
Smlouva o prodeji poštovních cenin hotovostně 
Číslo 2018/03035

Smlouva o prodeji poštovních cenin 

Číslo 2018/03035

Česká pošta, s.p.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
zapsán v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
korespondenční adresa: 
BIC/SWIFT:
IBAN:
dále jen „prodávající“

Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
47114983
CZ47114983
Čestmír Novotný, Obchodní manažer, vedoucí týmu Retail JM 
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 
Československá obchodní banka, a.s.
134204869/0300
Česká pošta, s.p., obchod RETO JM, Orlí 655/30, 663 00 Brno 
CEKOCZPP
CZ03 0300 0000 0001 3240 4869

a

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ 
ZAŘÍZENÍ

se sídlem/místem podnikání: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:
zapsán/a v obchodním rejstříu: 
korespondenční adresa: 
přidělené ID CČK složky: 
dále jen „kupující11

592 31 Nové Město na Moravě, Tyršova ulice 1001
00372854
CZ00372854
Daniel Šimek, ředitel
Registru ekonomických subjektů
592 31 Nové Město na Moravě, Tyršova ulice 1001
119517001

dále jednotlivě jako „Smluvní strana11, nebo společně jako „Smluvní strany11 uzavírají v souladu s 
ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
Smlouvu o prodeji poštovních cenin (dále jen „Smlouva11).
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Smlouva o prodeji poštovních cenin hotovostně 
Číslo 2018/03035

1. Účel a předmět Smlouvy

Prodávající se tímto zavazuje dodávat Kupujícímu a převádět na něj vlastnické právo ke zboží 
uvedené v bodě 1.2 tohoto článku a Kupující se zavazuje zaplatit za toto zboží kupní cenu dle čl. 2 
této Smlouvy a zboží prodávat za podmínek ujednaných touto Smlouvou.

Zbožím podle této Smlouvy se rozumí poštovní ceniny, a to české poštovní známky s nominální 
hodnotou včetně písmenových známek, dopisnice obyčejné s natištěnou známkou, obálky s natištěnou 
známkou, pohlednice s natištěnou známkou (dále ,,Zboží“), které Kupující odebírá od Prodávajícího 
na základě dílčích objednávek za účelem dalšího prodeje.

Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Prodávající není povinen akceptovat objednávku 
Kupujícího nebo může jednostranně omezit množství Zboží, které Kupujícímu umožní odebrat.

1.1

1.2

1.3

2. Cena Zboží

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za Zboží kupní cenu dle Poštovních podmínek České 
pošty, s.p. - Ceníku základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, 
s.p. (dále ,,Ceník“) platného v den odběru sníženou o obchodní slevu uvedenou v bodě 2.3. této 
Smlouvy. Aktuální znění Ceníku bez obchodních slev je k dispozici na internetových stránkách 
Prodávajícího www.ceskaposta.cz a na každé poště.

Kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Ceníku, že mu byl text tohoto dokumentu 
dostatečně vysvětlen a že výslovně s jeho zněním souhlasí. Prodávající Kupujícímu poskytne 
informace o změně Ceníku včetně informace o dni účinnosti změn, nejméně 30 dní před dnem 
účinnosti změn, a to zpřístupněním této informace na všech poštách v ČR a na internetové adrese 
http://www.ceskaposta.cz/. Kupující je povinen se s novým zněním Ceníku seznámit.

Kupujícímu je poskytnuta obchodní sleva z ceny Zboží ve výši 4,2%.

2.1

2.2

2.3

3. Dodací a platební podmínky při platbě v hotovosti
Kupující je povinen užívat a vést odběrní knihu pro prodavače poštovních cenin (dále „Odběrní 
kniha“), kterou mu vydal Prodávající, a tuto knihu při každém odběru Zboží předložit na ujednané 
poště. Kupující učiní objednávku tak, že ji průpisem vyplní do Odběrní knihy a předloží ji na 
ujednané poště. Kupující je povinen odebrat takové množství Zboží, aby bylo odebíráno v celých 
listech, balíčcích nebo sešitcích. Úhrada ceny objednaného Zboží bude provedena Kupujícím na 
ujednané poště v hotovosti při odběru Zboží. Zboží nebude vydáno, dokud nebude v hotovosti 
zaplaceno.

Kupující, resp. osoba přebírající Zboží na ujednané poště pro Kupujícího se při odběru prokazuje 
Odběrní knihou. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží jeho předáním přebírající osobě, která 
se prokáže shora uvedeným způsobem, aniž by zkoumal, zda je tato osoba oprávněna jednat za 
Kupujícího.

3.1

3.2

4. Práva a povinnosti Smluvních stran
4.1 Prodávající se zavazuje:

Umožnit Kupujícímu odběr Zboží na ujednané poště.4.1.1
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Vydávat Kupujícímu štítky k označení prodejních míst (dále jen "Štítek") v počtu aktuálních 
prodejních míst, uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy, a v případě poškození Štítku dodat 
nový výměnou za poškozený.

