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Příloha č. 2 - Cena za službu

Tisková zásilka sjednané pro období

od XX XX XXXX do XXX XX XXXX

1.1 Tato příloha č. 2 (dále jen „Příloha“) Smlouvy o podmínkách poskytování služby Tisková zásilka

číslo 982807 - 2722/ 2014 (dále jen „Smlouva“) stanoví ceny pro vybrané Tiskové zásilky, jejichž
obsahem je některý z titulů uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Vybrané zásilky“) podané

Objednatelem dle Smlouvy V období od XX XX XXXX do XXX XX XXXX (dále jen „Sjednané období“). Cena

je stanovena V souladu s Poštovními podmínkami České pošty, s. p. - Ceník základních poštovních
služeb a ostatních služeb (dále jen „Ceník“).

1.2 Ceny uvedené v bodě 1.3 této Přílohy platí pro Vybrané zásilky ve výše uvedeném obdobi, při splnění

následujících podmínek:

I objem podání Vybraných zásilek Obj ednatele za Sj ednané období bude V rozsahu XXXXX XXX

do XXX XXX ks zásilek (dále jen „Avizovaný objem“); cena pro případ, kdy objem podání
nedosáhne na zde uvedenou spodní hranici Avizovaného objemu, a jsou splněny ostatní

podmínky uvedené vtomto bodě, je stanovena vbodu 1.4, cena pro případ, kdy objem

podání přesahuje horní hranici Avizovaného objemu, a jsou splněny ostatní podminky
uvedené V tomto bodě, je stanovena v bodu 1.5.

&#39; Objednatel využije službu Balení, adresování, třídění a svazkování Tiskových zásilek

V případě nedodržení podminky využití služby Balení, adresování, třídění a svazkování

Tiskových zásilek bude Objednateli Českou poštou doúčtováno za každou podanou
Tiskovou zásilku dle této Smlouvy X % z ceny příslušné hmotnosti služby Tisková zásilka

dle Ceníku platného v den podání zásilky (cena dle příslušné hmotnosti uvedené v Ceníku *
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1.3 Ceny V Kč/ 1 ks (Výtisk) za službu Tisková zásilka při splnění podmínek stanovených V bodu 1.2:

Hmotnost Cena V Kč/ 1 ks

od - do (g) (bez DPH)

XX XXX g XXXX

XXXXXXX g XXXX

XXXXXXX g XXXX

XXXXXXX g XXXX   
 

1.4 V případě, kdy skutečně realizované podání Vybraných zásilek Objednatelem ve Sjednaném období

je nižší, než je uvedeno v tomto bodu, je Obj ednateli Ceskou poštou doúčtován rozdíl mezi uhrazenou

cenou a cenou služby Tisková zásilka uvedenou V Ceníku platném v den podání.
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1.7
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Ceny V Kč/ 1 ks (výtisk) za službu Tisková zásilka dle hmotnostních pásem pro objem podání

Vybraných zásilek vyšší, než je horní hranice Avizovaného objemu podle bodu 1.2:

 

Hmotnost Cena V Kč/ 1 ks

od - do (g) (bez DPH)

XX XXX X XXXX

XXXXXXX X XXXX

XXXXXXX X XXXX

XXXXXXX X XXXX

 

X

X

X

 X  
 

Po dohodě mezi ČP a Objednatelem, má Obj ednatel možnost podat Tiskovou zásilku s dárkem, která

má tloušťku větší, než je povoleno podmínkami služby Tisková zásilka, a to maximálně 5 cm (měřeno

přes dárek) stím, že tloušťka Tiskové zásilky V oblasti mimo dárek nadále zůstává maximálně 2 cm;

plocha, kterou může dárek zaujímat, tvoří maximálně 1/4 zásilky a dárek musí být vložen podél
kratšího rozměru Tiskové zásilky tak, aby bylo možné Tiskovou zásilku vložit do domovní schránky
adresáta. Cena zásilky bude navýšena o X Kč/ 1 ks.

Následující kalendářní měsíc po uplynutí Sjednaného období přezkoumá ČP splnění podmínek

uvedených v bodu 1.2 této Přílohy, a to podle struktury Objednatelem skutečně podaných zásilek a

využítých služeb ve Sj ednaném období.

&#39; Vpřípadě nesplnění podmínek, dle bodu 1.2 nebo 1.4 proběhne doúčtování formou

opravného daňového dokladu vystaveného ČP, a to do 15. kalendářního dne v měsíci

následujícím po měsíci uvedeném v první větě tohoto bodu.

I V případě splnění podmínek uvedených v bodě 1.2 a 1.5 se ČP zavazuje, že uhradí

Odesílateli na základě opravného daňového dokladu u zásilek zpoplatněných dle této Přílohy
rozdíl mezi cenou j iž fakturovanou (základem pro průběžné účtování) a cenou, která dle této

Přílohy odpovídá výši skutečného objemu podání Vybraných zásilek ve Sjednaném období.

Tento doklad ČP vystaví do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci uvedeném

v první větě tohoto bodu.

Objednatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o celém textu Přílohy (dále jen „důvěrné informace“),

tj. zavazuje se nesdělit jeho obsah třetí osobě ani jinak neumožnit třetí osobě, aby měla možnost se

s těmito důvěrnými informacemi seznámit. Objednatel se zavazuje používat k ochraně před

neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením důvěrné informace přiměřené péče.

Objednatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost

důvěrných informací byla důsledně dodržována jeho zaměstnanci. Porušením není zpřístupnění

důvěrných informací státním orgánům, advokátovi, daňovému poradci a/nebo auditorovi. Smluvní

strany výslovně sjednávají, že povinnost Objednatele chránit důvěrné informace dle této Přílohy,

jakož i nárok na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 1.9 této Přílohy, bude trvat i po ukončení

platnosti a účinnosti této Přílohy, a to do doby, než se informace stanou obecně známými za

předpokladu, že se tak nestane v důsledku porušení povinnosti Obj ednatele.

V případě porušení povinnosti dle bodu 1.8 této Přílohy je Objednatel povinen zaplatit ČP smluvní

pokutu ve výši Kč XXXXXXXXX (slovy: XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX za každé takové porušení. Smluvní

pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. Tím není dotčen nebo

omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
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1.10 Pro období následující po období uvedeném V bodu 1.1 této Přílohy bude uzavřena dohodou

Smluvních stran, dle článku 7, bod 7.3, nová Příloha. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na

uzavření nové Přílohy nejpozději do konce období uvedeného v bodu 1.1 této Přílohy, bude pro toto

následující období cena za službu účtována dle Ceníku platného v den podání, který je dostupný na

všech poštach v ČR a na Internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/.

1.11 Ceny v textu této Přílohy jsou uvedeny bez DPH. K ceně služby bude připočtena DPH v zákonné výši
dle platných právních předpisů.

Strana 3 (celkem 3)


