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Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek 
Balík Do ruky a Balík Na poštu 

�íslo 982507-1447/2012

�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 

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 

POOLTECHNIK, spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání:   K. Vika 264, 506 01 Ji�ín 

I�:         25261517 

DI�:         CZ25261517 

zastoupen/jednající:     Bc. Tomáš Frýba, jednatel 

zapsán/a v obchodním rejst�íku:  Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10883 

bankovní spojení:     Fio banka, a.s. 

�íslo ú�tu:       2200100566/2010 

koresponden�ní adresa:    POOLTECHNIK, spol. s r.o., K. Vika 264, 506 01 Ji�ín 

p�id�lené ID C�K složky:   108593001 

p�id�lené technolog. �íslo:   M 63 109 

SAP:         31452 

dále jen "Odesílatel" 

dále jednotliv� jako "strana Dohody", nebo spole�n� jako "strany Dohody", uzavírají v souladu s 
ustanovením § 51 zákona �. 40/1964 Sb., ob�anského zákoníku ve zn�ní pozd�jších p�edpis� tuto Dohodu o 
podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu (dále jen "Dohoda"). 
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1. Ú�el a p�edm�t Dohody

1.1. Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti obou stran Dohody, které vzniknou z postup� p�i 
podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu (dále jen "zásilka"). Není-li v Dohod�
výslovn� sjednáno jinak, práva a povinnosti z uzav�ené Dohody vyplývají z Poštovních podmínek 
služby Balík Do ruky a Poštovních podmínek služby Balík Na poštu platných v den podání zásilky 
(dále jen "poštovní podmínky") 

Aktuální zn�ní poštovních podmínek je k dispozici na všech poštách v �R a na Internetové adrese 
http://www.ceskaposta.cz/. 

2. P�íprava podání

2.1. Odesílatel p�ed podáním opat�í zásilku následujícím adresním štítkem: 

� Adresním štítkem, jehož potisk je generován ze softwaru �P. 

2.2. Vypln�ný adresní štítek musí obsahovat dále i údaje o hmotnosti zásilky v kg s p�esností na 100 g 
(tento údaj není nutno uvád�t p�i podání na pošt�) a PS� podací pošty. Zásilky s ne�itelnými údaji má 
právo �P odmítnout. 

2.3. Adresní štítky vydávané �P (dále "AŠ �P") budou Odesílateli vydány �P zdarma v pot�ebném po�tu 
po uzav�ení této Dohody a dále na základ� e-mailové nebo faxové objednávky (výjime�n� i telefonické 
objednávky, která musí být následn� potvrzena n�kterým z p�edcházejících zp�sob� objednání). 

2.4. Nepotišt�né (zcela bílé) adresní štítky objednává Odesílatel v p�edstihu 10 pracovních dn� na podací 
pošt� Ji�ín 1, Šafa�íkova 142, PS� 506 01, Depo Ji�ín 70, D�lnická 395, PS� 507 70.   

2.5. AŠ �P jsou zú�tovatelným tiskopisem. Odesílatel zajistí jejich ochranu a odpovídá �P za škodu 
vzniklou jejich p�ípadným zneužitím. Nevyužité, poškozené �i jinak znehodnocené AŠ �P vrátí 
Odesílatel bez zbyte�ného odkladu �P.  

2.6. Odesílatel bude používat AŠ �P vzestupn� v po�adí jejich podacích �ísel (�íslo na AŠ �P bez poslední 
�íslice, která je kontrolní). 

2.7. Odesílatel je povinen p�i podání zásilek (tedy nejpozd�ji spolu s p�edávanými zásilkami) p�edat 
provozovn� �P podací data k zásilkám. V opa�ném p�ípad� je �P oprávn�na zásilky nep�evzít, tedy 
odmítnout podání t�chto zásilek do doby, než budou podací data p�edána. 

