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Dohoda o bezhotovostní úhrad� cen poštovních služeb 

                �íslo 982407-1673 / 2010    (SML 0012/10/0033)

a 

dále jednotliv� jako „strana Dohody“, nebo spole�n� jako „strany Dohody“ uzavírají tuto Dohodu o 
bezhotovostní úhrad� cen poštovních služeb (dále jen „Dohoda“). 

�eská pošta, s.p.  

se sídlem: Politických v�z�� 909/4, 225 99, Praha 1 

I�: 47114983 

DI�: CZ47114983 

zastoupen/jednající: Ing. Olgou Sykovou, �editelkou regionu  

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: �eská pošta, s.p. obchod regionu, Berní 2, 401 01 Ústí nad Labem 

BIC/SWIFT: CEKOCZPP 

IBAN: CZ03 0300 0000 0001 3420 4869 

dále jen „�P“  

Statutární m�sto Liberec 

se sídlem/místem podnikání: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

I�: 00262978 

DI�: CZ00262978 

zastoupen/jednající: Miroslavem K�epelem, pov��eným zastupováním funkce tajemníka 
magistrátu 

zapsán/a v obchodním rejst�íku       

bankovní spojení: �S, a.s. 

�íslo ú�tu: 4096142/0800 

koresponden�ní adresa: Statutární m�sto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I - 
Staré m�sto 

BIC/SWIFT: GIBACZPX 

IBAN: 

p�id�lené ID C�K klienta: 

�íslo pro ozna�ení zásilek: 

CZ38 0800 0000 0000 0409 6142 

15885001 

982407-0243/2009 

dále jen „Uživatel“  
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1. Ú�el a p�edm�t Dohody  

1.1 P�edm�tem této Dohody o bezhotovostní úhrad� cen poštovních služeb (dále jen „Dohoda“) je 
stanovení podmínek pro bezhotovostní úhradu cen poštovních služeb z ú�tu Uživatele (dále jen 
„úhrada z ú�tu“) a úprava vzájemných práv a povinností obou stran Dohody. 

1.2 Na základ� této Dohody mohou být hrazeny pouze vnitrostátní a mezinárodní základní i ostatní 
poštovní služby v�etn� dopl�kových služeb. Jejím prost�ednictvím nelze proto hradit nepoštovní 
služby (nap�. službu Zásilkový balík, Tisková zásilka, službu Roznáška informa�ních/propaga�ních 
materiál�, služby Poštovní spo�itelny). 

2. Základní ujednání 

2.1 Uživatel bude podávat zásilky:  

Výhradn� u p�epážky pošty: Liberec 1  PS� 460 01

– v dob� od: 8:00  - 9:30 hod. a od: 13:00 - 17:00 hod. 

– dle podmínek Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek �. 982406-0023/2009

2.2 Na zásilkách musí být na ur�eném míst� uvedena poštovní adresa adresáta, poštovní adresa Uživatele 
a vyzna�ena poznámka „Placeno p�evodem“ dopln�ná �íslem Dohody, do zahrani�í pak poznámka 
„TAXE PERÇUE“ dopln�ná �íslem Dohody a cenou za službu. V p�ípad� služby Obchodní psaní 
musí být ozna�ení zásilek v souladu s Dohodou o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní 
psaní. 

Údaje se umís�ují na adresní stran� zásilky: 

a) u Oby�ejných zásilek, Doporu�ených zásilek, Cenných psaní, Cenných balík� a Obchodních 
psaní v pravém horním rohu jejich adresní strany. Oby�ejné zásilky mohou být v pravém 
horním rohu adresní strany opat�eny ráme�kem obsahujícím zkratku „P.P.“, �íslo této 
Dohody, PS� a název podací pošty. Takto upravené zásilky �P neopat�uje denním razítkem. 

