
 

VŠEOBECNÉ POŠTOVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY BohemiaPost (ZIRAFO s.r.o.)  
  
1. Všeobecné obchodní podmínky - úvod 
1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ZIRAFO, s.r.o. a            
Uživatelů, jak jsou tito definováni níže, při poskytování služeb spočívajících v doručování            
zásilek coby služby poskytované především podnikatelským subjektům v souvislosti s          
výkonem jejich podnikatelské činnosti, přičemž jsou nedílnou součástí smlouvy upravující          
poskytování těchto služeb.  
  
2. Výklad pojmů a poskytované služby 
2.1. Výklad pojmů: 
Cena – platba Poskytovateli za konkrétní Služby; 
Informační systém - komunikační rozhraní, které je součástí Uživatelského účtu 
OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pokud tento bude dále novelizován, má se               
za to, že pro daný vztah se tento použije v účinném znění, tedy ve znění pozdějších                
předpisů);  
Objednávka – objednávka Služby, provedená Uživatelem prostřednictvím Informačního        
systému;  
Podání – okamžik kdy Uživatel předá Poskytovateli v místě jeho provozovny Zásilku, která             
splňuje podmínky dle VOP. 
Poskytovatel – společnost ZIRAFO, s.r.o., IČ 06295029, sídlem Sokolovská 1127/118, 323           
00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 34937. 
Příjemce – subjekt, který je na Zásilce označen jako „Příjemce“;  
Přístupové údaje – unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené            
Uživatelem do databáze Informačního systému při Registraci;  
Registrace – elektronická registrace Uživatele do databáze Informačního systému řádně          
provedená na Internetových stránkách vyplněním alespoň povinných registračních údajů,         
případně dalších potřebných údajů; 
Smlouva – rámcová smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím          
elektronických prostředků komunikace na dálku nebo písemně, jejímž předmětem je          
závazek Poskytovatele obstarávat pro Uživatele příjem a výdej Zásilek způsobem a v            
místech dle pokynů Uživatele, závazek Uživatele platit Poskytovateli sjednanou odměnu, a           
související práva a povinnosti obou smluvních stran;  
Smluvní přepravce nebo provozovatel – subjekt odlišný od Poskytovatele, jehož          
prostřednictvím mohou být zásilky doručovány.  
Smluvní strany – Poskytovatel a Uživatel;  
Služba – činnost Poskytovatele, spočívající v plnění Smluv; 
Uživatel – fyzická nebo právnická osoba s výjimkou Poskytovatele, která uzavřela s            
Poskytovatelem Smlouvu ohledně využití Služby;  
Uživatelský účet – je část Informačního systému, která je každému jednomu Uživateli            
zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;  
VOP – tyto Všeobecné poštovní a obchodní podmínky společnosti ZIRAFO, s.r.o. upravující            
poskytování Služby ze strany společnosti Poskytovatele;  
Zásilka - věc, kterou převzal Poskytovatel k poskytnutí Služby v souladu se Smlouvou;  
Zásilka na dobírku – je Zásilka, u níž je Poskytovatel povinen na základě instrukcí od               
Uživatele vybrat od Příjemce, resp. od jiné osoby, jež si Zásilku převezme, finanční obnos              



 

určený Uživatelem, který je poté v souladu s těmito Podmínkami poukázán na účet             
specifikovaný Uživatelem;  
Zboží – věc nabízená Uživatelem třetím osobám, obvykle k prodeji prostřednictvím e-shopu;  
2.2. Poskytovatel poskytuje poštovní služby v podobě:  
- službu dodání poštovních zásilek do 2 kg dle § 3 odst. 1) písm. a) zákona o poštovních                  
službách; 
- službu dodání poštovních balíků do 10 kg dle § 3 odst. 1) písm. b) zákona o poštovních                  
službách. 
2.3. Poskytovatel poskytuje službu Vzdáleného podání zásilek na celém území České           
republiky. 
2.4. Typy služeb: 
- dodání poštovní zásilky do 2 kg – vnitrostátní  

pro podání: Plzeň-město  
pro dodávání: Celá ČR  

- dodání poštovní zásilky do 2 kg – do zahraničí  
pro podání: Plzeň-město  

- dodání poštovní zásilky do 2 kg – ze zahraničí  
pro dodávání: Celá ČR  

- dodání poštovního balíku do 10 kg – vnitrostátní  
pro podání: Plzeň-město  
pro dodávání: Celá ČR  

