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Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek

Balík Do ruky, Balík Na poštu a Obchodní balík

Česká pošta. s.p.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeníiednaiící:

spisová značka:

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

BlC/SWlFT:

IBAN:

dálejen &quot;ČP&quot;

XXXXXX XXX XXXXXX

se sídlem/místem podnikani:

IČ:

DIČ:

zastoupen/jednąiící:

spisová značka:

bankovní spojení:

Číslo účtu:

korespondenční adresa:

přidělené ID CČK složky

přidělené technolog. Číslo:

dálejen &quot;Odesílatel&quot;

Číslo 982807-2549/2012

Politických vězňů 909/4. 225 99 Praha |

471 14983

C Z471 14983

Tomáš Záxorka. obchodní ředitel regionu Praha z pověření

A 7565/1 vedená u Městského soudu v Praze

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XX

XXXXXXXXXXXXXX

Poštovní přihrádka 90. 225 90 Praha 025

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXX X

XXX XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

X XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX

XXXXXXXXX

X XX XXX

dále jednotlivě jako &quot;struna Dohody&quot;. nebo společně jako &quot;strany Dohody&quot;. uzavírají v souladu s

ustanovením § 51 Zákona C. 401964 Sb.. občanského Zákoníku ve znění pozdějších předpisu tuto Dohodu o

podmínkách podávání poštouíích zásilek Balík Do ruky. Balík Na poštu a Obchodní balík (dále jen
&quot;Dohoda&quot; ).
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i. Účel a předmět Dohody

Dohoda upra\ uje vlzijemná práva a povinnosti obou stran Dohody. které vzniknou z postupů při

podávání poštovních /ásilek Balík D0 ruky. Balík Na poštu a Obchodní balík (dálejen &quot;zásilka&quot;). Není-

li v Dohodě výslovně sjednáno jinak. práva a povinnosti z uzavřené Dohody vyplývají z Poštovních

podmínek služby Balík Do ruk); Poštovníeh podmínek služb) Balík Na poštu a Poštovních podmínek

služby Obchodní balík platných v den podání zásilky (dálejen &quot;poštovní podminky”

Aktuální znění poštovních podmínek je k dispozici na všech poštách v ČR a na Internetové adrese

http:/lvvvv“neeskaposlae/f.

2. Příprava podání

Odesílatel před podáním opatří zásilku následujícím adresním štítkem:

- Adresním štítkem vydávaným ČP. který Odesílatel vyplní podle předtisku:

- Adresnim štítkem.jehož potiskje generován ze softwaru ČP.

Vyplněný adresní štítek musi obsahovat dále i údaje 0 hmotnosti zásilky v kg s přesností na IOO g

(tento údaj není nutno uvádět při podání na poště) a PSC podaeí pošt): Zásilky s nečitelnjmi údaji má

právo CP odmítnout.

Adresni štítk) v_\dá\une (&#39;P (dále &quot;AŠ ČP&quot;) budou Odesilzíteli \_vdán) ČP zdarma v potřebném počtu

po uzavření této Dohod) a dále na základě e-maílové nebo faxové Objednávky (výjimečně i telefonické

objednávky. která musí být následně potvrzena některým z předcházejících způsobů objednání).

Potištěné adresní stitk_\ objednává Odesílatel v předstihu 20 pracovních dni na e-mailu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX prostřednictvím objednávkového formuláře. kde je /volen způsob

jejich přev zetí.

Nepotišlěne (zcela bílé) adresní štítky objednává Odesílatel v předstihu IO pracovních dnu na podaeí

poště XXXXX XX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX

AŠ (&quot;P jsou zúčtmatelným tiskopisem. Odesílatel zajistí jejích ochranu a odpovídá ČP za škodu

vzniklou jejich případným zneužitim. Nevvužité. poškozené Či jinak znehodnocené AS (&#39;P vrátí

Odesílatel bez zbytečného odkladu CP.

Odesílatel bude používat AŠ ČP vzestupně v pořadíjejich podacích čísel (Číslo na AŠ ČP bez poslední
číslice. kteráje kontrolní).