Oby�ejné zásilky do zahrani�í mohou být v pravém horním rohu adresní strany opat�eny 
ráme�kem obsahujícím zkratku „P.P.“ nebo „T.P.“, �íslo této Dohody, PS� a název podací 
pošty; na takto ozna�ené zásilky není nutné uvád�t cenu služby. Takto upravené zásilky �P 
neopat�uje denním razítkem. 

b) u Zásilek EMS na vyhrazeném míst� adresního štítku 

c) u tiskovinových pytl� na adresní vlaje�ce 

d) u poštovních poukázek se záhlaví jednotlivých díl� ozna�í poznámkou „Placeno p�evodem“ 
bez dalších údaj�

e) u Obchodních balík� a Zásilek EMS se poznámka vztahující se k cen� za službu na zásilce 
nevyzna�uje 

2.3 Ze zásilek, jejichž p�evzetí pošta nestvrzuje (oby�ejné zásilky), a u kterých je to vzhledem k jejich 
velikosti a hmotnosti ú�elné, vytvo�í Uživatel svazky: 

a) dle cen (po deseti až padesáti kusech) s vyzna�ením po�tu zásilek ve svazku, 

b) pokud je u n�kterého druhu zásilek stanoven dle podmínek služby jiný zp�sob svazkování, 
nebo je jiný zp�sob svazkování sjednán smluvn�, vytvo�í Uživatel svazky dle podmínek 
služby nebo dohody. 
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2.4 P�i podávání Doporu�ených zásilek, Cenných psaní, Cenných balík�, Obchodních balík� a Zásilek 
EMS používá Uživatel poštovní podací arch (tisk. 11-038; dále jen „podací arch“). V záhlaví 
podacího archu musí být vyzna�ena adresa Uživatele shodná s adresou Uživatele na zásilkách - 
Doporu�ené zásilky, Cenná psaní, Cenné balíky, Obchodní balíky a Zásilky EMS se zapisují do 
podacího archu pr�pisem. �azení zásilek je totožné se zápisy v podacím archu.

Podací arch m�že být nahrazen shodn� upraveným datovým souborem s údaji o zásilkách (strukturu a 
formát v�ty dodá na požádání �P). 

2.5 Uživatel, který podává zásilky s dopl�kovou službou bezdokladová dobírka, p�edá provozovn� �P 
podací data k zásilkám ve form� datového souboru. Datový soubor Uživatel p�edá �P nejpozd�ji 
spolu s p�edávanými zásilkami. Uživatel stanoví jedine�ný ú�et u pen�žního ústavu, kam budou 
všechny vybrané pen�žní �ástky p�evád�ny. V p�ípad�, že Uživatel používá více typ� zásilek 
uvedených v eviden�ním listu, jehož vzor je P�ílohou �. - této Dohody, m�že stanovit jeden ú�et pro 
každý typ zásilky. Bankovní spojení pro jednotlivé typy zásilek jsou uvedeny v eviden�ním listu. 
Neoprávn�n� p�evedené �ástky na ú�et Uživatele vrátí Uživatel bez pr�tah� �P. 

2.6 Zásilky Uživatel p�edává s vyhotovenými eviden�ními lístky poštovného (tisk. 11-101; dále jen 
„eviden�ní lístek“). 

Vzor eviden�ního lístku je umíst�n voln� ke stažení na webových stránkách �eské pošty, s.p. 
(www.cpost.cz, Dokumenty ke stažení). Eviden�ní lístky se vyhotovují dvojmo, �íslují se po�adov�
v �íselných �adách p�edepsaných �P a ozna�ují se p�esnou adresou Uživatele, �íslem této Dohody 
a datem podání. 

Oby�ejné zásilky se zapisují do eviden�ních lístk� (datových soubor�) podle hmotnostních kategorií, 
které jsou dopln�ny po�tem zásilek v jednotlivých kategoriích a úhrnem jednotlivých cen za službu. 
Obchodní psaní se zapisují úhrnnou �ástkou za cenu služby dle „Soupisu obchodních psaní podaných 
dne …“. Zásilky do zahrani�í se evidují obdobn� jako oby�ejné zásilky s poznámkou „Do zahrani�í“. 

Zásilky uvedené v bodu 4 tohoto �lánku se zapisují do eviden�ního lístku úhrnem z podacích arch�
(datových soubor�) jednotlivých druh� zásilek. Zásilky se podávají v takovém po�adí, v jakém jsou 
zapsány v eviden�ním lístku. U pošt, kde se jednotlivé druhy zásilek podávají u r�zných p�epážek, se 
vyhotovují samostatné eviden�ní lístky pro každou p�epážku. 

Potvrzený eviden�ní lístek a originál podacího archu (v p�ípad� datového souboru tiskovou sestavu 
vyhotovenou prost�ednictvím p�íslušného programu) �P p�edá Uživateli. 