2.8. Odesílatel, který podává zásilky s dopl�kovou službou Bezdokladová dobírka, p�edá �P podací data k 
zásilkám ve form� datového souboru. Datový soubor Odesílatel p�edá �P nejpozd�ji spolu s 
p�edávanými zásilkami. V p�ípad� žádosti o službu Bezdokladová dobírka je Eviden�ní list, podepsaný 
oprávn�ným zástupcem, nedílnou sou�ástí této Dohody jako P�íloha � 1. Odesílatel stanoví jedine�ný 
ú�et u pen�žního ústavu, kam budou vybrané pen�žní �ástky p�evád�ny nebo má možnost, v p�ípad�
kdy využívá více typ� zásilek, stanovit jeden ú�et pro každý typ zásilky. Bankovní spojení je uvedeno v 
Eviden�ním listu, který je vyhotoven celkem v trojím provedení. P�i volb� indikace kumulovaný p�ípis 
v Eviden�ním listu musí být elektronicky p�edávaný soubor obsahující položkový rozpis plateb za 
Bezdokladovou dobírku zašifrován šifrovacím programem �P CRYPTA, který je zdarma (veškeré 
informace jsou k dispozici na Internetových stránkách �P http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/e-
sluzby/interni-certifikacni-autorita-id314/). Zašifrováním je soubor zabezpe�en proti neoprávn�né 
manipulaci s údaji uloženými uvnit� souboru. Kumulovaný p�ípis na ú�et odesílatele bude proveden až 
po vydání technologického certifikátu CRYPTA, do té doby jsou platby p�ipisovány položkov�. 
Neoprávn�n� p�evedené �ástky na ú�et Odesílatele vrátí Odesílatel bez pr�tah� �P. 
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3. Podání

3.1. Zásilky budou podávány: 

� na pošt�: Ji�ín 1, Šafa�íkova 142, PS� 506 01 

− ve dnech Po - Pá   od 8:00 do 18:00 hod. 

− mezní doba pro podání na pošt� je 17:00 hod. 

− zásilky p�ijaté po této dob� jsou považovány za podané následující pracovní 
den 

� od 1.6.2012: Depo Ji�ín 70, D�lnická 395, PS� 507 70 

− ve dnech Po - Pá   od 8:00 do 18:00 hod. 

− mezní doba pro podání na pošt� je 17:00 hod. 

− zásilky p�ijaté po této dob� jsou považovány za podané následující pracovní 
den 

� na obslužném míst� Odesílatele na adrese - míst� p�evzetí zásilek u Odesílatele (dále 
jen "svoz"): POOLTECHNIK, spol. s r.o., D�lnická 782, 506 01  Ji�ín 

− p�id�lené ID C�K složky obslužného místa: 108593001 

− nepravideln�

− odpov�dný pracovník Odesílatele: Jan Luká�

− podací poštou je pošta Ji�ín 1, Šafa�íkova 142, PS� 506 01 

− od 1.6.2012: podací poštou je Depo Ji�ín 70, D�lnická 395, PS� 507 70 

− pokud bude svoz provád�n nepravideln�, tj. v p�edem neur�ených pracovních 
dnech a �asových rozmezích, �P zajistí svoz zásilek na základ� telefonické 
objednávky 

3.2. Objednávky svozu jsou p�ijímány pracovišt�m �P: 

telefon: 493 585 171 – pošta Ji�ín 1 

e-mail: podani.depojc70@cpost.cz – Depo Ji�ín 70 

v pracovní dny v dob� od 8:00 hod. do 18:00 hod., a to na následující pracovní den, pokud se strany 
Dohody nedohodnou jinak. 

3.3. V p�ípad�, že Odesílatel má sjednán svoz a nemá k podání ani jednu zásilku využívaných služeb �P, je 
povinen svoz zrušit na výše zmín�ném pracovišti �P - viz uvedené kontakty v bodu 3.2 tohoto �lánku, 
a to nejpozd�ji téhož dne do 8:00 hod. Pokud objednaný svoz nezruší, považuje �P tuto jízdu za 
marnou jízdu. 

3.4. P�i podání zásilek na obslužném míst� je Odesílatel povinen zajistit po p�istavení vozidla plynulou 
nakládku zásilek, které musí být p�ipraveny v bezprost�ední blízkosti místa p�istavení vozidla. 
Nakládku provád�jí pracovníci �P. Pracovník �P není povinen zkoumat oprávn�nost p�edávající osoby 
a �ekat na p�edání zásilek déle než 15 minut.  

