
 

 

POŠTOVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTÍ 
MESSENGER A.S. a MESSENGER SERVICE S.R.O. 

 

Poštovní podmínky MESSENGER a.s. (http://www.messenger.cz /) 
  
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto poštovní podmínky upravují práva a povinnosti při provozování poštovních služeb společnosti MESSENGER a.s., 
akciovou společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10921, se sídlem 
Praha 5, Libínská 3127/1, IČO: 27575896 nebo MESSENGER service s.r.o. se sídlem v Praze 6, Patočkova 3/712, IČO 
26125145. (dále jen „provozovatel“) podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, které spočívají v dodávání 
poštovních zásilek (dále také jako „zásilka“). Za poštovní zásilku se podle těchto poštovních podmínek považuje každá zásilka, 
u níž je v průvodní listině uvedeno a odesílatelem podpisem stvrzeno, že jde o zásilku realizovanou prostřednictvím některé ze 
služeb uvedených v čl. 2. odst. 2.1. Není-li tento údaj na průvodní listině uveden, nejedná se o zásilku ve smyslu těchto 
poštovních podmínek a přeprava takové věci podléhá jinému režimu; ten je stanoven ve Všeobecných obchodních podmínkách 
poskytovatele.  
1.2 Odesílatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je na zásilce jako odesílatel označena; není-li odesílatel 
označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela a je uvedena v průvodní listině. Provozovatel je s odesílatelem v 
právním vztahu na základě poštovní smlouvy uzavřené podle zákona č. 29/2000 Sb., O poštovních službách, v platném znění.  
1.3 Písemnosti a zásilky, jež mají být převzaty k poskytnutí poštovní služby, se v těchto poštovních podmínkách označují jako 
"předmět služby". 
1.4  Adresátem se rozumí osoba uvedená jako adresát na zásilce a v průvodní listině. 
1.5  Příjemcem se rozumí adresát, popřípadě jiná osoba, které podle poštovní smlouvy má nebo může být vydána poštovní 
zásilka. 
1.6  Dodáním se rozumí vydání poštovní zásilky provozovatelem příjemci či jiné osobě (8.3).  
1.7  Vrácením se rozumí vydání poštovní zásilky provozovatelem odesílateli, případně jiné osobě, které podle poštovní 
smlouvy má nebo může být vrácena. 
1.8 Poštovním podáním se rozumí převzetí poštovní zásilky provozovatelem k poskytnutí poštovní služby. 
 
2.  SLUŽBY 
2.1   Dodat zásilku lze prostřednictvím některé z těchto služeb: 
a) služby označené "overnight express", 
b) služby označené "overnight economy", 
2.2   Služby podle odst. 2.1. písm. a) a b) lze zvolit u zásilky podané v místě dostupném běžnými dopravními prostředky kdekoli 
na území České republiky nebo okolních států s dodáním v místě dostupném běžnými dopravními prostředky kdekoli na území 
České republiky nebo okolních států. 
2.3   Specifikace všech služeb je provedena v přílohách č. 1 (Ceník INTERCITY) těchto poštovních podmínek. 
 
3. OBSAH ZÁSILKY 
3.1  Obsah zásilky mohou, s výjimkami dále uvedenými, tvořit jakékoliv věci. 
3.2  Obsahem zásilky nesmějí být: 

a) výbušniny, 
b) radioaktivní látky, 
c) jedovaté a žíravé látky, 
d) nakažlivé biologické látky, 
e) omamné a psychotropní látky, 
f) živí obratlovci,  
g) peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty, 
h) tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny v roztocích, 
i) chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických   
 látkách a chemických směsích (chemický zákon). 