4.1.2

4.2 Kupující se zavazuje:

4.2.1 Odebírat Zboží dle této Smlouvy od Prodávajícího na poště:
592 31 Nové Město na Moravě, Masarykova ulice 1492 
(tzv. ujednaná pošta).

4.2.2 Provádět kontrolní činnost týkající se pravosti jím prodávaných poštovních cenin na 
prodejních místech.

4.2.3 Liší-li se místo prodeje Zboží od adresy sídla/ Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy, 
přiložit jako nedílnou součást této Smlouvy seznam jednotlivých prodejních míst s přesnými 
adresami (viz Příloha č. 2 této Smlouvy).

4.2.4 Aktualizovat Prodávajícímu Přílohu č. 2 této Smlouvy při každé změně v soupisu prodejních 
míst, a to jejím zasláním Prodávajícímu na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy nej později 3 pracovní dny před dnem, kdy chce odebrané Zboží začít prodávat na 
jiných prodejních místech.

4.2.5 Označit každé prodejní místo Štítkem. Štítky nepoužívat kjinému účelu a po zrušení 
prodejního místa nebo ukončení účinnosti Smlouvy ihned Štítek zlikvidovat.

4.2.6 Prodávat Zboží jen na prodejních místech označených Štítky a na Štítku uvádět číslo této 
Smlouvy.

4.2.7 Mít na každém prodejním místě stále přiměřenou zásobu poštovních cenin pro úhradu cen za 
službu vnitrostátní Obyčejné psaní - standard do 50 gramů, mezinárodní prioritní obyčejnou 
zásilku do 50 gramů pro evropské i mimoevropské země.

4.2.8 Prodávat poštovní ceniny bez výjimky každému.

4.2.9 Pokud Kupující rozděluje poštovní ceniny vydané Prodávajícím na svá jednotlivá prodejní 
místa, je povinen pro jednotlivá prodejní místa vést a uchovávat odběrní evidenci (např. 
formou dodacího listu), kde bude uveden počet poštovních cenin dle jejich druhu a hodnot.

4.2.10 Na jednotlivých prodejních místech ukládat kopie dodacích listů nebo odběrní knihy.

4.2.11 Umožnit Prodávajícímu, za přítomnosti obsluhy prodejního místa, kontrolu prodeje 
poštovních cenin na jednotlivých prodejních místech a při každém porušení této Smlouvy 
poskytnout Prodávajícímu součinnost a zajistit bez zbytečného odkladu náprava

4.2.12 Při každé změně významné pro plnění této Smlouvy (změna osob oprávněných jednat za 
Kupujícího, změna způsobu jednání za obchodní korporaci atd.) zaslat do 10 dnů ode dne 
změny Prodávajícímu, a to na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
kopii příslušného dokladu s uvedenou změnou.

5. Zvláštní ujednání

Pokud bude Prodávajícím zjištěno prodejní místo Kupujícího neoznačené Štítkem, požádá Prodávající 
Kupujícího o nápravu; pokud tato nebude učiněna, nemusí Prodávající Kupujícímu prodat (dodat) 
další Zboží, a to ani pro jeho jiná prodejní místa.

Pokud budou na prodejním místě Kupujícího zjištěny padělané, napodobené nebo pozměněné 
poštovní ceniny (při kontrolách prováděných Prodávajícím, Českou obchodní inspekcí nebo Policií 
ČR) Prodávající až do odvolání nemusí Kupujícímu prodat (dodat) další Zboží, a to ani pro jeho jiná

5.1

5.2

Strana 3 (celkem 5)



Smlouva o prodeji poštovních cenin hotovostně 
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prodaní místa To neplatí, pokud takové kontrolní zjištění provede sám Kupující a tuto skutečnost 
neprodl eně ohlásí Prodávaj ícímu.

Prodávající je oprávněn k podání trestního oznámení v případě podezření, že byl spáchán trestný čin 
padělání a pozměňovali známek dle § 246 zák. č. 40/2009 Sb„ trestní zákoník, věznění pozdějších 
předpisů.

Prodávající je na Kupujícím oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy desetitisíc 
korun českých) za každé zjištění padělané, napodobené nebo pozměněné poštovní ceniny na 
prodejním místě Kupujícího. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu způsobené škody. 
Právo Prodávajícího na smluvní pokutu nezaniká ukončením účinnosti nebo platnosti této Smlouvy.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud byly na prodejním místě Kupujícího zjištěny 
padělané, napodobené nebo pozměněné poštovní ceniny nebo jestliže Kupující porušuje povinnosti 
stanovené v článku 4 této Smlouvy.

5.3

5.4

5.5

6. Další ujednání

Kupující se při nakládání s poštovními ceninami zavazuje dodržovat zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů, zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, věznění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí předpisy včetně výměrů Ministerstva financí o seznamu zboží 
s regulovanými cenami.

Jestliže Kupující poruší svou povinnost uvedenou v předchozím odstavci, je Prodávající oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje zaměstnanců a zástupců Kupujícího, které jsou známy 
Prodávajícímu z této Smlouvy a jqího plnění, jsou zabezpečeny dle ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů, věznění pozdějších předpisů proti zneužití.