2.7 Podle pr�pis� eviden�ních lístk� sestaví Uživatel k poslednímu dni každé dekády, tj. k desátému, 
dvacátému a poslednímu dni v m�síci dvojmo dekádní výkaz poštovného (tisk. 11-102; dále jen 
„dekádní výkaz“) a p�edá jej pošt� (vyjma jednání s Uživatelem podle bodu 9 tohoto �lánku). 
Dekádní výkaz ozna�í p�esnou adresou Uživatele, �íslem Dohody a datem vyhotovení. 

2.8 Vzor dekádního výkazu je umíst�n voln� ke stažení na webových stránkách �eské pošty, s.p. 
(www.cpost.cz, Dokumenty ke stažení). 

2.9 Zjistí-li �P p�i podávání zásilek, p�i p�ezkušování eviden�ních lístk�, dekádních výkaz� nebo p�i 
porovnávání zásilek se zápisy v eviden�ním lístku, že po�et zásilek nebo �ástky cen poštovních služeb 
jsou nesprávn� uvedeny, rozdíly odstraní a projedná je s Uživatelem. 

2.10 Uživatel m�že s podací poštou sjednat, aby pošta za Uživatele provád�la výpo�et cen a jejich 
zapisování do eviden�ních lístk�, v�etn� vyhotovení dekádního výkazu podle �l. III této Dohody, za 
cenu podle Poštovních podmínek �eské pošty, s.p. – Ceník základních poštovních služeb a ostatních 
služeb (dále jen „Ceník“), platných v den podání. Tuto cenu uvede p�ijímající pracovník pošty do 
eviden�ního lístku jako poslední položku.  
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2.11 V p�ípad� úhrady oby�ejných „odpov�dních zásilek“ na základ� této Dohody se na Uživatele 
nevztahují ustanovení �l. II, body 1 až 5. Pošta zapíše cenu služby „odpov�dní zásilky“ do 
eviden�ního lístku. 

3. Cena a zp�sob úhrady 

3.1 Cena za zvolenou poštovní službu je ú�tována dle platného Ceníku v den podání, který je dostupný na 
všech poštách v �R a na Internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/, pokud není cena stanovena 
jinou dohodou. �P si vyhrazuje právo Ceník jednostrann� zm�nit. 

3.2 Podkladem pro vyú�tování je dekádní výkaz poštovného (tisk. 11-102). P�ípadné zjišt�né rozdíly �P 
oznámí Uživateli. Námitky Uživatele se �eší ve vzájemné dohod�. Pokud Uživatel do t�í dn� po 
oznámení rozdílu nesd�lí �P své námitky, má �P za to, že Uživatel s ú�tovanou �ástkou souhlasí. 
P�ípadné rozdíly se zú�tují p�i nejbližším vyú�tování. Uživatel souhlasí s tím, že výslednou �ástku 
ú�tuje �P podle svého zjišt�ní. 

3.3 Zp�sob úhrady na základ� da�ového dokladu vyhotoveného �P je sjednán:  

� p�evodem z ú�tu  

3.4 Fakturu - da�ový doklad bude �P vystavovat m�sí�n� s lh�tou splatnosti 14 dní ode dne jejího 
vystavení. 

Faktury - da�ové doklady budou �P zasílány na adresu:  

Statutární m�sto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I - Staré m�sto.

ID C�K složky: 15885001.

3.5 Je-li Uživatel 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 Uživatel povinen zaplatit dle platebních podmínek stanovených v bodu 3.4 tohoto 
�lánku, a to po jejich vyú�tování ze strany �P. 

Strany se dohodly, že v p�ípad� prodlení Uživatele s úhradou ceny poštovních služeb po dobu delší 
než 10 kalendá�ních dní si �P vyhrazuje právo nep�evzít zásilky dle podmínek této Dohody a je 
oprávn�na od této Dohody odstoupit, pokud se strany Dohody nedohodnou formou Dodatku jinak. 

4. Ostatní ujednání 

4.1 Uživatel i �P jsou povinni v�as písemn� oznámit druhé stran� Dohody veškeré zm�ny týkající se ú�tu 
u pen�žního ústavu, názvu, ozna�ení, sídla nebo organiza�ních zm�n, které mají vztah k úhrad�
z ú�tu, jakož i další okolnosti, které mohou mít vliv na pln�ní této Dohody. 