3.3 Jen za splnění dále uvedených zvláštních podmínek mohou být obsahem zásilky: 
a) hořlaviny - za podmínky, že jsou upraveny a zajištěny tak, aby nehrozilo nebezpečí jejich vznícení, 
b) biologické látky podléhající zkáze - za podmínky, že zkažené látky nebudou obtěžovat své okolí zápachem  
 a neproniknou obalem zásilky,  
c) jiná živá zvířata než obratlovci - za podmínky, že jim během poskytnutí služby nebude zapotřebí poskytovat zvláštní       

péči a pozornost, 
d) snadno rozbitelné věci - za podmínky, že jsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se 

v důsledku běžných manipulací se zásilkou nemohly poškodit, 
e) tekutiny - za podmínky, že nemohou vytéci z obalu zásilky nebo tímto obalem prosáknout. 

 
4. BALENÍ ZÁSILKY 
4.1 Zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah: 

a) nemohly ohrozit lidské zdraví a bezpečnost, 
b) nevyvolávaly nepříjemné smyslové vjemy, 
c) nemohly poškodit jiné zásilky nebo zařízení používaná k poskytování služeb. 



 

4.2 Zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop. 
4.3 Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemísťování zásilky a 
způsobu, jakým se se zásilkou bude během poskytování služby manipulovat. Balení musí být:  

a) dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s 
jinými zásilkami (třením, tlakem a nárazem), 

b) dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly v případě volného pádu zásilky z výšky 120 cm poškozeny, 
c) dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů. 

4.4 Věci tvořící obsah musí být zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo 
mezi sebou navzájem. 
 
5. NÁLEŽITOSTI ZÁSILKY 
5.1 Adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby nevznikly pochybnosti, kde a komu má provozovatel zásilku dodat. 
5.2 Adresa v následujícím pořadí obsahuje: 

a) označení adresáta - u fyzické osoby její jméno a příjmení; u právnické osoby její název nebo obchodní firmu, 
popřípadě i označení příslušné organizační složky, a uvedení jména a příjmení kontaktní fyzické osoby a telefonního čísla, 
na němž je možno ji po předpokládanou dobu plnění poštovní služby zastihnout. 
b) označení odesílatele - u fyzické osoby její jméno a příjmení; u právnické osoby její název nebo obchodní firmu, 
popřípadě i označení příslušné organizační složky, vždy adresu místa, v kterém se uskutečňuje podání, a uvedení jména 
a příjmení kontaktní fyzické osoby a telefonního čísla, na němž je možno ji po předpokládanou dobu plnění poštovní 
služby zastihnout, případně číslo zákaznického účtu, je-li provozovatelem zřízen, 
c) místo dodání - název ulice, náměstí apod.; číslo domu, číslo podlaží a číslo dveří; název obce, její části apod., pouze 
jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo orientační, není-li výslovně uvedeno odesílatelem jinak, 
d) rozměry a hmotnost zásilky. 

5.3  Adresa zásilky se píše latinkou; musí být napsána čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování. 
Adresa musí být napsána takovým prostředkem, aby nemohlo dojít k jejímu vymazání, pozměnění nebo ke ztrátě její čitelnosti. 
5.4 Nejvyšší přípustná hmotnost a rozměry zásilky ohledně jednotlivých poštovních služeb jsou 30 kg a 100x50x50 cm. 

 
6. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PODÁNÍ (poštovní podání, uzav ření poštovní smlouvy) 
6.1 Předmět služby lze předat osobě pověřené provozovatelem, která je oprávněna nakládat se zásilkou ve stejném rozsahu 

jako provozovatel (dále jen „kurýr“), v místě určeném odesílatelem, na základě objednávky, kterou je odesílatel oprávněn 
učinit vůči provozovateli prostřednictvím: 
a) telefonu  
b) emailové pošty 
c) přes internet. 

