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Dodatek . 1 k Dohod  o podmínkách podávání 
poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a 

Obchodní balík 
íslo 982507-0042/2012

eská pošta, s.p.

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

I :         47114983 

DI :         CZ47114983 

zastoupen/jednající:     Ing. Bohumila Kadidlová, obchodní editel regionu Východní echy 

zapsán v obchodním rejst íku  M stského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1 

bankovní spojení:     eskoslovenská obchodní banka, a. s.  

íslo ú tu:       134204869/0300                 

koresponden ní adresa:    Na Hrádku 105, 532 05  Pardubice 

BIC/SWIFT:       CEKOCZPP 

IBAN:        CZ03 0300 0000 0001 3420 4869 

dále jen " P" 

a 

U MERKURA PARDUBICE s.r.o.

se sídlem/místem podnikání:   T ída Míru 109, 530 02  Pardubice 

I :         25940538 

DI :         CZ25940538 

zastoupen/jednající:     Viktor Slavík, jednatel 

zapsán/a v obchodním rejst íku:  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16281 

bankovní spojení:     GE Money Bank, a.s. 

íslo ú tu:       152861168/0600 

koresponden ní adresa:    U MERKURA PARDUBICE s.r.o., T ída Míru 109, 530 02  Pardubice 

p id lené ID C K složky:   26136001 

p id lené technolog. íslo:   M 66 199 

dále jen "Odesílatel" 
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P íloha . 1 - Cena za službu Obchodní balík sjednaná 
pro období od 1.6.2012 do 31.12.2012 

1.1. Pr m rné množství všech zásilek podaných na základ  Dohody o podmínkách podávání poštovních 
zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Obchodní balík íslo 982507-0042/2012. (dále jen "zásilek dle 
Dohody") ve Zkoumaném období za kalendá ní m síc s alespo  jedním podáním je vyšší než 100 ks 
zásilek (celkový po et podaných zásilek dle Dohody za Zkoumané období / po et kalendá ních m síc
s alespo  jedním podáním zásilky dle Dohody) 

1.2. Pro všechny zásilky Obchodní balík (dále jen "zásilka BO") - technologické . M 66 199 - podané 
Odesílatelem dle Dohody specifikované v bodu 1.1 této P ílohy (dále jen "Dohoda") je sjednána cena 
pro období od 1.6.2012 do 31.12.2012 (dále jen "Zkoumané období") za službu jednotn  v souladu s 
Poštovními podmínkami eské pošty, s.p. - Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb (dále 
jen "Ceník"). Cena je sjednána ve výši K  97,- za jeden kus zásilky BO. 

Cena je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

Tato cena platí za dodržení všech podmínek uvedených v bod  1.3. 

1.3. Podmínky týkající se zásilek: 

pr m rná hmotnost zásilky BO za Zkoumané období je do 4 kg (sou et hmotností 
všech podaných zásilek BO za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek BO 
za Zkoumané období); 

pr m rné množství všech zásilek dle Dohody podaných za kalendá ní m síc s alespo
jedním podáním je vyšší než 100 ks zásilek (celkový po et podaných zásilek dle 
Dohody za Zkoumané období / po et kalendá ních m síc  s alespo  jedním podáním 
zásilky dle Dohody); 

dodatková sleva je za Zkoumané období oprávn n  využita alespo  u 2 % zásilek BO z 
celkového podání zásilek BO za Zkoumané období (po et podaných zásilek BO s 
využitím dodatkové slevy za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek BO za 
Zkoumané období); 