Odesílatel je povinen při podání zásilek (tedy nejpozději spolu s předávanými zásilkami) předat

provozovně (&#39;P podací data k zásilkám. V opačném případě je CP oprávněna zásilk) nepřev zit. tedy
odmítnout podání těchto zásilek do dob). než budou podaci data předána.

Odesílatel. který podává /ásilky s doplňkovou službou Bezdokladová dobírka. předá CP podaeí data k

zásilkám ve forme datového souboru. Datový soubor Odesílatel předá ČP nejpozději spolu s

předávanými zásilkumi. V případě žádosti o službu Bezdokladmá dobírka je Evidenční list. podepsaný

oprav něným zástupcem. nedílnou součástí teto Dohodyjako Příloha Č. l. Odesílatel stanm í jedinečný
účet u peněžního ústavu. .kam budou vybrané peněžní Částk) převáděny nebo má možnost. v případě

kd) v_vužívá více tvpu zásilek. stanovitjeden účet pro každý t_vp zásilky. Bankovní spojenije uvedeno \

Evidenčním listu. který je vľvhotoven celkem v trojim provedení. Při volbě indikace kumulovaný přípis
v Evidenčním listu musi b_\&#39;t elektroniek_\ předávaný soubor obsahující položkovj rozpis plateb za

Bezdokladovou dobírku zašil&#39;rován Šil&#39;rovaeím programem ČP CRYPTA. který je zdarma (veškeré

informace jsou k dispozici na Internetovv ch stránkách Č P httpz//vv mveeskaposta.cz/CI/sluzb&#39;y/e-

sluzby/ínterni-eertilikaeni-autorita-id3|4/). Zašifrováním je soubor zabezpečen proti neoprávněné
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3.1.

4.1.

4.3.

4.4.

V__

manipulací s údaji uloženymi uvnitř souboru. Kumulovany přípis na účet odesílatele bude proveden až

po vydání technologického certifikátu CRYPTA. do te doby jsou platby připism any položkově.

Neoprávněně převedene Častky na účet Odcsilatele vrátí Odesílatel bez průtahů CP.

3. Podání

Zásilky budou podán any:

- na poste: XXXXX XX XX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XX

XXXXXXX XXXXX XX X XX XX XXXX XX XXXXX XXXX

- XXXXX XXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XX XXXXX XXXX

, zásilky přijaté po této době jsou považovány za podané následující pracovní
den

Potvrzeny&#39; podací arch nebo tiskovou sestaxu vyhotovenou prostřednictvím příslušného programu ČP

vrátí Odesílateli:

- postomí lásilkou na adresu: XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX

\4.
Cena a způsob úhrady

Způsob úhrady ceny byl sjednan:

- na /aklade faktury

- převodem z účtu

Cena za službu Balík Do ruky. Balík Na postu a Obchodní balík je účtována dle Poštovních podmínek
České pošty. sp. - (&#39;cník základních poštmních služeb a ostatních služeb (dále jen &quot;Ceník&quot;) platných
ke dni poskytnutí teto služby. Ceník je dostupný na všech poštách v ČR a na Internetové adrese

httpz//yywu.ceskapostachă

CP si vyhramje práh o tento Ceníkjednostranně změnit.

V případě marně jí/dy / \ iny Odesílatele dle ČI. 3. bod 3.2. je CP oprávněna účtovat Odesílateli cenu

této marne&#39;jízdy. a to xe \)&quot;ši ceny mimořádncjízdy dle Ceníku platného ke dni poskytnutí teto služby.

Fakturu - daňový doklad bude ČP vystmovat měsíčně s lhůtou splatnost XX dní od data jejího

vystavení,

.le-li Odesílatel v prodlení s placením ceny.je povinen uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené v § l

nařízení vlady Č. [421994 Sb.. kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle
občanského zákoníku v platném znění.

Úroky z prodleníje Odesílatel povinen zaplatit dle platebních podmínek stanovených v tomto bodu 4.4.

a to po jejich \yúčto\ :iní /e strany CP.

