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Smlouva o Roznášce info rman ich/ propagan ich matenal 

íslo 982807-0460/201 O 

Dodatek . 3 ke Smlouv o Roznášce informaních materiál 

íslo 982807-0460/2010 

eská pošta, s.p. 

se sídlem· 

IC. 

DI:. 

zastoupen 

zapsán v obchodnim reJstíku 

bankovní spojeni: 

ISIO útu· 

korespondenní adresa 

BIC/SWIFT: 

IBAN: 

dale jen ":P" 

a 

mstská ást Praha 4 

se sidlem. 

l:· 

DIC. 

zastoupena· 

zapsána: 

bankovní spojeni 

íslo útu. 

korespondenn1 adresa: 

pldlene ID ctK složky· 

pidlené Technologické íslo 

délle jen "Objednatel" 

Politickych vz 909/4, 225 99 Praha 1 

47114983 

CZ47114983 

Daniel Krejí, obchodní editel regionu, firemní obchod PH a St: 

Mstského soudu v Praze, oddíl A, vlozka 7565/1 

Ceskoslovenská obchodnl banka, a. s. 

Firemní obchod Praha a Stednl echy, 

Poštovní pihrádka 90, 225 90 Praha 025 

CEKOCZPP 

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 

00063584 

CZ00063584 

Mgr . Petr tpánek, CSc., starosta mstské ásti Praha 4 

v registru ekonomických subjekt 

eská spoitelna, a.s. 

mstská ást Praha 4, Antala Staška 2059/BOb, 140 46 Praha 4 

16442002 

B 88 58 
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1. 1. 

1.2. 

I 
Smlouva o Roznášce in forma nlch/propag a ních materiálú 

~-- ~~i:slo~98=2=8~07_-o_ 4 _ 6_0 I_2o_1_o __________________ ~ 

1. Ujednání 

I I dohodly 
na zmn obsahu Smlouvy o Roznášce informankh matenálu , . 982807-

Sm uvn strany se , • 
0460/2010 ze dne 16.4.2010 (dále Jen "Smlouva"), a to následujtclm zpusobem. 

Smluvní strany se dohodly na pidáni nového bodu . 6,v tt. 111 s následujícím znnlm. 

Objednatel ped podáním opatí .balík/svazek ínfor.~~nlch!pro~.aganlch materiálú podací nálepkou s 

árovym kódem (dále jen "CK") nekterým z následuJtCtch zpusobu. 

Podací nálepkou s K, jejíž potisk je generován ze softwaru t:P (dále jen "podací 

nálepka P") a která je vydávána ze strany P zdarma v potfebném potu po .uzav!enl 

této Smlouvy a dále na základ plsemne, e-mailové nebo faxové o~Jedn~vky 
(vyjimen 1 telefonické objednávky, která must být následn~ p~t~rzena _nekterym z 
pedcházejících zpúsobú objednán[). Podad nálepky P Jsou predavany Objednateli na 

kotoui. Podací nálepka P bude umlstna na jednom ballku/svazku a ostatní 

balíky/svazky k Jedné zakázce budou Objednatelem oznaeny bu podacím íslem s 

K nebo pouze jeho pepisem (alfanumerický pepis) Tedy v ramci jedné zakázky 

bude totožný pepis árového kódu v íselné podob uveden na všech 

balících/ svazcích 

Vzor podacl nálepky s éK a její umístní na adresnlm št•tku Je v Píloze . 4. 

1 l Smluvní strany se dohodly na pidání nového bodu . 7,v l 111 s následujícím znnlm 

Objednatel bude používat podací nálepky P vzestupn v poad í jejich podacích í s el ( isto na štltku P 

bez poslednl íslice, která je kontrolní) 

1.4. Smluvnl strany se dohodly na pidání nového bodu . 8, v l. lil s následujÍCtm znn l m . 

Potl~tné podací nálepky s árovým kódem P objednává Objednatel v pfedstlhu 20 pracovních dni na 

e-mailu. nalepky.podavatel.pha@cpost.cz prostednictvím objednávkového formuláe , kde je zvolen 

zpúsob jejich pevzetf. 

1.5. Smluvní strany se dohodly na pidání nového bodu . 9, v Ci. lil s následujícím znním 

Podad nálepky CP jsou zútovatelným tiskopisem. Objednatel zajistí jejich ochranu a odpovídá P za 

škodu vzniklou jejich pfípadnym zneužitím Nevyužlté, poškozené i jinak znehodnocené podací nálepky 

CP vrátí Objednatel bez zbyteného odkladu CP. 

