
Česká pošta, s. p. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

ZÁSILKY S OBSAHEM HLASOVACÍCH LÍSTKŮ 

 

1. Česká pošta, s. p., (dále jen „podnik“), poskytuje vnitrostátní 

službu „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“, jejímž předmětem 

je dodání hlasovacích lístků na adresy určené objednatelem. 

V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se 

postupuje obdobně podle Poštovních podmínek České pošty, s. p. - 

Základní poštovní služby.  
 

2. Službu lze poskytnout pouze pro zásilky s obsahem hlasovacích 

lístků pro volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, 

volby do zastupitelstev krajů, volby do zastupitelstev obcí, včetně 

zastupitelstva hlavního města Prahy, volby do Evropského 

parlamentu a volbu prezidenta republiky, a to na základě předem 

uzavřené písemné smlouvy s podnikem. Smlouvu lze sjednat u 

příslušné dodávací provozovny nebo na poště patřící do působnosti 

dodávací provozovny, která bude dodávání podaných zásilek 

s obsahem hlasovacích lístků zajišťovat. V místech, kde dodávání 

v rámci obce zajišťuje více dodávacích provozoven, lze smlouvu 

sjednat přímo u příslušného obchodního zástupce podniku. 
 

3. Smlouva je uzavřena potvrzením „Objednávky dodání hlasovacích 

lístků“ podnikem na příslušném tiskopisu (viz příloha). Originál 

objednávky zůstává podniku, potvrzenou kopii vydá podnik 

objednateli. 
 

4. Není-li dohodnuto jinak, musí být zásilky s obsahem hlasovacích 

lístků podány přímo na příslušné dodávací provozovně nebo na 

poště patřící do působnosti dodávací provozovny, která bude 

dodávání zajišťovat..  
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5. Zásilky musí být objednatelem podány nejpozději 10 kalendářních 

dnů před požadovaným termínem distribuce. Pokud budou zásilky 

podány na dodávací provozovně, která bude zajišťovat jejich 

dodání, či na poště patřící do působnosti dodávací provozovny, 

která bude dodávání zajišťovat, lze sjednat podání zásilek 

nejpozději 4 pracovní dny před požadovaným termínem 

distribuce.  
V případě, kdy dojde k registraci kandidátních listin až na základě 

rozhodnutí soudu, pak nejpozději 8 kalendářních dnů před 

požadovaným termínem distribuce, a to po předchozí dohodě 

s příslušným pracovištěm podniku, 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 distribuce. 

 
 

 

6. Službu lze poskytnout pouze tehdy, pokud objednatel předá 

podniku zásilky pro všechny oprávněné voliče v obci, městské 

části nebo městském obvodu (v ostatních případech mohou být 

zásilky podány pouze jako plně vyplacená psaní při splnění 

poštovních podmínek pro danou službu). Převzetí jednotlivých 

zásilek podnik nestvrzuje. 

 

7. Dodávání uvedených zásilek nebude zajištěno do míst, která byla 

podnikem, 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 podnik při uzavírání 

smlouvy objednatele upozorní a projedná s ním případný další 

postup.  

 

8. Hlasovací lístky budou předány objednatelem podniku v obálkách. 

Spolu se zásilkami je Objednatel povinen předat ČP seznamy 

voličů setříděné dle odevzdacích míst. Adresa příjemce nemusí být 

uvedena na zásilce. To neplatí, pokud dojde k podání zásilek na 

poště.  

 

9. Zásilky budou dodávány obdobně dle čl. 24 Poštovních podmínek 

České pošty, s. p. – Základní poštovní služby, a to do domovních 

schránek. Příjemce jejich převzetí nepotvrzuje. Podnik odpovídá za 

škodu na zásilce způsobenou ztrátou, poškozením nebo úbytkem 

obsahu zásilky. Za jakékoliv následné nebo nepřímé škody podnik 

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. 
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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 za dodání 1 ks zásilky s obsahem hlasovacích lístků při 

dodání v rámci běžné doručovací pochůzky je uvedena 

v  Poštovních podmínkách České pošty, s. p., Ceníku poštovních 

služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. 
 

12. Cenu za službu je možné dle dohody hradit: 

- v hotovosti 

- bezhotovostní úhradou nebo převodem z účtu na základě 

faktury. 

Způsob úhrady ceny nebude na zásilkách vyznačen. 
 

13. Řešení spotřebitelských sporů týkajících se předmětu smlouvy:  

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této služby mezi         

spotřebiteli a Českou poštou, s.p. je příslušná Česká obchodní 

inspekce (www.coi.cz). 
 

14. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2018 
 

Platí od 1. ledna 2018 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha: Objednávka dodání hlasovacích lístků 
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