6.1

6.2

6.3

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jqího podpisu oběma Smluvními stranami a uzavírá 
se na dobu neurčitou. Smluvní strany si ujednávají možnost výpovědi bez uvedení důvodu 
s výpovědní dobou jeden měsíc, která počíná běžet následujícím dnem po doručení písemné výpovědi 
druhé Smluvní straně Pokud Kupující písemně odmítne změnu Ceníku, současně s tímto oznámením 
o odmítnutí změn vypovídá tuto Smlouva Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi 
ČP, přičemž skončí ke dni účinnosti změny Ceníku. Výpověď musí být doručena ČP přede dnem, kdy 
má navrhovaná změna nabýt účinnosti. Výpověď a oznámení o odmítnutí změn Ceníku učiněné 
Kupujícím musí mít písemnou formu, podpis Kupujícího na nich musí být úředně ověřen nebo učiněn 
před zaměstnancem Prodávajícího a musí být doručeny Prodávajícímu osobně poštou, kurýrní 
službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu nebo přenos a prokazatelné 
doručení. Prodávající se s Kupujícím může též dohodnout, že výpověď a oznámení o odmítnutí změn 
budou doručovány faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.

7.2 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dlezákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru smluv Prodávající. 
Prodávající je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit 
informace, na něž se nevztahuje uveřq ňovací povinnost podle zákona o registru smluv.

7.3 Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné nebo jestliže některá 
otázka není touto Smlouvou upravována, zbývající ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčena.

7.4 Tato Smlouvaje vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po dvou
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7.5 Práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy pro každou ze Smluvních stran přecházejí na jejich právní 
nástupce.

Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

Smlouvaje uzavřena a účinná dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání 
týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné 
a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či 
zástupců.

7.9 Nedílnou součást Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - kopie výpisu z živnostenského listu, registrace k DPH, která dle prohlášení Kupujícího 
zachycuje poslední platný stav

7.6

7.7

Příloha č. 2 - Adresář - soupis prodejních míst

V Brně dne: V Novém Městě na Moravě dne:

za kupujícího:

{(JULlbUÁAX!

Novoměstská kulturní zařízení 
Nové Město na Moravě 

Tyršova 1001
552 31 Nové Město na Moravě 

DIČ: CZ00372854

Čestmír Novotný

Obchodní manažer, vedoucí týmu Retail JM
Daniel Šimek 

ředitel
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Adresář - soupis prodejních míst

1) Informační centrum, Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 114,

592 31 Nové Město na Moravě
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RES-Novoměstská kulturní zařízení

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARESVýpis z Registru ekonomických 
subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.1.2018)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat 
nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Odkazy a jiná zobrazení

Základní údaje

IČO:00372854

obchodní firma .-Novoměstská kulturní zařízení 
statistická právní forma:331 - Příspěvková organizace 
datum vzniku:20.11.1980

sídlo:59231 Nové Město na Moravě, Tyršova 1001 
ZÚJ:596230 - Nové Město na Moravě 
okres:CZ0635 Žďár nad Sázavou

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

93290:Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
47110:Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v 
nespecializovaných prodejnách
910:Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA201013130 - Místní vládní instituce 
velikostní kat. dle počtu zam.:25 - 49 zaměstnanců

Odkazy:výpis ze statistického RES ČSÚ (www.czso.cz)

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 15.2.2018 v 11:15:57

Copyright © 2018, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz

http://www.czso.cz
mailto:ares@mfcr.cz


RARIS - detailní informace o organizaciMinisterstvo financí

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE V RARIS

Aktivní organizace
IČIdentifikační číslo organizace 00372854 
DATZDatum začátku změny 01 / 2015 
DATKDatum zániku 99 / 9999
PAOPoslední aktualizace organizace 05.08.2015 
DRIDruh řízení místně řízená 
TSRTyp správce RARIS krajský úřad 
DURDruh úřadu 0

DORDruh organizace příspěvková
VUCVedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
ZVSZákladní vstupní sumář organizace řízené obecním úřadem
STSStátní správa nevykonává
NAONázev Novoměstská KZ N.Město
OKEČOdvětvová klasifikace ekonomických činností 923400
NACEKlasifikace ekonomických činností 93290
KOPRozpočtová skladba 7003392
ZFOZdroj financování organizací 2

ZODZpůsob odměňování 4

CFUČíslo finančního úřadu 351
ICLIČ liniově nadřízené organizace 00294900
ICSIIČ městského nebo obecního úřadu - sídlo 00294900
ICSSIČ městského nebo obecního úřadu - státní správa 00294900
ZUJZákladní územní jednotka sídla organizace 596230
ZKOČíslo okresu 3714
NUTSČíslo územní statistické jednotky CZ0635 
COFOGKlasifikace funkcí vládních institucí 0820 
SPOSprávní oblast 61081 
KATKategorie počtu obyvatel 8 
SEKTKód institucionálního subsektoru 13130

ADRESA ORGANIZACE

IČ 00372854
Nezkrácený název organizace dle ČSÚ Novoměstská kulturní zařízení
Ulice Tyršova 1001
Sídlo Nové Město na Moravě
PSČ 592 31


