Červen 2017

Dotaz 1
Žádám, aby mi bylo sděleno, kdy a kam byly doporučené zásilky doručovány, když nebyly
nikdy doručeny mě. Jedná se o tyto dvě zásilky RR771194900CZ a RR771203306CZ

Odpověď:
Zásilka RR771194900CZ podaná dne 05.05.2016 byla adresována na adresu: Ilič Jan 1972,
Dražkovice 175/0, 533 33 Dražkovice. Na této adrese byla dne 06.05.2016 doručována a po
neúspěšném pokusu o dodání byla uložena na poště Pardubice 23. Po uplynutí úložní doby
byla zásilka předána dodejně Pardubice 2 k doručení odesílatelem požadovaným způsobem –
tj. vložením do domovní schránky adresáta, kam byla dodána dne 18.05.2016.
Zásilka RR771203306CZ podaná dne 23.05.2016 byla adresována na adresu: Ilič Jan,
Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice. U zásilek docházejících na výše uvedenou adresu
evidujeme projednanou žádost o odnášku zásilek z pošty Pardubice 23, ale zároveň také
o změnu ukládací pošty (ZUP) na poštu Pardubice 2. Souběh těchto žádostí dodejna
s adresátem řešila již v loňském roce a od měsíce září 2016 má adresát - Ilič Jan sjednánu
pouze odnášku z pošty Pardubice 23.
Předmětná zásilka nebyla na adrese Havlíčkova 445, Pardubice doručována, a to
pravděpodobně z důvodu výše zmíněného souběhu dvou různých žádostí (odnos z pošty
Pardubice 23 a ZUP na poštu Pardubice 2). Byla předána k uložení na poštu Pardubice 2. Zde
byla vyúčtovaná jako kdyby měl adresát pronajatý P.O.Box a po skončení úložní doby dne
04.06.2016 byla vyúčtována jako určená k dodání. Co se však se zásilkou od tohoto dne stalo
nebo kde se fyzicky nacházela až do dne 13.06.2016, kdy byla dodána zpět odesílateli, již
bohužel není možné ověřit

Dotaz 2
Kdo je autor znění textu “Vaše e-mailové podání bylo postoupeno k vyřízení. Výsledek
obdržíte v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů.“ a odpovídá za jeho
správnost?
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Odpověď:
Autorem přiloženého textu a za formální správnost tohoto textu odpovídá Call centrum Česká
pošta s.p. Tento text se uvádí u všech evidovaných žádostí, které jsou předávány odborným
útvarům k přímému vyřízení

Dotaz 3
1) Stran veřejné zakázky ev. č. 60036090 zadavatele Česká pošta, s.p. z března 2010 vedené
pod názvem „Dodávky obálek“ seznam všech dodavatelů, kteří se této veřejné soutěže
zúčastnili, s jejich konkrétními cenovými nabídkami a uvedením vítěze této veřejné soutěže.
2) Seznam všech smluv uzavřených Českou poštou, s.p. s níže uvedenými společnostmi
v období let 2010 – 2017, po jednotlivých letech, s uvedením předmětu plnění a ceny
za předmět plnění.
3) Kolik finančních prostředků bylo ze strany České pošty, s.p. skutečně přijato od níže
uvedených společností v období let 2010 – 2017, po jednotlivých letech, s uvedením přesného
účelu, za jakým byly přijaty.
4) V případě, že Česká pošta, s.p. pro některou z níže uvedených společností v období let 2010
– 2017 zabezpečovala distribuci některých jejich tiskových titulů, žádám o sdělení, na základě
jakého právního důvodu, jakých tiskových titulů a v jakém období konkrétně, s uvedením
přesného počtu takto

Odpověď
Ad 1) Níže naleznete seznam všech dodavatelů, kteří se zúčastnili veřejné soutěže „Dodávky
obálek“ ev. č. 60036090, s jejich konkrétními cenovými nabídkami a uvedením vítěze této
veřejné soutěže.
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Název společnosti

Nabídková cena v Kč bez
DPH

Poznámka

(nacenění na základě
modelového položkového
rozpočtu)
Nehodnocena, účastník byl
vyloučen

TABUC - PACK s.r.o.

8.674.650,-

VDI Meta

8.211.881,-

Kodex Hořovice s.r.o.

7.369.150,-

AB plus CZ s.r.o.

8.387.060,-

Profi-tisk Group s.r.o.

6.851.250,-

nejvýhodnější nabídka

Helma tisk, s.r.o.

12.201.600,-

Nehodnocena, účastník byl
vyloučen

Office Systém s.r.o.

7.197.050,-

Avízo s.r.o.

8.513.050,-

ART pap s.r.o.

8.077.600,-

Nehodnocena, účastník byl
vyloučen

Ad 2) V tabulce níže uvádíme seznam všech smluv uzavřených Českou poštou, s.p. s níže
uvedenými společnostmi v období let 2010 – 2017, po jednotlivých letech, s uvedením
předmětu plnění a ceny za předmět plnění.
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Profi-tisk group s.r.o. – IČO: 268 68 954, se sídlem Olomouc – Slavonín, Kyselovská
559/125, PSČ 783 01

Název smlouvy a rok

Předmět

Maximální
cena plnění
v Kč bez
DPH

Rámcová kupní smlouva o zajištění
dodávek (rok 2010)

Dodávky obálek

68.000.000,-

Rámcová smlouva o dodávkách
ověřovacích knih (rok 2014)

Dodávky ověřovacích knih

1.200.000,-

Regionální vydavatelství s.r.o. – IČO: 278 46 717, se sídlem Olomouc – Nové Sady,
Krakovská 201/14, PSČ 779 00 - nebyly uzavřeny žádné dodavatelské smlouvy.
A 11 s.r.o. – IČO: 271 20 805, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 568/92, PSČ 120
00 - nebyly uzavřeny žádné dodavatelské smlouvy.

Ad 3)
2010 2011
Kč
Kč
Regionální vydavatelství s.r.o.
0
0
Profi-tisk group s.r.o.
59 975 5 739
A 11 s.r.o.
0
0
Celkem
59 975 5 739
Název odběratele

2012
2013
2014
2015
2016
01-05_2017 2010-05_2017
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
0
0
327
735 877 2 332 442 1 252 449
4 321 094
660
2 491 456 482 980 2 724 954 791 547
388 643
6 945 954
33 670
0
158 126 393 152
951 976
730 753
2 267 677
34 330 2 491 456 641 434 3 853 983 4 075 965 2 371 845
13 534 725

Finanční prostředky byly přijaty jako platby za poskytnutí našich služeb, ve výčtu: Adresný
direct mail, Balík Do ruky, Na poštu, Certifikační autorita, Doporučené psaní, Doporučený
balíček, EMS, Balík Expres, Mezinárodní psaní doporučené, cenné (odch.), Mezinárodní
psaní obyčejné (odch.), Obyčejné psaní, Obyčejný balík do 10kg, Obyčejný balík nad 10kg,
Roznáška propagačních materiálů, Tiskové zásilky, Výrobní činnost Postservisu apod.

Ad 4) S žádným z těchto subjektů jsme neměli napřímo uzavřené smlouvy týkající se prodeje
novin a časopisů na poštách.