Faktury - daňové doklady budou zasílány na adresu:

XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XX

XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
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5.1.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5„8.

5.9.

5.|0.

6.1.

5. Ochrana osobních údajů

Odesílatel bude v případech dle poštovních podmínek příslušné služby dle této Dohody a v souladu s

těmito poštovnímí podmínkami předávat CP osobní údaje Zákazníků Odesílatele (adresátu zásilek) v

následujícím rozsahu:
&#39;

a) telefonní číslo axnebo

b) evmailová adresa.

ČP osobni údaje medeue \ bodě 5.I \&#39;vužívá k účelu. ktery&#39; je popsán v poštm ních podmínkách

příslušné služby. C P je oprávněna k tomuto účelu zmoenít i třetí osoby.

Odesílatel se \ SOlH islosti s osobními údaji předanýmí podle bodu 5.] Dohody zavazuje bezplatně pro

ČP získat souhlas [aka/.nikú Odesílatele s předáním těchto osobních údajů ČP jako správci a dalším

zpracovatelúm za účelem uvedeným v poštmních podmínkách příslušné služby. Tento souhlas musí

splňovat veškeré náležitostí podle zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních udaju a o změně

některých zákonů. v platném znění (dále jen &quot;ZOOÚ&quot;) a občanského zákoníku. Obě strany Dohody se

zavazují tyto osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro řádne&#39; poskytování služeb dle te&#39;to

Dohody.

Kdykoliv ČP požádaje Odesílatel povinen ihnedjí a všem subjektům. ktere&#39; označí. zejmena Úřadu pro

ochranu osobních udaju. prokázat aktivní souhlas subjektu údajů dle předchozích ustanovení. V

případě. &#39;ze v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle této Dohody bude zahájeno správní či

soudní řízení. se Odesílatel zavázuje poskytnout ČP veškerou potřebnou součinnost.

Odesílatel prohlašuje. ze je správcem osobních údajů uvedených v bodě 5.l ve smyslu příslušných
ustanovení ZOOU.

Odesílatel prohlašuje. že osobní údaje uvedene v bodu 5.1 této Dohody jsou Odesílatelem získávány a

zpracovávány \ souladu se ZOOU. jsou přesné. odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu

nezbytném pro naplnení stanového účelu.

ČP prohlašuje. že je správcem osobních údajů dle příslušných ustanovení ZOOU. Oznámení ČP o

zpracovávání osobních údajů bylo řádně registrováno u Uřadu pro ochranu osobních údajů pod

registračním číslem 000] 5219-0l0 ze dne IS. l I. 2010.

Informační povinnost dle § i l a § t2 ZOOU ve vztahu k subjektům údajů. jejichž osobní údajejsou

zpracovávány dle telo Dohody. bude plněná oběma správci (Odesílatelem i CP) v souladu s konkrétním

účelem zpraCování.

Odesílatel i (&quot;P tílnto prohlašují. Že mají vytvořeny vnitřní bezpečnostní předpisy pro nakládání s

osobními údaji a technicke&#39; podmínky, ktere zaručují ochranu všech osobních údajů. zpracoyanych v

souladu s uzavřenou Dohodou v takovem rozsahu. aby nemohlo dojít k neoprávnenému přístupu k

osobním údajům. jejich změně. zničení či ztrátě. neoprávněným přenosúm. zpracování. jakož i jinému
zneužití.

Odesílatel odpovídá /a veškeré škody. které ČP vzniknou v dusledku nesplnění některého ze závazku

Odesílatele uvedeny&#39;eh v bodech. 5.3. 5.4. 5.5. a 5.6.

Ustanovení bodu 5.7 a 5.l0 tohoto článku platí i po skončení této Dohody. a to i tehdy. jestliže dojde k

odstoupení od ni nebo kjcjí \)&quot;povědi některou ze stran či oběma stranami.

6. Ostatní ujednání

Kontaktními osobami za Odesílatelejsou:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Strana 4 (celkem 7)
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6.3.

7.l.

7.3.

7.4.