- dodání poštovního balíku do 10 kg – do zahraničí  
pro podání: Plzeň-město  

- dodání poštovního balíku do 10 kg – ze zahraničí  
pro dodávání: Celá ČR  

- dodání doporučené zásilky do 2 kg – vnitrostátní  
pro podání: Plzeň-město  
pro dodávání: Celá ČR  

- dodání doporučené zásilky do 2 kg – do zahraničí pro podání: Plzeň-město  
- dodání doporučené zásilky do 2 kg – ze zahraničí pro dodávání: Celá ČR  
- dodání doporučené zásilky nad 2 kg – vnitrostátní pro podání: Plzeň-město pro dodávání:              
Celá ČR  
- dodání doporučené zásilky nad 2 kg – do zahraničí pro podání: Plzeň-město  
- dodání doporučené zásilky nad 2 kg – ze zahraničí pro dodávání: Celá ČR 
 
3. Předmět VOP  
3.1. Tyto VOP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při             
přepravě Zásilek.  
3.2. Tyto VOP jsou pro Uživatele závazné okamžikem provedení Registrace případně           
uzavřením smlouvy s Poskytovatelem ohledně využití Služby.  
3.3. Uživatel je povinen potvrdit souhlas s těmito VOP aktivním právním jednáním při             
Registraci a nemá-li zřízen Uživatelský účet, tak před dokončením Objednávky. Nový           
souhlas Uživatele je třeba vždy, když dojde ke změně VOP způsobem stanoveným dále v              
těchto VOP. 
 
4. Informační systém a Uživatelský účet  



 

4.1. Uživatelský účet se zřizuje on-line na základě Registrace. 
4.2. Uživatel je oprávněn využívat Informační systém pouze pro svou vlastní potřebu            
způsobem předvídaným těmito VOP.  
4.3. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.  
4.4. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů            
nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím           
osobám.  
4.5. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto Přístupových údajů je              
Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené          
lhůtě poskytne Uživateli nové Přístupové údaje.  
4.6. Uživatel je povinen neprodleně prostřednictvím Informačního systému případně jiným          
způsobem v souladu s těmito VOP informovat Poskytovatele o všech změnách           
identifikačních údajů Uživatele uvedených v Informačním systému. 
  
5. Registrace  
5.1. Registrace a zřízení Uživatelského účtu je podmínkou pro uzavření Smlouvy, ledaže se             
smluvní strany dohodnou jinak.  
 
6. Smlouva  
6.1. Smlouvu lze uzavřít v rozsahu těchto podmínek písemně, prostředky dálkové           
komunikace nebo prostřednictvím přihlašovacího systému. 
6.2. Smlouva je uzavřena mimo jiného okamžikem Podání Zásilky s předpokladem           
registrace a řádného předchozího doručení a potvrzení Objednávky, jak jej upravuje           
Objednávka VOP.  
6.3. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje v souladu s příslušnou potvrzenou            
Objednávkou poskytnout Uživateli sjednané služby. 
6.4. Na základě Smlouvy se Uživatel zejména zavazuje: 
- poskytnout Poskytovateli všechny informace, nezbytné pro splnění povinností         
Poskytovatele v souladu se Smlouvou a těmito VOP;  
- dodržovat parametry Zásilek dle těchto VOP, zejména jak je stanoví čl. Parametry Zásilek,               

a dodržovat parametry Zásilek dle VOP Smluvních přepravců, jsou-li jejich služby využívány;  
- označovat Zásilky takovým způsobem, který budu Uživateli popsán v Informačním systému            
a dalšími údaji tak, aby byl Poskytovatel schopen plnit sjednané služby; 
- zaplatit Poskytovateli cenu za poskytnutí Služeb ve výši sjednané výši; 
- převzít od Poskytovatele zpět nevyzvednuté Zásilky v souladu s těmito VOP.  
6.5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě             
podstatného porušení povinností druhé strany. Za podstatné porušení povinností se          
považuje zejména:  
- prodlení Uživatele s plněním úhrady kterékoliv peněžité částky;  
- opakované nebo závažné porušení povinností sjednaných těmito VOP nebo Smlouvou. 
  