P íplatek Udaná Cena
Udaná cena žádné zásilky nep evýší K  30.000,- 

Ostatní dopl kové služby
Bezdokladová dobírka u BO 
zásilek nep evýší

90 % z množství podaných zásilek za 
Zkoumané období

Ostatní p íplatky

K ehké u zásilek nep evýší 
3 % z množství podaných zásilek za 

 Zkoumané období 
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1.4. Cena uvedená v bod  1.2 je sjednána jako úplná jednotná cena, která zahrnuje základní cenu, ostatní 
p íplatky, ceny za dopl kové služby, slevy za dodání zásilek na adresu provozovny, množstevní a 
dodatkové slevy, které Odesílateli p ísluší. Jiné služby, slevy a služby, které jsou v Ceníku nacen ny 
p íplatkem, a které nejsou uvedeny v bodu 1.3 této P ílohy, nejsou Odesílateli poskytnuty. Jiný rozsah 
dopl kových služeb a rozsah služeb, které jsou v Ceníku nacen ny p íplatkem, než je stanoven v bodu 
1.3 této P ílohy, není oprávn n Odesílatel požadovat. K této cen  nep ísluší žádné další slevy, s 
výjimkou slevy za p edání podacích dat v elektronické podob . V p ípad  bezchybného p edávání 
podacích dat v elektronické podob  bude Odesílateli p i pravidelném m sí ním vyú tování po ítána 
sleva za elektronické podání ve výši K  2,- za jednu zásilku. 

Sleva je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

1.5. Po uplynutí Zkoumaného období P p ezkoumá spln ní podmínek uvedených v bodu 1.3 této P ílohy, a 
to dle struktury Odesílatelem skute n  podaných zásilek ve Zkoumaném období. Pokud podmínky v 
bodu 1.3 nebudou dodrženy, P za Zkoumané období doú tuje Odesílateli za každou podanou zásilku 
BO dle této Dohody rozdíl mezi áste nou jednotnou cenou dle této P ílohy a novou áste nou 
jednotnou cenou vypo tenou pro Zkoumané období. Doú tování bude provedeno formou ú etního 
dokladu následující kalendá ní m síc po skon ení Zkoumaného období, pro které byla stanovena 
jednotná cena. Tato nová jednotná cena musí být minimáln  ve výši ceny uvedené v bodu 1.2 této 
P ílohy. 

 Nová úplná jednotná cena je stanovena následovn : 

na základ  uskute n ného podání za Zkoumané období jsou na základ  níže uvedených 
parametr  vypo teny veli iny za toto období; 

tyto veli iny za Zkoumané období jsou aplikovány na každý kalendá ní m síc, ve 
kterém bylo u in no alespo  jedno podání, tzn. kalendá ní m síc bez podání zásilky 
dle Dohody nebude zohledn n p i stanovování áste né jednotné ceny; 

tím je pro každý jednotlivý kalendá ní m síc Zkoumaného období s alespo  jedním 
podáním ur ena áste ná jednotná m sí ní cena dle Ceníku platného k prvnímu dni 
p íslušného kalendá ního m síce, v . ujednání dle bodu 4.6.5 (Obchodní balík) Ceníku; 

nová úplná jednotná cena pro Zkoumané období je vypo tena jako prostý aritmetický 
pr m r všech áste ných m sí ních jednotných cen. 

 Parametry: 

pr m rná hmotnost zásilky BO za Zkoumané období (sou et hmotností všech 
podaných zásilek BO / po et všech podaných zásilek BO za Zkoumané období); 

pr m rné množství podaných zásilek dle Dohody ve Zkoumaném období za kalendá ní 
m síc s alespo  jedním podáním (celkový po et podaných zásilek dle Dohody za 
Zkoumané období / po et kalendá ních m síc  s alespo  jedním podáním); 

oprávn né užití dodatkové slevy za Zkoumané období (po et podaných zásilek BO s 
využitím dodatkové slevy za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek BO za 
Zkoumané období); 

oprávn né užití slevy za dodání zásilek BO na adresu provozovny ve Zkoumaném 
období (po et podaných zásilek BO s využitím slev "Dodání zásilek na adresu 
provozovny" za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek BO za Zkoumané 
období); 
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P íloha . 2 - Cena za službu Balík Do ruky sjednaná pro 
období od 1.6.2012 do 31.12.2012 

1.1. Pr m rné množství všech zásilek podaných na základ  Dohody o podmínkách podávání poštovních 
zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Obchodní balík íslo 982507-0042/2012. (dále jen "zásilek dle 
Dohody") ve Zkoumaném období za kalendá ní m síc s alespo  jedním podáním je vyšší než 100 ks 
zásilek (celkový po et podaných zásilek dle Dohody za Zkoumané období / po et kalendá ních m síc
s alespo  jedním podáním zásilky dle Dohody) 

1.2. Pro všechny zásilky Balík Do ruky (dále jen "zásilka DR") - technologické . M 66 199 - podané 
Odesílatelem dle Dohody specifikované v bodu 1.1 této P ílohy (dále jen "Dohoda") je sjednána cena 
pro období od 1.6.2012 do 31.12.2012 (dále jen "Zkoumané období") za službu jednotn  v souladu s 
Poštovními podmínkami eské pošty, s.p. - Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb (dále 
jen "Ceník"). Cena je sjednána ve výši K  95,- za jeden kus zásilky DR. 