3.5. P�i podání zásilek prost�ednictvím svozu vystaví pov��ený pracovník �P pouze potvrzení o po�tu 
p�evzatých zásilek. Potvrzený podací arch nebo tiskovou sestavu vyhotovenou prost�ednictvím 
p�íslušného programu �P vrátí Odesílateli: 

� poštovní zásilkou na adresu: POOLTECHNIK, spol. s r.o., K. Vika 264, 506 01  Ji�ín 
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4. Cena a zp�sob úhrady

4.1. Zp�sob úhrady ceny byl sjednán: 

� na základ� faktury 

− p�evodem z ú�tu 

4.2. Cena za službu Balík Do ruky a Balík Na poštu je ú�tována dle Poštovních podmínek �eské pošty, s.p. 
- Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb (dále jen "Ceník") platných ke dni poskytnutí 
této služby. Ceník je dostupný na všech poštách v �R a na Internetové adrese 
http://www.ceskaposta.cz/. 

�P si vyhrazuje právo tento Ceník jednostrann� zm�nit. 

4.3. V p�ípad� marné jízdy z viny Odesílatele dle �l. 3, bod 3.3, je �P oprávn�na ú�tovat Odesílateli cenu 
této marné jízdy, a to ve výši ceny mimo�ádné jízdy dle Ceníku platného ke dni poskytnutí této služby. 

4.4. Fakturu - da�ový doklad bude �P vystavovat M�sí�n� s lh�tou splatnost 14 dní od data jejího 
vystavení. 

Je-li Odesílatel v prodlení s placením ceny, je povinen uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené v § 1 
na�ízení vlády �. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok� z prodlení a poplatku z prodlení podle 
ob�anského zákoníku v platném zn�ní.  

Úroky z prodlení je Odesílatel povinen zaplatit dle platebních podmínek stanovených v tomto bodu 4.4, 
a to po jejich vyú�tování ze strany �P. 

Faktury - da�ové doklady budou zasílány na adresu:  

POOLTECHNIK, spol. s r.o., K. Vika 264, 506 01 Ji�ín 

ID C�K složky: 108593001 

5. Ochrana osobních údaj�

5.1. Odesílatel bude v p�ípadech dle poštovních podmínek p�íslušné služby dle této Dohody a v souladu s 
t�mito poštovními podmínkami p�edávat �P osobní údaje Zákazník� Odesílatele (adresát� zásilek) v 
následujícím rozsahu: 

a) telefonní �íslo a/nebo 

b) e-mailová adresa. 

5.2. �P osobní údaje uvedené v bod� 5.1 využívá k ú�elu, který je popsán v poštovních podmínkách 
p�íslušné služby. �P je oprávn�na k tomuto ú�elu zmocnit i t�etí osoby. 

5.3. Odesílatel se v souvislosti s osobními údaji p�edanými podle bodu 5.1 Dohody zavazuje bezplatn� pro 
�P získat souhlas Zákazník� Odesílatele s p�edáním t�chto osobních údaj� �P jako správci a dalším 
zpracovatel�m za ú�elem uvedeným v poštovních podmínkách p�íslušné služby. Tento souhlas musí 
spl�ovat veškeré náležitosti podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n�
n�kterých zákon�, v platném zn�ní (dále jen "ZOOÚ") a ob�anského zákoníku. Ob� strany Dohody se 
zavazují tyto osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro �ádné poskytování služeb dle této 
Dohody.  

5.4. Kdykoliv �P požádá, je Odesílatel povinen ihned jí a všem subjekt�m, které ozna�í, zejména Ú�adu pro 
ochranu osobních údaj�, prokázat aktivní souhlas subjektu údaj� dle p�edchozích ustanovení. V 
p�ípad�, že v souvislosti se zpracováním osobních údaj� dle této Dohody bude zahájeno správní �i 
soudní �ízení, se Odesílatel zavazuje poskytnout �P veškerou pot�ebnou sou�innost.  
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5.5. Odesílatel prohlašuje, že je správcem osobních údaj� uvedených v bod� 5.1 ve smyslu p�íslušných 
ustanovení ZOOÚ. 

