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Dodatek č.6 

ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 
 

číslo 10564/2016 

 

a 

 

  

Česká pošta, s.p.  

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 

IČO: 47114983 

DIČ: CZ47114983 

zastoupen: Borisem Šlosarem, manažerem specializovaného útvaru správa 

externích sítí  

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 133406370/0300 

korespondenční adresa: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 

BIC/SWIFT: CEKOCZPP 

IBAN:  

dále jen „ČP“  

Služby Brozany s.r.o.  

se sídlem/místem podnikání: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

IČO: 28707834 

DIČ: CZ28707834 

zastoupen: Mgr. Eva Svěrčinová 

zapsán/a v obchodním rejstříku  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43-5114570207/0100 

korespondenční adresa: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

BIC/SWIFT:  

IBAN:  

 

dále jen „Zástupce“ 
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1. Ujednání 

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.,                  

č. 10564/2016 ze dne 16.11.2016 ve znění případných Dodatků (dále jen Smlouva“), a to následujícím 

způsobem: 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že v článku 2 Smlouvy (Základní práva a povinnosti smluvních stran) se 

doplňuje nový odstavec č. 2.9. v následujícím znění: 

„2.9. Zástupce je povinen se při používání loga/obchodního jména Balíkovny řídit aktuálním zněním 

„Pravidel pro používání loga Balíkovna smluvními provozovateli“ a „Manuálu pro označení Balíkovny 

na poštách Partner“, které jsou umístěny na: www.ceskaposta.cz/balikovna v sekci Ke stažení, přičemž 

podpisem této Smlouvy Zástupce prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil. Logo/obchodní jméno 

Balíkovny je Zástupce oprávněn užít pouze za účelem vyplývajícím z této Smlouvy či po předchozí 

dohodě s Českou poštou.“ 

1.3 Smluvní strany se dohodly, že v bodě 2 (Variabilní odměna) Přílohy č. 2 Smlouvy (Seznam sjednaných 

služeb a provizí) se dosavadní rámeček označený jako „Výdej zásilek se službou Balík Do balíkovny“ 
plně nahrazuje následujícím textem: 

 Výdej a příjem zásilek se službou Balíkovna  

 Odměna za vydanou zásilku bez vybrání neuhrazených váznoucích částek  

(za 1 vydanou zásilku, odměna za provedenou transakci se nevyplácí) 

6,00 Kč 

 Odměna za vydanou zásilku a vybrání neuhrazených váznoucích částek 

(za 1 vydanou zásilku, odměna za provedenou transakci se nevyplácí) 
8,00 Kč 

 Odměna za přijatou zásilku Balíkovna  

(za 1 zásilku, odměna za provedenou transakci se nevyplácí) 
6,00 Kč 

  

1.4 Smluvní strany se dohodly na zrušení transakčního kódu 113 Pk A - daňová složenka ze Seznamu 

transakcí pro variabilní odměnu, který je součástí Přílohy č. 2 Smlouvy (Seznam sjednaných služeb 

a provizí) a to ke dni 01. 01. 2022. 

1.5 Smluvní strany se dohodly, že text bodu 3.6. Přílohy č. 3 Smlouvy (Základní podmínky poskytování 

služeb České pošty, s.p. třetím osobám prostřednictvím Zástupce) je plně nahrazen následujícím 

textem: 

„3.6 Zástupce je povinen umístit bezprostředně u vchodu do provozovny Partner, v níž vykonává 

činnost na základě Smlouvy, a dále i uvnitř této provozovny, předané označení místa poskytování 

služeb ČP, předané logo Poštovní spořitelny, předané logo Balíkovny a další náležitosti vyplývající ze 

závazných dokumentů.“ 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

2.2 Tento Dodatek č. 6 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný od 1. 11. 2021. 

http://www.ceskaposta.cz/balikovna
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2.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že na plnění odpovídající předmětu tohoto Dodatku poskytnutá od 

1. 11. 2021 do nabytí účinnosti tohoto Dodatku budou tam, kde to nevylučuje povaha věci, pohlížet 

jako na plnění poskytnutá za jeho účinnosti. 

2.4 Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strany 

stran Dohody obdrží po jednom. 

 

 

 

V Praze dne  V              dne  

za ČP: za Zástupce: 

 

 

 

 

Boris Šlosar 

manažer specializovaného útvaru 

správa externích sítí 

Mgr. Eva Svěrčinová  

starostka 

 



 

 

 