Cena je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

Tato cena platí za dodržení všech podmínek uvedených v bod  1.3 a 1.4. 

1.3. Podmínky týkající se zásilek: 

pr m rná hmotnost zásilky DR za Zkoumané období je do 4 kg (sou et hmotností 
všech podaných zásilek DR za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek DR 
za Zkoumané období); 

pr m rné množství všech zásilek dle Dohody podaných za kalendá ní m síc s alespo
jedním podáním je vyšší než 100 ks zásilek (celkový po et podaných zásilek dle 
Dohody za Zkoumané období / po et kalendá ních m síc  s alespo  jedním podáním 
zásilky dle Dohody); 

dodatková sleva je za Zkoumané období oprávn n  využita alespo  u 2 % zásilek DR z 
celkového podání zásilek DR za Zkoumané období (po et podaných zásilek DR s 
využitím dodatkové slevy za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek DR za 
Zkoumané období); 

P íplatek Udaná Cena
Udaná cena žádné zásilky nep evýší K  50.000,- 

Ostatní dopl kové služby
Bezdokladová dobírka u DR 
zásilek nep evýší

90 % z množství podaných zásilek za 
Zkoumané období

Ostatní p íplatky

K ehké u zásilek nep evýší 
3 % z množství podaných zásilek za 

 Zkoumané období 
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1.4. Podmínky týkající se internetového obchodu Odesílatele: 

a) P poskytne Odesílateli slevu ve výši K  2,- (sleva je již v cen  dle bodu 1.2 zapo ítána), pokud 
Odesílatel splní jednu z následujících podmínek: 

V p ípad  automatizované p edvolby p epravce p i objednávce zboží na 
stránkách internetového obchodu Odesílatele, bude p edvolena P jako 
p epravce za sou asného zachování výb ru ostatních p epravc  pro 
zákazníky Odesílatele, nebo  

Pokud není nastavena automatická p edvolba p epravce, bude P umíst na 
na první pozici v nabídce p epravc  na stránkách internetového obchodu 
Odesílatele. 

V p ípad  nepln ní t chto podmínek v pr b hu Zkoumaného období bude postupováno podle 
ustanovení bodu 1.5. 

1.5. Pln ní podmínek uvedených v bod  1.4 P pr b žn  kontroluje a o p ípadném nespln ní t chto 
podmínek bez odkladu písemn  informuje Odesílatele s tím, že ur í lh tu pro nápravu ze strany 
Odesílatele. Pokud bude nespln ní podmínek uvedených v bod  1.4 trvat i po skon ení této lh ty i 
bude opakovan  zjišt no, Odesílatel ztrácí nárok na slevu uvedenou v bod  1.4 a to od m síce, kdy 
došlo k napln ní t chto p edpoklad  a po zbytek Zkoumaného období. 

Strany se dohodly, že v tomto p ípad  bude cena za zásilku DR uvedená v bod  1.2 této P ílohy 
navýšena o K  2,- pokud nebyly spln ny podmínky p iznání slevy podle bodu 1.4 a) a to za m síc, kdy 
došlo ke ztrát  nároku na slevu a po zbytek Zkoumaného období. 

Cena je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

1.6. Cena uvedená v bod  1.2, resp. 1.5 je sjednána jako úplná jednotná cena, která zahrnuje základní cenu, 
ostatní p íplatky, ceny za dopl kové služby, slevy za dodání zásilek na adresu provozovny, množstevní 
a dodatkové slevy, které Odesílateli p ísluší. Jiné služby, slevy a služby, které jsou v Ceníku nacen ny 
p íplatkem, a které nejsou uvedeny v bodu 1.3 této P ílohy, nejsou Odesílateli poskytnuty. Jiný rozsah 
dopl kových služeb a rozsah služeb, které jsou v Ceníku nacen ny p íplatkem, než je stanoven v bodu 
1.3 této P ílohy, není oprávn n Odesílatel požadovat. K této cen  nep ísluší žádné další slevy, s 
výjimkou slevy za p edání podacích dat v elektronické podob . V p ípad  bezchybného p edávání 
podacích dat v elektronické podob  bude Odesílateli p i pravidelném m sí ním vyú tování po ítána 
sleva za elektronické podání ve výši K  2,- za jednu zásilku. 