Kontaktnimi osobami za (&#39;Pjsou:

a) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX

b) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O vsech změnách kontaktních osob a spojení. které jsou uvedeny v ČI. 4. bod 4.4 a v bodu 6.l tohoto

článku. se budou strany Dohody neprodleně písemně informovat. Tyto změny nejsou duvodem k

sepsání Dodatku.

Službu Obchodní balík lze na základě této Dohody využíy at pouze do 30. 9. 20l2.

7. Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se uzay írá na dobu určitou do 3 l. l2. 20l4. Každá ze stran může Dohodu \&#39;ypovedět i bez

udání důvodů s tím. ie xýpovědní lhůta l mčsíc začne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi
druhe straně Dohody Výpověď musí být učiněna písemně.

Po skončení účinnosti Dohody vrátí Odesílatel ČP nepoužité adresní štítky. ČP si \yhrazuje právo

odstoupit od teto Dohody. jestliže Odesílatel přes upozornění nedodržuje sjednané podmínky. Toto

upozornění ČP písenmč oznámí Odesílatelí na jeho poslední známou adresu s tím. že je Odesílatel

povinen ve lhulě 15 dnu napravit zjištěné nedostatky. V případě marného uplynutí této lluíty má CP

práyo od této Dohody odstoupit.
su

u
v . v&#39; I .

_ I ..v › r

0d teto Dohody je mozne odstoupit take \ dusledku zahájení Insolvencního rízení na Odesílatele nebo

kdykoliv v jeho prubehu. V takovém případě není Odesílateli poskytnuta dodatečná lhůta IS dnů a (&#39;P

je oprávněna odstoupit od této Dohody bez předchozího upozornění.

Odstoupení od této Dohody je vždy účínnč a Dohoda se ruší ke dni doručení písemného oznámení o

odstoupení druhe slranč Dohody. Vzájemná plnění poskytnuta stranami Dohody do odstoupení se

nevrací a Odesílatel je po\ inen uhradit cenu služeb. poskytnutých CP do odstoupení.

Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodu.

pokud není prokázali jiny&#39; den doručení. se rozumí poslední den lhůty. ve které byla písemnost pro

adresáta uložena u pro\o/o\atele poštmníeh služeb. a to i tehdy. jestliže se adresát o jejím uložení

nedovčdčl.

Strany Dohody se dohodly. že veškeré mąietkove&#39; spory vyplývající Z této Dohody nebo yzníklé v

souy islosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností \ rozhodčím řízení. a to jedním rozhodcem.

Ve smyslu § 7 odst. | zákona č. 216/1994 Sb. rozhodee určí Společnost pro rozhodčí &#39;rízení a. s.. IC&#39;

2642l381. se sídlem Praha 2. Sokolská 60. PSČ 120 00 (dále jen &quot;Společnost&quot;). Smltnni strany se

dohodly. že spor bude ro/hodnut bez ústního jednání. Rozhodce ale muže nařídit ústní jednání. pokud
to bude považovat /a potřebné. Řízení je neveřejné. jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí

řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 2l6/l994 Sb. Zásady tohoto řizeníjsou uy edeny v Jednaeím

řádu pro rozhodčí rízení Společnosti publikovaném na Internetové adrese httpz//uun,rozhodčí-
rizenícz/ a dostupnem \ sídle Společnosti. Rozhodnutí ve včel je konečné.

Řízení se zahajuje doručenííu žaloby, lílčastnící jsou poyínni označit důkazy k prokazování svých
tvrzení. Rozhodce tn čdomi o podání žaloby žalovaněho. kterému zašle kopií žaloby a yyzxejej. aby se

k ní do l5 dnu od doručení yyjádřil a doložil důkazy.jíchž se dovolává s tím. že pokud se k žalobě ve

stanovené lhůtě newjádří. budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporně. Písemnosti se

stranám doručují postou. případně osobne. a to do vlastních rukou na adresu uvedenou y Dohodě.

nesdčlí-Ii strany písemnč jinou doručmací adresu. na kterou maji být písemnosti doručmány. Při

doručování poštou se pOstupuje analogicky dle ust. § 45 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.. občanský soudní

řád \ platném znění. Společnost pro vyvěšení využívá úřední desku Oby odního soudu pro Prahu 2. V

Stranu 5 (celkem 7)



y Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek

českápoăta Balík Do ruky, Balík Na poštu a Obchodní balík, Číslo 982807-2549/2012

 

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.l0.

