dobírka“. Ke 
zvýhodněné ceně nenáleží žádné další slevy. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude připočtena 
v zákonné výši dle platných právních předpisů.

3.3 Podmínkou poskytnutí zvýhodněné ceny ve výši podle bodu 3.2 je  splnění podmínek dle bodu 2.1 
přílohy č. X.

V případě, že Odesílatel nedodrží podmínky týkající se zásilek stanovené v příloze č. X; nesplní svou 
povinnost uvedenou v bodu 2.3, tj. nebude plnit své povinnosti vyplývající z bodu 2.1 nepřetržitě po 
celé období od XXXXXXXXX do XXXXXXXXXX a závadný stav neodstraní ani do 15 dnů ode 
dne upozornění na porušení některé z jeho povinností podle bodu 2.1; dopustí se porušení některé 
z povinností uvedených v bodu 2.1 opakovaně; nebo bude o poměrech, výkonech nebo službách ČP 
v uvedeném období uvádět na svých internetových stránkách nebo jiným veřejným způsobem údaje 
způsobilé přivodit ČP újmu vzniká ČP v případě zásilek podaných za zvýhodněnou cenu podle bodu 
3.2 právo na doúčtování rozdílu mezi zvýhodněnou cenou služby podle bodu 3.2 a cenou služby 
Balíkovna stanovenou podle přílohy č. X Dohody. 