Sleva je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

1.7. Po uplynutí Zkoumaného období P p ezkoumá spln ní podmínek uvedených v bodu 1.3 této P ílohy, a 
to dle struktury Odesílatelem skute n  podaných zásilek ve Zkoumaném období. Pokud podmínky v 
bodu 1.3 nebudou dodrženy, P za Zkoumané období doú tuje Odesílateli za každou podanou zásilku 
DR dle této Dohody rozdíl mezi áste nou jednotnou cenou dle této P ílohy a novou áste nou 
jednotnou cenou vypo tenou pro Zkoumané období. Doú tování bude provedeno formou ú etního 
dokladu následující kalendá ní m síc po skon ení Zkoumaného období, pro které byla stanovena 
jednotná cena. Tato nová jednotná cena musí být minimáln  ve výši ceny uvedené v bodu 1.2, resp. 1.5 
této P ílohy. 

 Nová úplná jednotná cena je stanovena následovn : 

na základ  uskute n ného podání za Zkoumané období jsou na základ  níže uvedených 
parametr  vypo teny veli iny za toto období; 

tyto veli iny za Zkoumané období jsou aplikovány na každý kalendá ní m síc, ve 
kterém bylo u in no alespo  jedno podání, tzn. kalendá ní m síc bez podání zásilky 
dle Dohody nebude zohledn n p i stanovování áste né jednotné ceny; 
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P íloha . 3 - Cena za službu Balík Na poštu sjednaná 
pro období od 1.6.2012 do 31.12.2012 

1.1. Pr m rné množství všech zásilek podaných na základ  Dohody o podmínkách podávání poštovních 
zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Obchodní balík íslo 982507-0042/2012. (dále jen "zásilek dle 
Dohody") ve Zkoumaném období za kalendá ní m síc s alespo  jedním podáním je vyšší než 100 ks 
zásilek (celkový po et podaných zásilek dle Dohody za Zkoumané období / po et kalendá ních m síc
s alespo  jedním podáním zásilky dle Dohody) 

1.2. Pro všechny zásilky Balík Na poštu (dále jen "zásilka NP") - technologické . M 66 199 - podané 
Odesílatelem dle Dohody specifikované v bodu 1.1 této P ílohy (dále jen "Dohoda") je sjednána cena 
pro období od 1.6.2012 do 31.12.2012 (dále jen "Zkoumané období") za službu jednotn  v souladu s 
Poštovními podmínkami eské pošty, s.p. - Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb (dále 
jen "Ceník"). Cena je sjednána ve výši K  93,- za jeden kus zásilky NP. 

Cena je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

Tato cena platí za dodržení všech podmínek uvedených v bod  1.3 a 1.4. 

1.3. Podmínky týkající se zásilek: 

pr m rná hmotnost zásilky NP za Zkoumané období je do 4 kg (sou et hmotností 
všech podaných zásilek NP za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek NP za 
Zkoumané období); 

pr m rné množství všech zásilek dle Dohody podaných za kalendá ní m síc s alespo
jedním podáním je vyšší než 100 ks zásilek (celkový po et podaných zásilek dle 
Dohody za Zkoumané období / po et kalendá ních m síc  s alespo  jedním podáním 
zásilky dle Dohody); 

dodatková sleva je za Zkoumané období oprávn n  využita alespo  u 2 % zásilek NP z 
celkového podání zásilek NP za Zkoumané období (po et podaných zásilek NP s 
využitím dodatkové slevy za Zkoumané období / po et všech podaných zásilek NP za 
Zkoumané období); 

P íplatek Udaná Cena
Udaná cena žádné zásilky nep evýší K  50.000,- 

Ostatní dopl kové služby
Bezdokladová dobírka u NP 
zásilek nep evýší

90 % z množství podaných zásilek za 
Zkoumané období

Ostatní p íplatky

K ehké u zásilek nep evýší 
3 % z množství podaných zásilek za 

 Zkoumané období 
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1.4. Podmínky týkající se internetového obchodu Odesílatele: 

a) P poskytne Odesílateli slevu ve výši K  2,- (sleva je již v cen  dle bodu 1.2 zapo ítána), pokud 
Odesílatel splní jednu z následujících podmínek: 

V p ípad  automatizované p edvolby p epravce p i objednávce zboží na 
stránkách internetového obchodu Odesílatele, bude p edvolena P jako 
p epravce za sou asného zachování výb ru ostatních p epravc  pro 
zákazníky Odesílatele, nebo  

Pokud není nastavena automatická p edvolba p epravce, bude P umíst na 
na první pozici v nabídce p epravc  na stránkách internetového obchodu 
Odesílatele. 