1.6. Smluvní strany se dohodly na pidání nového bodu é. 2, v l. IV s následujícím znním : 

1.7. 

Objednatel má možnost využit nasledujiclch možnosti terminu roznosu, piem vždy mus1 být 

zachováno omezení m.nimální doby dodáni materiálu nejdíve tetí a nejpozdJi patý pracovní den po 

dni podáni: 

"Dodání v jeden den" - podané materiály budou dodány bhem jednoho pracovního 
dne. 

"Dodání v rozmezí OD-DO" - podané materiály budou dodány ve dvou nebo ve trech 
po sob jdoucích pracovních dnech bhem uvedeného rozmezf (pokud toto rozmezí 

pipadá na jiný nei pracovní den, má se za to, že term1nem roznášky Je nejbliBf 
následujíd pracovní den). 

Strany se dohodly, že se k Dohod pipojuje nová Píloha .4 - Vzor adresního stítku balíku (svazku) s 
Informaními (RIM) I propaganímí (RPM) materiály, která je pílohou . 1 tohoto Dodatku . 



~J 
teská po§ta 

Smlouva o Roznášce informaních/propaganlch materiálu 

íslo 982807-0460/2010 

2. Z á v r e n á ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy se neméni a zstávají nadále v platnosti. 

2.:!. Dodatek  3 je s výjimkou bod 1.6, v l. 1 úinný dnem jeho podpisu obma smluvními stranami. Body 

 1.6, v ~I 1 nabývají úinnosti 30. dnem od oznámení o aktivaci písluných služeb ~P na e-mail 

kontaktní osoby Objednatele. 

2.3. Dodatek . 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po 

jednom výtisku. 

2.4. Nedllnou souástí tohoto Dodatku jsou následující pílohy· 

Píloha . 1 tohoto Dodatku- Píloha . 4 Dohody - Vzor adresního štítku balíku (svazku) s informaními 

(RIM) I propaganími (RPM) materiály 

V Praze dne ~ g i)..OA f" 

Za ~p· 

V Praze dne 

Za Objednatele 

obchodní edi tel regionu, firemní obchod PH a St~ 

Leská pošta, s.p. 
Pollltll..y'h vt';r'lci IJ(ll)j4 

, C.: 1}5 CJ'l l'r.1h.1 1 J~l 

3 o 07· 20 J ll" ·171Wi fl\ Ilit' I/471HIIH.l 

Mgr Petr Stpánek, CSc. 

starosta mstské ásti Praha 4 
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t.eská polta 

Smlouva o Roznášce informaních/propaganích materiál 

íslo 982807-0460/201 O 

Píloha . 4 - Vzor adresního štítku balíku (svazku)s informaními (RIM) I 
propaganími (RPM) materiály 

Mimmální rozmr 14 x 9 cm, minimální velikost písma 0,25 cm 

N6zev RIM 

Nazev 
Objednatele 

do vsech domácnosti 
• ~eetné odp1r3tO 
reklamy· 

o/lsk denn/ho 

razítka podací 

pošty pop. 

datum pod.int 

RIM 

100ks/ 450ks 1/ 5 

Roznos ............ , . • , od: 8. 4. 14 
do: 10. 4 14 

V obci / ásti obce Hazlov 

I 

--

eislo dohoóy • 

: llll~ll l l\l \ 1 
-- ~nooootl • 

Po~a 

350 07 Depo Cheb 70 

1 

1 Poeet kusu ve 
svazku Soueet kS 

1 ve ~ech S'iaZCICh 

, 
Uvést podle zvoleneho typu rowosu: 
· Roznos dne 

I Poadí bahku (svazku) l 
v ramclzakaz~ / celkovy potet 

• Roznos v rozmez1 od ... do 1 podaných balikú (svazku) 

NázevRPM eislo tlohody • 
Nazev otisk denního 

Oblednatele rtwlktl podocf o!-1~10 Et~ t: 

poJ()' pop. : lllllillllll dJtum podáni 

do v~ech domácnost[ -- ~M rniOI»>Ill > 

RPM 

t00ks/ 500ks 1/ 5 

ROLOOS ., ........... o<l: 8. 4 14 
Po~ta 

oo. 10. 4 14 350 07 Depo Cheb 70 

V obc l/ ásti obce Hazlov 

*Jako ., íslo dohody" Objednatel uvádí íslo Dohody upravující zpsob úhrady ceny poštovného, v 

pípad platby Kreditem íslo Kreditu, kterým je hrazeno poštovné za danou zásilku. 