7. Objednávka  
7.1. V případě zájmu o poskytnutí Služby odešle Uživatel Poskytovateli Objednávku           
prostřednictvím Informačního systému ze svého Uživatelského účtu.  



 

7.2. Uživatel je povinen vyplnit všechny údaje o objednávce požadované informačním           
systém Poskytovatele. Pokud Uživatel tuto povinnost nesplní, nebude toto jednání          
považováno za Objednávku. 
7.3. V případě řádného vyplnění a odeslání Objednávky bude Uživateli prostřednictvím           
informačního systému poskytnuta informace o úspěšném odeslání objednávky. 
7.4. Dále bude prostřednictvím informačního systému poskytnuta Uživateli informace o          
potvrzení Objednávky. Tímto okamžikem je splněn předpoklad dle 6.1. VOP. 
 
8. Zásilka  
8.1. Zásilka je věc, kterou převzal Poskytovatel k poskytnutí Služby v souladu se Smlouvou              
a VOP. Obsah Zásilky mohou, s výjimkami vyloučených věcí, tvořit jakékoliv věci splňující              
pravidla obsažená v těchto VOP. 
8.2. Zásilku určenou k doručení Příjemci je Uživatel povinen odevzdat na k tomu vybrané              
provozovně Poskytovatele, pokud si neujednají jiné místo. 
8.3. Pokud není dohodnuto jinak Zásilka musí mít následující parametry:  

- váha: max. 10 kg 
- velikost: max. 85x85x85 cm 

8.4. Zásilky nesplňující požadavky je Poskytovatel oprávněn odmítnout, případně je          
oprávněn vyzvat Uživatele k odstranění nedostatku. Náklady na vrácení Zásilek nesplňující           
požadavky pro poskytnutí Služby nese Uživatel. 
8.5. Za zásilku nesplňující požadavky je považována taková zásilka, které nesplňuje           
podmínky dle bodů 8.3. VOP, 8.4. VOP a parametry specifikované u jednotlivých druhů             
služeb v Informačním systému Poskytovatele, případně dle individuálně dohodnutých a          
potvrzených požadavků. A dále zásilka, která není řádně označena dle pokynů poskytnutých            
Uživateli Informačním systémem. 
8.6. Z provedení Služby jsou vyloučeny Zásilky:  
- jejichž obsah může způsobit škodu na majetku a zdraví (zejména výbušniny, zbraně,             
omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a Zásilky, jejichž obsah             
podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně              
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále jedy, radioaktivní látky, žíraviny,            
plyny a kapaliny v tlakových nádobách); 
- obsahující barvy, lepidla a jiné tekuté látky, které mohou být při Službě poškozeny, nebo               
mohou poškodit či znehodnotit ostatní Zásilky, případně zařízení Poskytovatele; 
- obsahující živá zvířata nebo pozůstatky lidí a zvířat, části těl nebo orgánů, zdravotnický              
odpad a obdobné předměty; 
- obsahující lehce se kazící Zboží nebo Zboží lehce poškoditelné, křehké a dále zboží, které               
je nutno zvláštním způsobem chránit nebo s nímž je zapotřebí zvláštním způsobem nakládat             
či jej uchovávat za zvláštních podmínek (např. v nízké teplotě), jestliže Poskytovatel nebo             
jeho smluvní partner nedisponuje pro dodržení takového způsobu ochrany či nakládání           
dostatečnými prostředky; 
- jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je             
protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích             
osob;  
- věci, které jsou klasifikovány do jedné nebo více skupin nebezpečnosti ve smyslu § 5               
zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých             
zákonů (chemický zákon), vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002             



 

Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a          
toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.  
8.7. Zásilky přepravované prostřednictvím Smluvního přepravce podléhají přepravním        
podmínkám tohoto Smluvního přepravce. 
8.8. V případě předání Zásilky vyloučené z poskytnutí Služby bez vědomí Poskytovatele a             
jeho výslovného souhlasu je Poskytovatel oprávněn odmítnout přijetí Zásilky a poskytnutí           
Služby, pokud je schopen při převzetí zjistit, že Zásilka je vyloučena z obstarání Služby.  
8.9. Bez ohledu na skutečnost, zda byl Poskytovatel při převzetí schopen zjistit, že je              
Zásilka vyloučena z obstarání Služby, nenese v případě, že byla k přepravě Uživatelem             
dána Zásilka, která je vyloučena z obstarání Služby, Poskytovatel žádnou odpovědnost za            
jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s převzetím Zásilky a dalším nakládáním s ní.  
8.10. V případě popsaném v 8.8. a 8.9. je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli veškeré              
náklady s tímto spojené a veškerou jemu vzniklou škodu, stejně jako případnou škodu             
vzniklou v této souvislosti třetím osobám. Nárok Poskytovatele na úhradu Ceny v plné výši              
není dotčen.  
8.11. Pokud Poskytovatel kdykoli v průběhu poskytování Služby zjistí, že Zásilka nesplňuje            
některé podmínky stanovené těmito VOP, je oprávněn poskytování Služby ukončit a Zásilku            
vrátit Uživateli, resp. s ní naložit jiným způsobem uvedeným v těchto VOP. Nárok             
Poskytovatele na úhradu Ceny v plné výši tím není dotčen. 
8.12. Zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah nemohly ohrozit               
lidské zdraví a bezpečnost, nemohly poškodit jiné Zásilky nebo zařízení používaná           
Poskytovatelem zejména k plnění smluvních povinností.  
8.13. Zásilka musí být zajištěna tak:  
- aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop;  
- aby vnější a vnitřní balení Zásilky bylo přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah,               
způsobu a délce přemisťování Zásilky a způsobu, jakým se se Zásilkou bude během             
poskytování Služby manipulovat; 
- aby bylo účinně chráněno Zboží proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými              
Zásilkami (třením, tlakem a nárazem), aby Zboží nebylo poškozeno v důsledku klimatických            
vlivů; 
- aby se nemohlo poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo mezi sebou                
navzájem; 
- aby byla možná její bezpečná a snadná manipulace; 
- aby věci tvořící její obsah nemohly ohrozit lidské zdraví; bezpečnost; nevyvolávaly            
nepříjemné smyslové vjemy; nemohly poškodit jiné zásilky nebo zařízení používané          
poskytovatelem. 
  
9. Otevření, prodej a zničení Zásilky nebo její části  
9.1. Poskytovatel je oprávněn otevřít Zásilku, jestliže: 

- ji nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy              
vrácena, 

- je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle poštovních podmínek za           
nebezpečnou, nebo věc, jejíž poštovní podání není podle poštovních podmínek          
dovoleno, 

- byla poškozena, 



 

- je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody, nebo 

- je to nezbytné k dodržení povinností uložených Poskytovateli právními předpisy. 

9.2. Pravidla dle bodu 9.1. se nevztahují na Zásilku, z jejíž vnější úpravy je zřejmé, že je                 
podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná. 

9.3. Poskytovatel oznámí otevření Zásilky Příjemci při jejím dodání, popřípadě Uživateli při            
vrácení Zásilky. 

9.4. Obsah Zásilky při jejím otevření bude Poskytovatelem prohlížen jen v rozsahu            
nezbytném pro zajištění účelu prohlídky a bude zajištěna ochrana skutečností, jež jsou            
chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního a listovního           
tajemství. 
9.5. Poskytovatel je oprávněn prodat svým jménem a na účet Uživatele Zásilku nebo její              
část po uplynutí tří měsíců od podání, není-li možno Zásilku dodat ani vrátit. Poskytovatel              
může tyto lhůty přiměřeně zkrátit, je-li důvodná obava, že se obsah Zásilky znehodnotí.  
9.6. Prodat nelze Zásilku, jež je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu              
České republiky nedotknutelná nebo se na její obsah vztahuje listovní tajemství. 
9.7. Je-li to možné, výtěžek z prodeje Zásilky po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů              
prodeje a nezaplacené části Ceny vydá Poskytovatel Uživateli. Nedošlo-li k vydání, Uživatel            
má právo o toto požádat ve lhůtě do 1 roku. Po marném uplynutí této lhůty právo na vydání                  
zaniká a připadne poskytovateli. 
9.8. Poskytovatel je oprávněn po uplynutí lhůty 3 (tři) měsíce Zásilku nebo její část zničit,               
jestliže se její obsah zcela nebo zčásti znehodnotil. Poskytovatel může tuto lhůtu zkrátit             
jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí. 