6.2 Učiní-li odesílatel objednávku, dává tím provozovateli souhlas k monitorování telefonických objednávek. V případě sporu o 
objednávku nebo její obsah má provozovatel právo takovýto záznam použít. Je-li odesílatel právnickou osobou, zavazuje se 
toto právo provozovatele zohlednit i ve vztahu ke svým zaměstnancům, popřípadě jiným osobám, které jeho jménem či za něj 
objednávky činí. Nejpozději po uplynutí jednoho roku ode dne učinění objednávky se provozovatel zavazuje zvukové záznamy 
zničit; tato doba se přiměřeným způsobem prodlužuje, je-li uplatněna reklamace nebo odesílatel je v prodlení se splněním 
svých závazků vůči provozovateli souvisejících s takovou objednávkou. Provozovatel se zavazuje záznam nepoužít jiným 
způsobem; za porušení této povinnosti odpovídá a je povinen nahradit odesílateli škodu tím způsobenou. 
6.3 Odesílatel je povinen zajistit, aby předmět služby mohl být v místě a čase určeném v objednávce podle odst. 6.1 předán 
provozovateli. Nedojde-li k uzavření poštovní smlouvy z důvodu na straně odesílatele (marně učiněná objednávka), je 
provozovatel oprávněn po odesílateli požadovat paušální náhradu škody ve výši uvedené v ceníku v Příloze č. 1 (dále jen 
„ceník“). Nebude-li možné z důvodů na straně odesílatele, aby provozovatel převzal předmět služby do deseti minut od doby 
určené v objednávce, je provozovatel oprávněn po odesílateli požadovat za dobu přesahující uvedených deset minut náhradu 
za ztrátu času ve výši uvedené v ceníku. 
6.4 Provozovatel je oprávněn kontrolovat, zda předmět služby splňuje stanovené podmínky, nemá však povinnost takovou 
kontrolu provést. 
6.5 Odesílatel je povinen zkontrolovat a svým podpisem stvrdit, že údaje vztahující se k zásilce vyplněné kurýrem v přepravním 
listě odpovídají skutečnosti. Přepravní list vyplňuje kurýr a uvádí se v něm chronologicky podle doby podání ohledně každé 
zásilky tyto údaje: 

a) druh zvolené služby 
b) určení odesílatele podle čl. 5. odst. 5.2. písm. b), 
c) určení adresáta podle čl. 5. odst. 5.2. písm. a) a c), 
d) čas a místo podání, 
e) další údaje podle těchto podmínek. 

Přepravní list si ponechává provozovatel. 
6.6 Podání je učiněno v okamžiku, kdy provozovatel převezme zásilku a tím je také uzavřena poštovní smlouva. Od ustanovení 
čl. 3 a 4, čl. 5 odst. 5.1., 5.3. a 5.4. a čl. 13 se nelze odchýlit dohodou smluvních stran. 
6.7 Podání předmětu služby je provozovatel na žádost odesílatele povinen stvrdit při podání na podacím listě, který má formu 
stanovenou provozovatelem. Do podacího listu uvede odesílatel údaje podle čl. 6.5. těchto poštovních podmínek.  
 
7.   CENA SLUŽBY 
7.1 Cena služby je rovna úhrnu cen za všechny zvolené dílčí služby; tyto ceny jsou uvedeny v ceníku. 
7.2 Cena se v případě, že odesílatel nemá u provozovatele zřízen zákaznický účet, hradí v hotovosti současně s podáním. 
Provozovatel je povinen na žádost odesílatele vystavit o zaplacení ceny příslušný doklad. 
7.3 Odesílatel může určit, že ceny za služby uvedené v čl. 2 má platit příjemce. Pokud však příjemce cenu odmítne 
v hotovosti při dodání uhradit, je odesílatel povinen ji uhradit spolu s příplatkem za opětovný dojezd kurýra k odesílateli 
stanoveným podle ceníku. 
7.4 Odesílatel je povinen dodatečně uhradit ceny za dílčí služby a úkony uvedené v ceníku, pokud jejich případné poskytnutí 
nebo provedení vyplývá ze sjednané poštovní smlouvy. 
7.5 Má-li odesílatel zřízen u provozovatele zákaznický účet pro bezhotovostní platby, provádí se vyúčtování poskytnutých 
služeb do 5. dne v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž byly služby poskytnuty tak, že je písemně 
spolu s fakturou – daňovým dokladem zasláno provozovatelem odesílateli. V případě, že fakturovaná částka za celý kalendářní 
měsíc nepřesáhne 500 Kč, má provozovatel nárok na administrativní poplatek ve výši 50 Kč.  Pokud je v předchozí větě 