V p ípad  nepln ní t chto podmínek v pr b hu Zkoumaného období bude postupováno podle 
ustanovení bodu 1.5. 

1.5. Pln ní podmínek uvedených v bod  1.4 P pr b žn  kontroluje a o p ípadném nespln ní t chto 
podmínek bez odkladu písemn  informuje Odesílatele s tím, že ur í lh tu pro nápravu ze strany 
Odesílatele. Pokud bude nespln ní podmínek uvedených v bod  1.4 trvat i po skon ení této lh ty i 
bude opakovan  zjišt no, Odesílatel ztrácí nárok na slevu uvedenou v bod  1.4 a to od m síce, kdy 
došlo k napln ní t chto p edpoklad  a po zbytek Zkoumaného období. 

Strany se dohodly, že v tomto p ípad  bude cena za zásilku NP uvedená v bod  1.2 této P ílohy 
navýšena o K  2,- pokud nebyly spln ny podmínky p iznání slevy podle bodu 1.4 a) a to za m síc, kdy 
došlo ke ztrát  nároku na slevu a po zbytek Zkoumaného období. 

Cena je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

1.6. Cena uvedená v bod  1.2, resp. 1.5 je sjednána jako úplná jednotná cena, která zahrnuje základní cenu, 
ostatní p íplatky, ceny za dopl kové služby, množstevní a dodatkové slevy, které Odesílateli p ísluší. 
Jiné služby, slevy a služby, které jsou v Ceníku nacen ny p íplatkem, a které nejsou uvedeny v bodu 1.3 
této P ílohy, nejsou Odesílateli poskytnuty. Jiný rozsah dopl kových služeb a rozsah služeb, které jsou 
v Ceníku nacen ny p íplatkem, než je stanoven v bodu 1.3 této P ílohy, není oprávn n Odesílatel 
požadovat. K této cen  nep ísluší žádné další slevy, s výjimkou slevy za p edání podacích dat v 
elektronické podob . V p ípad  bezchybného p edávání podacích dat v elektronické podob  bude 
Odesílateli p i pravidelném m sí ním vyú tování po ítána sleva za elektronické podání ve výši K  2,- 
za jednu zásilku. 

Sleva je uvedena bez DPH, která bude p ipo tena v zákonné výši dle platných právních p edpis . 

1.7. Po uplynutí Zkoumaného období P p ezkoumá spln ní podmínek uvedených v bodu 1.3 této P ílohy, a 
to dle struktury Odesílatelem skute n  podaných zásilek ve Zkoumaném období. Pokud podmínky v 
bodu 1.3 nebudou dodrženy, P za Zkoumané období doú tuje Odesílateli za každou podanou zásilku 
NP dle této Dohody rozdíl mezi áste nou jednotnou cenou dle této P ílohy a novou áste nou 
jednotnou cenou vypo tenou pro Zkoumané období. Doú tování bude provedeno formou ú etního 
dokladu následující kalendá ní m síc po skon ení Zkoumaného období, pro které byla stanovena 
jednotná cena. Tato nová jednotná cena musí být minimáln  ve výši ceny uvedené v bodu 1.2, resp. 1.5 
této P ílohy. 

 Nová úplná jednotná cena je stanovena následovn : 

na základ  uskute n ného podání za Zkoumané období jsou na základ  níže uvedených 
parametr  vypo teny veli iny za toto období; 

tyto veli iny za Zkoumané období jsou aplikovány na každý kalendá ní m síc, ve 
kterém bylo u in no alespo  jedno podání, tzn. kalendá ní m síc bez podání zásilky 
dle Dohody nebude zohledn n p i stanovování áste né jednotné ceny; 