9.9. Nedojde-li k prodeji poštovní zásilky, kterou nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo               
nemá být podle Smlouvy vrácena, Poskytovatel ji po uplynutí sjednané lhůty zničí. 

9.10. Pravidla dle bodů 9.8. a 9.9. VOP se nevztahují Zásilku, jež je podle mezinárodní               
smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky nedotknutelná. 
 
10. Zásilky na dobírku, podmínky pro zaslání listovní zásilky,  
10.1. Zásilka na dobírku je považována za Zásilku s přihlédnutím ke specifické povaze             
služeb s ní spojených. 
10.2. U Zásilek na dobírku Poskytovatel přijme částku, uvedenou Uživatelem v Objednávce,            
od Příjemce při doručení Zásilky. Poskytovatel je povinen odmítnout předat Zásilku Příjemci            
v případě, že tento odmítne při přijetí zaplatit Uživatelem požadovanou částku.  
10.3. Částku přijatou při doručení Zásilky na dobírku je Poskytovatel povinen převést na             
Uživatelem určený účet ve lhůtě 10 dní od jejího přijetí.  
10.4. V případě doručování Zásilky na dobírku do zahraničí je Poskytovatel povinen částku,             
přijatou od Příjemce v cizí měně převést na účet Uživatele vedený peněžním ústavem na              
území České republiky v Kč, pokud nebylo dohodnuto jinak.  
10.5. Listovní zásilky se dodávají v termínu definovaném v bodu 11.4. VOP. 
  
11. Doručování, místo doručení, podmínky a lhůty  
11.1. Doručováním Zásilky se rozumí její přeprava Poskytovatelem nebo Smluvním          
provozovatelem na místo určené Uživatelem, dle podmínek Smlouvy a VOP.  



 

11.2. Poskytovatel doručuje Zásilky prostřednictvím poštovní sítě provozovatelů, kteří         
dodržují podmínky zákona o poštovních službách a mají příslušná oprávnění k tomuto druhu             
poskytování poštovních služeb. 
11.3. Zásilku vloží provozovatel v místě určeném v poštovní adrese do domovní schránky             
Příjemce. Tato schránka musí však splňovat kritéria, která jsou pro ni obvyklá. Jedná se              
zejména o její identifikaci s Příjemcem, případně informace, u níž lze s ohledem na okolnosti               
předpokládat, že ji zřídil  Příjemce. 
11.4. Zásilky se dodávají v termínu, který si sjednali Poskytovatel a Uživatel individuálně             
prostřednictvím informačního systému Poskytovatele nebo ve zvláštním dokumentu. Za         
tento dokument je považována i objednávka a její potvrzení, pokud je v nich tato informace               
obsažena a potvrzena Poskytovatelam a Uživatelem. Toto ustanovení se použije přiměřeně           
na všechny druhy Zásilek. 
 
