Česká pošta, s.p.

POŠTOVNÍ PODMÍNKY

ZÁSILKY S OBSAHEM HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
1.

Česká pošta, s. p., poskytuje podle zákona číslo 29/ 2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon poštovních službách), službu
„Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“. V záležitostech, které nejsou
upraveny těmito podmínkami, se postupuje obdobně podle Poštovních
podmínek České pošty, s. p. - Základní poštovní služby, poskytované
v souladu se zákonem o poštovních službách.

2.

Slu žbu lze poskytnout pouze pro zásilky s obsahem hlasovacích lístků pro
volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, vol by do
zastupitelstev krajů, vol by do zastupi telstev obcí, včetně zastupitelstva
hlavního města Prahy, vol by do Evropského parlamentu a vol bu
prezi denta republiky, a to na základě smlouvy mezi objednatelem
a příslušnou dodávací poštou. V místech, kde dodávání v rámci obce
zajišťuje více pošt, lze u zavřít s mlouvu přímo s příslušným Regionem
České pošty, s. p.

3.

Smlouva je uzavřena potvrzením „Objednávky dodání hlasovacích lístků“
poštou na příslušném tiskopisu (viz příloha). Orig inál objednávky zůstává
poště, potvrzenou kopii vydá pošta objednateli.

4.

Zásilky s obsahem hlasovacích lístků musí být podány přímo na dodávací
poště. Pokud byla smlouva v souladu s odstavcem 2 těchto podmínek
uzavřena s příslušným Regionem, mohou být zásilky podány i na jiné
dohodnuté poště v daném obvodu.

5.

Zásilky musí být předány objednatelem poště nejpozději 10 kalendářních
dnů před požadovaným termínem distribuce. V případě, kdy dojde
k reg istraci kandidátních listin až na základě rozhodnutí soudu, pak
nejpozději 8 kalendářních dnů před požadovaným termínem distribuce, a to
po předchozí dohodě s příslušným pracovištěm České pošty, s. p., u kterého
bude sjednána smlouva. Při konání předčasných voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky musí být zásilky předány
objednatelem poště nejpozději 3 kalendářní dny před požadovaným
termínem d istribuce.

6.

Slu žbu lze poskytnout pouze tehdy, pokud objednatel předá poště zásilky
pro všechny oprávněné voliče v obci, městské části nebo městského obvodu
v rámci své územní p ravomoci (v ostatních případech mohou být zásilky
podány pouze jako plně vyplacená psaní při splnění poštovních podmínek
pro danou službu).
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7.

Dodávání uvedených zásilek nebude zajištěno do míst, která byla Českou
poštou, s. p., stanovena jako místa, do kterých se poštovní zásilky dle čl. 24
odst. 20 Poštovních podmínek České pošty, s. p. - Základní poštovní služby
nedodávají. Na tato místa upozorní vedoucí pošty a projedná
s objednatelem případný další postup.

8.

Hlasovací lístky budou předány objednatelem poště v obálkách, které
nemusí být opatřeny žádnými údaji. Adresa příjemce nemusí být uvedena
na zásilce, pokud objednatel předá seznamy voličů setříděné dle
odevzdacích míst.

9.

Zásilky budou dodávány obdobně dle čl. 24 Poštovních podmínek České
pošty, s. p. – Základní poštovní služby, a to do domovních schránek.
Příjemce jejich převzet í nepotvrzuje. Za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky Česká pošta, s. p., neodpovídá.
V případě, že nebude možné zásilku dodat, bude důvod vyznačen přímo na
zásilce, u zásilek bez adresy příjemce v přiloženém seznamu. Nedodané
zásilky a seznamy budou po ukončení akce vráceny zpět objednateli.

10.

Termín pro dodání všech zásilek je stanoven nejpozději 3 kalendářní dny
před konáním příslušných voleb, přičemž za splnění této podmínky je
považováno i dodání ve třetí den před konáním příslušných voleb. Při
konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky je termín pro dodání zásilek stanoven nejpozději 1 kalendářní den
před konáním voleb včetně tohoto dne.

11.

Cena služby:
Cena za 1 ks zásilky s obsahem hlasovacích lístků při dodání v rámci běžné
doručovací pochůzky je uvedena v Ceníku České pošty, s. p., a je
aktualizována vždy pro jeden konkrétní termín voleb.

12

Cenu za službu je mo žné dle dohody hradit:
- v hotovosti
- otiskem výplatního stroje (na rubu originálu objednávky)
- bezhotovostní úhradou poštovného nebo převodem z účtu na základě
faktury.
Způsob úhrady ceny nebude na zásilkách vyznačen.

13.

Tyto poštovní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2012
Platí od 20. října 2013
2

Česká pošta, s. p.
Pošta (organizační jednotka) .............................................................................
Objednávka dodání hlasovacích lístků pro vol by do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Senátu Parlamentu ČR

zastupitelstva kraje

zastupitelstva obce

zastupitelstva hlavního města Prahy

Evropského parlamentu

pro volbu prezidenta republiky
Objednatel ...............................................................................…………….…
(obec, město, městská část, městský obvod)
Síd lo (adresa) ..........................................................................……………….
IČ (registrační číslo) ..............................................................………………..
Bankovní spojení .............................................................................................
Zástupce objednatele …….…..........................................................................
(jméno a příjmen í osoby oprávněné jednat jménem objednatele)
I. Popis zakázky
Množství ………......................................……................................................
Způsob adresování .......................................................................……………
(dle seznamů, p římo na zásilce)
II. Vymezení okruhu příjemců
Příjemci zásilek jsou oprávnění voliči síd lící na ú zemí poštovního obvodu pošty
………………………….. v obci (městské části, městském obvodu) ……….
..................................………............................................................................
III. Způsob podání
Podacím místem je .................................………….........................................
Termín podání ….........................……............................................................
IV. Doba obstarání
Termín zahájení dodávání …………...............................................................
Termín ukončení dodávání ……..……………………………………………
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V. Cena a způsob platby
Cena za 1 ks - je stanovena dle Poštovních podmínek České pošty, s. p. - Ceník.
Cena za 1 ks ...................... Kč
Cena celkem ...................... Kč
Způsob platby …………………………..…… platnost .…………………...…
VI. Zvláštní ujednání
Slu žba je poskytována dle Poštovních podmínek - Zásilky s obsahem hlasovacích
lístků, vydaných Českou poštou, s. p.

Potvrzení objednávk y
Potvrzujeme příjem Objednávky dodání hlasovacích lístků a zavazujeme se za
výše uvedených podmínek k jejímu splnění.
........................................……………………………………………..…….….
(datum a podpis vedoucího organizační jednotky České pošty, s. p.)
Čestné prohl ášení
Potvrzuji, že shora uvedené identifikační údaje objednatele jsou uvedeny správně
a pravdivě a prohlašuji, že jsem oprávněn(a) jménem objednatele u zavřít s poštou
smlouvu o dodání hlasovacích lístků dle shora uvedených požadavků.
V ........................................................ dne …....................................................
Podpis objednatele .......................................................….................................
(zástupce objednatele)
Totožnost ověřena podle ...............................................…................................
Podpis pracovníka pošty ........................................………...............................
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