5.6. Odesílatel prohlašuje, že osobní údaje uvedené v bodu 5.1 této Dohody jsou Odesílatelem získávány a 
zpracovávány v souladu se ZOOÚ, jsou p�esné, odpovídají stanovenému ú�elu a jsou v rozsahu 
nezbytném pro napln�ní stanového ú�elu. 

5.7. �P prohlašuje, že je správcem osobních údaj� dle p�íslušných ustanovení ZOOÚ. Oznámení �P o 
zpracovávání osobních údaj� bylo �ádn� registrováno u Ú�adu pro ochranu osobních údaj� pod 
registra�ním �íslem 00015219-010 ze dne 15. 11. 2010. 

5.8. Informa�ní povinnost dle § 11 a § 12 ZOOÚ ve vztahu k subjekt�m údaj�, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány dle této Dohody, bude pln�na ob�ma správci (Odesílatelem i �P) v souladu s konkrétním 
ú�elem zpracování. 

5.9. Odesílatel i �P tímto prohlašují, že mají vytvo�eny vnit�ní bezpe�nostní p�edpisy pro nakládání s 
osobními údaji a technické podmínky, které zaru�ují ochranu všech osobních údaj�, zpracovaných v 
souladu s uzav�enou Dohodou v takovém rozsahu, aby nemohlo dojít k neoprávn�nému p�ístupu k 
osobním údaj�m, jejich zm�n�, zni�ení �i ztrát�, neoprávn�ným p�enos�m, zpracování, jakož i jinému 
zneužití.  

5.10. Odesílatel odpovídá za veškeré škody, které �P vzniknou v d�sledku nespln�ní n�kterého ze závazk�
Odesílatele uvedených v bodech, 5.3, 5.4, 5.5, a 5.6.  

5.11. Ustanovení bodu 5.7 a 5.10 tohoto �lánku platí i po skon�ení této Dohody, a to i tehdy, jestliže dojde k 
odstoupení od ní nebo k její výpov�di n�kterou ze stran �i ob�ma stranami. 

6. Ostatní ujednání

6.1. Kontaktními osobami za Odesílatele jsou: 

a) Jan Luká�, tel.: 731 102 833, e-mail: lukac@penzo.cz  

Kontaktními osobami za �P jsou: 

a) Macáková Pavlína, vedoucí pošty Ji�ín 1, tel.: 493 585 171 

b) Ing. Volný Petr, vedoucí Depa Ji�ín 70 

c) Dytrichová Božena, obchodní manažer, tel.: 499 868 126, gsm: 733 142 329, 

e-mail: Dytrichova.Bozena@cpost.cz 

6.2. O všech zm�nách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v �l. 4, bod 4.4 a v bodu 6.1 tohoto 
�lánku, se budou strany Dohody neprodlen� písemn� informovat. Tyto zm�ny nejsou d�vodem k 
sepsání Dodatku. 

7. Záv�re�ná ustanovení

7.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu ur�itou do 31.12.2014. Každá ze stran m�že Dohodu vypov�d�t i bez 
udání d�vod� s tím, že výpov�dní lh�ta 1 m�síc za�ne b�žet dnem následujícím po doru�ení výpov�di 
druhé stran� Dohody. Výpov�� musí být u�in�na písemn�. 

7.2. Po skon�ení ú�innosti Dohody vrátí Odesílatel �P nepoužité adresní štítky.�P si vyhrazuje právo 
odstoupit od této Dohody, jestliže Odesílatel p�es upozorn�ní nedodržuje sjednané podmínky. Toto 
upozorn�ní �P písemn� oznámí Odesílateli na jeho poslední známou adresu s tím, že je Odesílatel 
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povinen ve lh�t� 15 dn� napravit zjišt�né nedostatky. V p�ípad� marného uplynutí této lh�ty má �P 
právo od této Dohody odstoupit.  

Od této Dohody je možné odstoupit také v d�sledku zahájení insolven�ního �ízení na Odesílatele nebo 
kdykoliv v jeho pr�b�hu. V takovém p�ípad� není Odesílateli poskytnuta dodate�ná lh�ta 15 dn� a �P 
je oprávn�na odstoupit od této Dohody bez p�edchozího upozorn�ní. 