12. Nemožnost dodání 
12.1. Poskytovatel neodpovídá za nesplnění povinností podle uzavřené Smlouvy: 
- z příčin na straně Uživatele a/nebo Příjemce, či jiné třetí osoby odlišné od Poskytovatele;  
- v důsledku vyšší moci, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo              
teroristické události či jiné neodvratitelné události, či výpadku informačního systému;  
- v důsledku opatření provedeného v zahraničí podle předpisu platného v zahraničí nebo na              
jeho základě nebo v důsledku změny právních předpisů v ČR; 
- v důsledku vnějších okolností, které Poskytovatel nevyvolal, a které nemohl při své činnosti              
běžným způsobem zjistit ani jim při řádné péči zabránit; 
- jestliže nemohl Zásilku dodat/předat proto, že Smluvní přepravce odmítne Zásilku převzít,            
zejména pro nesplnění jeho poštovních a/nebo obchodních podmínek z důvodů na straně            
Uživatele; 
- pokud osoba vystupující za Příjemce odmítla prokázat své oprávnění převzít Zásilku v             
případech, kdy to Poskytovatel oprávněně požadoval; 
- v případě, kdy se k tomu Poskytovatel zavázal a nedošlo k Dodání ani při opakovaném                
pokusu; 
- pokud Příjemce zemřel.  
12.2. Nastane-li některá z událostí uvedených v čl. 12.1 VOP, povinnost Poskytovatele            
dodat Zásilku zaniká a Zásilka bude vrácena zpět Uživateli, resp. s ní bude naloženo              
jinak v souladu s těmito VOP. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu Ceny v plné                
výši.  
12.3. Uživatelům z třetích zemí (mimo EU) budou Zásilky nepatrné hodnoty (do 5000 Kč)              
vraceny zpět, až po zaplacení zálohy na náklady s vrácením spojené. Zálohu ve výši 100%               
předpokládaných nákladů určuje Poskytovatel. Od tohoto bodu se lze odchýlit pouze           
písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem. 
12.4. Od ustanovení těchto VOP, které obsahuje Nemožnost dodání, není možné se            
dohodou smluvních stran odchýlit. 
  
13. Cenové podmínky a platba  
13.1. Uživatel je povinen za řádně provedenou Službu uhradit Poskytovateli Cenu           
platnou v okamžiku potvrzení Objednávky, stanovenou v ceníku nebo Informačním systému. 



 

13.2. Cena je splatná okamžikem předání Zásilky Poskytovateli, nestanoví-li faktura nebo           
Smlouva jinou lhůtu. Cena za služby se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet             
poskytovatele nebo v hotovosti při předání Zásilky osobě tomu určené Poskytovatelem.  
13.3. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv peněžité částky se Uživatel zavazuje             
zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i jen započatý                
den prodlení. 
13.4. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv peněžité částky Poskytovateli má            
Poskytovatel právo pozastavit výplatu částky přijaté při doručení Zásilky na dobírku až do             
doby úhrady veškerých splatných závazků Uživatele.  
13.5. Poskytovatel má k zajištění svých nároků vůči Uživateli zástavní právo k Zásilce, a v               
případě nezaplacení Ceny má Poskytovatel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku            
zpeněžené zástavy.  
13.6. Uživatel nese veškeré náklady jím zvoleného způsobu placení Ceny,          
nebude-li v Informačním systému uvedeno jinak. Poskytovatel není povinen náklady na           
jednotlivé způsoby placení Ceny v Informačním systému uvádět.  
13.7. Součástí Ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel             
vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením Ceny; takové            
náklady jsou výhradně náklady Uživatele.  
13.8. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není poskytovatelem platebních služeb ani            
portálů, nenese tak za jakoukoli realizaci platby přes platební služby odpovědnost a tyto             
VOP se nevztahují na podmínky jejich využití.  
 
14. Reklamace 
14.1. Reklamaci poskytovaných Služeb je oprávněn uplatnit pouze Uživatel u Poskytovatele,           
a to písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na adrese            
info@bohemiapost.com. 
14.2. Lhůta pro uplatnění reklamace v případě vnitřního poškození doručené nebo vrácené            
Zásilky musí být reklamace uplatněna do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení nebo              
vrácení Zásilky. Lhůta pro uplatnění reklamace v případě nedoručené Zásilky činí 30 (třicet)             
kalendářních dnů od předpokládaného dne doručení.  
14.3. Provozovatel ve lhůtě 30 kalendářních dní od přijetí reklamace oznámí, zda a v jakém               
rozsahu nebyly povinnosti  splněny a v jakém rozsahu vznikla újma.  
 