4.2 Kontaktními osobami za Uživatele jsou (jméno, pozice, tel., e-mail, pop�. fax): 

a) Mgr. Lucie Š�astná, vedoucí odd. komunikace a informací, 485 243 767 

b) Simona Šulcová, pracovnice podatelny, 485 243 115 

Kontaktními osobami za �P jsou (jméno, pozice, tel., e-mail, pop�. fax): 

a) Miloslava Balonová, MO, 605 225 523, balonova.miloslava@cpost.cz 

b) vedoucí pošty Liberec 1, 482 411 110 
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4.3 O všech zm�nách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v �l. 3, bod 3.4 a v bodu 4.2 tohoto 
�lánku, se budou strany Dohody neprodlen� písemn� informovat. Tyto zm�ny nejsou d�vodem 
k sepsání Dodatku. 

5. Záv�re�ná ustanovení 

5.1 Tato Dohoda se uzavírá na dobu ur�itou do 31.12.2011. 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�. 

5.2 �P si vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody, jestliže Uživatel p�es upozorn�ní nedodržuje 
sjednané podmínky. Toto upozorn�ní �P písemn� oznámí Uživateli na jeho poslední známou adresu 
s tím, že je Uživatel 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 Uživatele nebo 
kdykoliv v jeho pr�b�hu. V takovémto p�ípad� není Uživateli 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 ke dni doru�ení písemného oznámení o odstoupení druhé 
stran�. Vzájemná pln�ní poskytnutá stranami do odstoupení se nevrací a Uživatel je povinen uhradit 
cenu služeb, poskytnutých �P do odstoupení. 

5.3 Strany Dohody se dohodly, že se dnem doru�ení písemnosti týkající se této Dohody, pokud není 
prokázán jiný den doru�ení, 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. 
V p�ípad�, že provozovatelem poštovních služeb je �P, strany se dohodly, že se použijí poštovní 
podmínky �P pro danou poštovní službu. 

5.4 Strany dohody se dohodly, že veškeré spory z této Dohody budou rozhodovány s kone�nou platností 
v rozhod�ím �ízení, a to jedním rozhodcem, jmenovaným Spole�ností pro rozhod�í �ízení a. s., 
I� 26421381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PS� 120 00 (dále jen „Spole�nost“). Strany se 
dohodly, že spor bude rozhodnut bez ústního jednání na základ� p�edložených písemností. 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 o rozhod�ím �ízení a 
v jeho intencích Jednacím �ádem pro rozhod�í �ízení Spole�nosti a Pravidly o nákladech rozhod�ího 
�ízení, platnými ke dni zahájení rozhod�ího �ízení a publikovanými na internetové stránce 
http://www.rozhodci-rizeni.cz/ a dostupnými v sídle Spole�nosti a s jejichž zn�ním strany Dohody 
výslovn� souhlasí. 

5.5 Tato rozhod�í doložka nabývá ú�innosti dnem podání žaloby k rozhodci prost�ednictvím Spole�nosti. 

5.6 Ustanovení bod� 5.4 a 5.5 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. 

5.7 Tuto Dohodu je možné m�nit �i dopl�ovat pouze písemnými �íslovanými dodatky podepsanými 
oprávn�nými zástupci obou stran Dohody. 

5.8 Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran Dohody obdrží 
jeden výtisk. 

5.9 Práva a povinnosti plynoucí z této Dohody pro každou ze stran p�echázejí na jejich právní nástupce. 

5.10 Vztahy neupravené touto Dohodou se �ídí platným právním �ádem �R, zejména zákonem 
�. 29/2000 Sb., o poštovních službách v platném zn�ní a zákonem �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník 
v platném zn�ní. 

5.11 Oprávn�ní k podpisu této Dohody Uživatel dokládá:  
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� jiným dokladem 

5.12 Dohoda je platná dnem podpisu ob�ma stranami Dohody a ú�inná dnem 1.1.2011.  

5.13 Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda vyjad�uje jejich úplné a výlu�né vzájemné ujednání 
týkající se daného p�edm�tu této Dohody. Strany Dohody po p�e�tení této Dohody prohlašují, že byla 
uzav�ena po vzájemném projednání, ur�it� a srozumiteln�, na základ� jejich pravé, vážn� mín�né 
a svobodné v�le. Na d�kaz uvedených skute�ností p�ipojují podpisy svých oprávn�ných osob �i 
zástupc�. 

V Ústí nad Labem dne  V Liberci dne  

za �P: za Uživatele: 

                      Ing. Olga Syková 

                      �editelka regionu 

                     Miroslav K�epel 

         pov��ený zastupováním funkce 

                 tajemníka magistrátu 