Odstoupení od této Dohody je vždy ú�inné a Dohoda se ruší ke dni doru�ení písemného oznámení o 
odstoupení druhé stran� Dohody. Vzájemná pln�ní poskytnutá stranami Dohody do odstoupení se 
nevrací a Odesílatel je povinen uhradit cenu služeb, poskytnutých �P do odstoupení. 

7.3. Dnem doru�ení písemností odeslaných na základ� této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodu, 
pokud není prokázán jiný den doru�ení, se rozumí poslední den lh�ty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedov�d�l. 

7.4. Strany Dohody se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této Dohody nebo vzniklé v 
souvislosti s ní budou rozhodovány s kone�nou platností v rozhod�ím �ízení, a to jedním rozhodcem. 
Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona �. 216/1994 Sb. rozhodce ur�í Spole�nost pro rozhod�í �ízení a. s., I�
26421381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PS� 120 00 (dále jen "Spole�nost"). Smluvní strany se 
dohodly, že spor bude rozhodnut bez ústního jednání. Rozhodce ale m�že na�ídit ústní jednání, pokud 
to bude považovat za pot�ebné. �ízení je neve�ejné, jednací místo je v sídle Spole�nosti. Rozhod�í 
�ízení se bude �ídit ustanoveními zákona �. 216/1994 Sb. Zásady tohoto �ízení jsou uvedeny v Jednacím 
�ádu pro rozhod�í �ízení Spole�nosti publikovaném na Internetové adrese http://www.rozhodci-
rizeni.cz/ a dostupném v sídle Spole�nosti. Rozhodnutí ve v�ci je kone�né. 

�ízení se zahajuje doru�ením žaloby. Ú�astníci jsou povinni ozna�it d�kazy k prokazování svých 
tvrzení. Rozhodce uv�domí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se 
k ní do 15 dn� od doru�ení vyjád�il a doložil d�kazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalob� ve 
stanovené lh�t� nevyjád�í, budou skute�nosti uvedené v žalob� považovány za nesporné. Písemnosti se 
stranám doru�ují poštou, p�ípadn� osobn�, a to do vlastních rukou na adresu uvedenou v Dohod�, 
nesd�lí-li strany písemn� jinou doru�ovací adresu, na kterou mají být písemnosti doru�ovány.P�i 
doru�ování poštou se postupuje analogicky dle ust. § 45 a násl. zákona �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní 
�ád v platném zn�ní. Spole�nost pro vyv�šení využívá ú�ední desku Obvodního soudu pro Prahu 2. V 
p�ípad� doru�ování do ciziny se zásilky zasílají poštou doporu�en� s mezinárodní dodejkou. 
Doru�ování se �ídí p�edpisy p�íslušného státu. Pokud je zásilka u pošty uložena, toto je adresátovi 
oznámeno a ten si ji v úložní dob� nevyzvedne, platí, že zásilka se považuje za doru�enou 10. dnem od 
uložení. 

Výši poplatku za rozhod�í �ízení ur�í Spole�nost s tím, že jeho výše nesmí být vyšší než 4 % z ceny 
p�edm�tu �ízení. Minimální výše poplatku �iní K� 600,- (slovy: šest set korun �eských). P�i urychleném 
�ízení se poplatek zvyšuje o 50 %. 

7.5. Rozhod�í doložka uvedená v p�edchozím bod� 7.4 nabývá ú�innosti dnem podání žaloby k rozhodci 
prost�ednictvím Spole�nosti.  

7.6. Ustanovení bodu 7.4 a 7.5 tohoto �lánku platí i po skon�ení této Dohody, a to i tehdy, jestliže dojde k 
odstoupení od ní n�kterou ze stran �i ob�ma stranami. 

7.7. Tato Dohoda m�že být m�n�na pouze vzestupn� o�íslovanými písemnými dodatky k Dohod�
podepsanými ob�ma stranami Dohody, pokud není v Dohod� stanoveno jinak. 

7.8. Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Dohody zcela nebo z�ásti neplatné nebo jestliže n�která otázka 
není touto Dohodou upravována, zbývající ustanovení Dohody nejsou tímto dot�ena. 
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