15. Výpověď smlouvy 
15.1. Smluvní strany mají možnost Smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez             
udání důvodu.  
15.2. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 14              
dní a začíná běžet dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
15.3. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě jejího            
podstatného porušení druhou smluvní stranou, a to bez výpovědní doby. Za podstatné            
porušení Smlouvy se považuje zejména: 
- prodlení Uživatele s úhradou ceny Služeb nebo její části, nebo jiného peněžitého závazku              
vůči Poskytovateli delší než 20 dní; 
- porušení povinností smluvních stran týkající se ochrany osobních údajů; 
- opakované prodlení Poskytovatele s vyplacením dobírek delší než 30 dní;  
 



 

16. Práva a povinnosti Smluvních stran  
16.1. Uživatel je povinen průběžně sledovat zveřejněné nové VOP a seznámit se bez             
zbytečného odkladu s jejich změnami  
16.2. Uživatel je povinen dodržovat při užívání Informačního systému platné a účinné právní             
předpisy České republiky a Evropského společenství. 
16.3. Veškeré škody, které by porušením povinnosti vyplývající z 16.2. VOP vznikly            
Poskytovateli nebo třetím osobám, a za které by Uživatel odpovídal, je Uživatel povinen             
nahradit v plném rozsahu.  
16.4. Uživatel je oprávněn obracet se na Poskytovatele s žádostmi, podněty a připomínkami.             
Kontaktní údaje Poskytovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v Informačním           
systému.  
16.5. Uživatel nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za Poskytovatelem na           
pohledávky Poskytovatele za Uživatelem bez jeho písemného souhlasu.  
16.6. Uživatel nemá právo postoupit své pohledávky za Poskytovatelem třetí osobě bez            
písemného souhlasu Poskytovatele. 
16.7. V případě porušení těchto VOP, Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů             
může Poskytovatel zrušit Uživatelský účet. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet           
rovněž tehdy, bude-li to z jiných důvodů nezbytné.  
16.8. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost Informačního systému či           
přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Informačního             
systému nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby. Ze stejných důvodů             
je Poskytovatel oprávněn změnit přístupové údaje k Uživatelskému účtu a technická řešení            
Informačního systému 
16.9. Poskytovatel může informovat o svých obchodních nabídkách a o nabídkách svých            
obchodních Partnerů, s čímž Uživatel výslovně souhlasí registrací. 
16.10. Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné           
pohledávky za Uživatelem na pohledávky Uživatele za Poskytovatelem.  
16.11. Využitím Služby souhlasí Uživatel s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli jakákoli             
svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu               
postoupit na třetí osobu.  
16.12. Poskytovatel má právo kdykoliv měnit obsah Informačního systému bez předchozího           
oznámení.  
  
17. Odpovědnost za škodu a její náhrada  
17.1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy             
České republiky, zejména pak OZ. 
17.2. Poskytovatel odpovídá Uživateli za škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením obsahu           
Zásilky v souvislosti s plněním Smlouvy za předpokladu, že Zásilka splňuje podmínky            
obsažené ve VOP, smlouvě nebo dalších ujednáních, které si Smluvní strany sjednají. 
17.3. Škoda se hradí jako škoda skutečná, maximálně do výše částky uvedené na Zásilce              
jako její hodnota, je-li uvedena, vždy  však nejvýše do částky  50 000 Kč za jednu Zásilku.  
17.4. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné            
pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Informačního           
systému či Služeb způsobené přerušením dodávky el. energie.  



 

17.5. Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména         
provozovateli platebních systémů nebo doručovatelů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli          
následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.  
17.6. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani za jejich způsob           
využívání Informačního systému, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP, ani             
za škody a újmu takto vzniklou.  
17.7. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky informačního systému.  
  
18. Řešení sporů 
18.1. Vztahy vyplývající z VOP a Smluv se řídí českým právem.  
18.2. Všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní              
budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.  
18.3. Nedojde-li k dosažení smírného řešení týkajícího se všech sporných záležitostí, bude            
jakýkoli přetrvávající spor řešen v rámci soudní soustavy ČR.  
18.4. Nevyřídí-li Poskytovatel reklamaci podle těchto VOP, je Uživatel nebo Příjemce           
oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz) návrh na zahájení řízení           
o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce             
od dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak             
právo uplatnit námitku zanikne.  
 
19. Závěrečná ustanovení 
19.1. Od ustanovení VOP se lze odchýlit, pouze je-li to v nich výslovně uvedeno. 
 
Tyto Všeobecné poštovní a obchodní podmínky jsou platné od 17.5.2019. 


