Vzor smlouvy
Smlouva o používání poštovních poukázek A - doklad V
č. ……

uzavřená mezi
Českou poštou, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4
zastoupeným (jméno): …………………ředitelem RGERUX]SUDFRYiQtSODWHEQtKRVW\NX
se sídlem Wolkerova 480, 749 20 Vítkov
IČ: 47 11 49 83/10/
DIČ: 003-47 11 49 83
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 133 790 245/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
(dále jen „podnik“)
a
firmou (název, popř. obchodní firma): ……………………………………………………….…
adresa: …………………………………………………………………………………………..
zastoupena (jméno, funkce):…………………………………………………………………….
IČ: …………………………………………… DIČ: ………………………………………..
bankovní spojení: ……………………………………………………………………………….
číslo účtu: ……………………………………………………………………………………….
Zapsána: - v.obchodním rejstříku vedeném ……………………………….. oddíl……………..
- v živnostenském rejstříku vedeném …………………………… č.j. ……………….
přidělené technologické číslo:
(dále jen „uživatel“)
uzavírají tuto smlouvu podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění. Služba je
poskytována podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách). Podmínky služby, které nejsou upraveny touto smlouvou, se
řídí podle Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní služby v platném znění.
I. Obecná ustanovení
1. Uzavřením této smlouvy se zavazuje uživatel hradit cenu služby dodaných poštovních
poukázek A - doklad V (dále jen doklad V ). Smlouva upřesňuje postupy smluvních stran
při dodávání dokladů V a úhradě ceny za tuto službu.

II. Povinnosti smluvních stran
1. Uživatel prohlašuje, že vlastní účet č.: ………………………….../………, zřízený u banky
……………………………………….. . Číslo tohoto účtu a kód banky budou uváděny
jako adresa dokladů V. Dále prohlašuje, že jeho adresa pro zasílání faktur podle čl. III.
této smlouvy je:
označení uživatele ………………………………………..
adresa ……………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
PSČ ……………….
2. Uživatel se zavazuje oznámit podniku jakoukoli změnu svého účtu a adresy pro zasílání
faktur nejméně 30 kalendářních dnů před účinností této změny. V případě nesplnění tohoto
závazku uhradí podniku všechny náklady a škody vzniklé v této souvislosti.
III. Organizace zpracování
1. Uživatel požaduje, aby mu podnik předával informace o jednotlivých platbách doklady V
(soupisy převodů) formou:
a) tiskové sestavy zasílané na jeho adresu
b) elektronickým přenosem prostřednictvím sítě Internet za současného využití
programu Crypta pro šifrování těchto souborů na e-mailovou adresu:
…………………………………………
podle bodu b) bude prováděno:

*)
*)

denní předávání souboru
dekádní předávání souboru

2. Podnik se zavazuje předávat peněžní částky bance k připsání na účet uživatele denně.
3. Kontaktními osobami jsou:
a) za podnik
jméno: ………………………………………
tel.: ……………………
e-mail: ……………………………………...
b) za uživatele
jméno: ……………………………………..
e-mail:

tel.: …………………...

IV. Cena a platební podmínky
1. Za každý případ platby ve prospěch účtu uživatele podle čl. II., odst. 1 této smlouvy
realizované prostřednictvím dokladu V uhradí podniku uživatel cenu, uvedenou v části
Poštovních podmínek České pošty, s.p., - Ceník.
2. Cena za činnosti podle odst. 1. bude podnikem fakturována uživateli dekádně nejpozději
10. pracovní den po ukončení dekády s lhůtou splatnosti faktury 14 kalendářních dnů od
jejího vystavení.

3. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury podle odst. 2 je uživatel povinen uhradit
podniku úrok z prodlení na základě nařízení vlády č. 142/1994 Sb.
4. V případě neuhrazení ceny dle bodu 1. je podnik oprávněn od této smlouvy okamžitě
odstoupit.

V. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu Protokolu o vydání technologického
certifikátu uživatelem.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět jen na základě vzájemné dohody smluvních
stran.
3. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí kterékoli ze smluvních stran v tříměsíční výpovědní lhůtě začínající prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě ukončení platnosti této smlouvy se obě strany zavazují, že závazky z této
smlouvy budou platit do doby zpracování všech dokladů V emitovaných v době platnosti
smlouvy.
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

V ……………….. dne …………

V ……………….. dne ……………

Za podnik:

Za uživatele:

………………………………….

…………………………………..