7.l|.

7.12.

7.!3.

7.|4.

w

případě doručování do ciziny se zásilky zasílají poštou doporučeně s mezinárodní dodejkou.
Doručování se řídí předpisy příslušného státu. Pokud je zásilka u pošty uložena. toto jc adresátoyi

oznámeno a ten si ji \ úloZní době nevyzvedne. platí. že zásilka se považuje za doručenou l0. dnem od

uložení.

Výši poplatku za ro7hodčí řízení určí Společnost s tím. že jeho výše nesmí být vyšší než 4 % z ceny&#39;

předmětu řízení. Minimální výše poplatku činí Kč 600.- (slovy: šest set korun českých). Při urychlene&#39;m
řízení se poplatek zxy šuie o 50 °/o.

Rozhodčí doložka medená \ předchozím bodě 7.4 naby&#39;vá účinnosti dnem podání Žaloby k rozhodčí

prostřednictvím Společnosti.

Ustanovení bodu 7.4 a 7.5 tohoto článku platí i po skončení této Dohody. a to i tehdy. jestliže dojde k

odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Tato Dohoda muže by&#39;t měněná pouze \zestupně očíslovanymi písemnymí dodatky k Dohodě

podepsany&#39;mi oběma stranami Dohody. pokud není v Dohodě stanoveno jinak.

Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Dohody zcela nebo zčásti neplatné nebo jestliže některá otázka

není touto Dohodou upraxována. zbývající ustanovení Dohody nejsou tímto dotčena.

Tato Dohoda je sepszína ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu. z nichž každá strana

Dohody obdrží po jednom.

Práut a povinností plynoucí z této Dohody pro každou ze stran přecházejí najejich právní nástupce.

Vztahy neuprayenc touto Dohodou se řídí platným právním řádem ČR. zejmena zákonem č. 29/2000

Sb.. o poštovních službách. v platném znění a zákonem č. 40/1964 Sb.. občanský zákoník. \&#39; platném
znění.

Oprávnění k podpisu teto Dohody&#39; Odesílatel dokládá:

- platným xy&#39;pisem z XXXXXXXXXX rejstříku nebo jeho ověřenou kopii (ne staršími Ó měsíců)

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami Dohody.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XX XX XXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

Strany Dohody prohlašují. ze tato Dohoda \yjadřuje jejich úplné a výlučně&#39; vzájemné ujednání týkající
se daného předmětu této Dohody. Strany Dohody po přečtení teto Dohody prohlašují. že byla uzavřena

po vzájemném projcdminí. určitě a srozumitelně. na základě jejich prave. \&#39;ážně miněně a svobodné

vůle. Na důkaz m edcny&#39;ch skutečností připojuji podpisy svych oprávněných osob či zástupcu.
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m, Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek

Českápoăła Balík D0 ruky, Balík Na poštu a Obchodní balík. Číslo 982807~2549/2012

 

Příloha:

V”_

Příloha Č. 1 - Vzor evidenčního listu Odesílatelc zásilek se službou Bezdokladová dobírka k (&#39;)bchodnímu

baliku

V Praze dnc XXX XX XXXX

Za ČP:

XXXXX XX

Tomáš Zz&#39;n Oľkíl

obchodní ředitel regionu Praha z pověření

\.

Čçská pošta, sp.

Polnických vězňů 909//t
225 99 Prahnl 1&#39;5

íČ;.17n-~.&lt;›H:í w” 62%.&#39;ku

X XXXXX XXX XXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXXX

X

XXXXXXXX

X

XXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX

XXX XX XXXXX XX

XXXX XXX XXX XXX

XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXX XXX XXX

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Slrunu 7 (celkem 7)

 