 

 

uvedeném případě faktura zasílána odesílateli elektronickou formou (emailem), administrativní poplatek odesílatel nehradí. 
Odesílatel je povinen zaplatit cenu za poskytnuté služby dle takového vyúčtování do 14 dnů od doručení. V případě prodlení se 
zaplacením je provozovatel oprávněn po odesílateli požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné 
částky.  
7.6 Provozovatel zřídí zákaznický účet pro bezhotovostní platbu každému, kdo u něj v průběhu posledních dvou měsíců učinil 
nejméně deset podání. Provozovatel je oprávněn požadovat po osobě, jíž byl zřízen zákaznický účet pro bezhotovostní platbu, 
platbu v hotovosti, je-li osoba, v jejíž prospěch byl účet zřízen, v prodlení se zaplacením ceny za služby delším pěti pracovních 
dnů. 
7.7 Na zákaznickém účtu jsou evidovány tyto záznamy: 

a) údaj o uskutečnění jednotlivé služby s uvedením data podání, místa podání, místa dodání, specifikace služby a ceny 
za takovou službu, 

b) přehled všech objednaných služeb. 
7.8 Zřízení zákaznického účtu je nezbytné k tomu, aby ceny za služby mohly být placeny bezhotovostně. 
7.9  Jestliže provozovatel nedodá zásilku adresátovi z důvodů na své straně, a to buď vůbec (ztráta zásilky) anebo nikoli včas, 
či ji dodá poškozenou, má odesílatel nárok na vrácení ceny za poskytnuté služby. Zásilka se považuje za nedodanou včas, 
není-li dodána v době stanovené v cenících k uskutečnění dodání (přepravní lhůta). 
 
 
8. DODÁNÍ A POSTUP V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁSILKU NELZE DODAT 
8.1 Doba pro dodání zásilky (přepravní lhůta) je uvedena u jednotlivých služeb v cenících. 
8.2 Zásilku provozovatel vydá fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře 
označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta, je-li adresátem fyzická osoba, nebo 
názvem adresáta, je-li adresátem právnická osoba.  
8.3 Je-li odesílatelem v průvodní listině výslovně uvedeno, že zásilku není třeba dodávat podle odst. 8.2., postačí, je-li zásilka 
dodána tak, že: 

a) je vložena v místě určeném v adrese do schránky se jménem nebo názvem adresáta anebo 
b) je vydána vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že zásilku 
adresátovi předá. 

8.4 Odmítá-li příjemce zaplatit cenu podle čl. 7 odst. 7.3., kontaktuje provozovatel odesílatele, kdy se dohodnou na dalším  
postupu, tzn. zda bude zásilka vrácena odesílateli, nebo odevzdána příjemci a cena dle čl. 7 odst. 7.3. bude uhrazena 
odesílatelem. 
8.5 Nebyl-li pokus o dodání zásilky některým z výše uvedených způsobů úspěšný, je provozovatel povinen telefonicky o této 
skutečnosti informovat odesílatele a vyžádat si od něho pokyn, zda se zásilka má vrátit, anebo se má v nově určenou dobu 
učinit druhý pokus o dodání.  
8.6 Jestliže adresát převzetí zásilky odmítá, provozovatel zásilku neprodleně vrátí odesílateli. 
8.7 Jestliže si adresát ve lhůtě podle 8.5 nedomluvil nový termín dodání, provozovatel zásilku vrátí odesílateli. 
8.8 Jestliže je v průvodní listině uvedena poznámka "Nevracet", provozovatel zásilku odesílateli nevrátí. 
8.9 Je-li zásilka vrácena odesílateli, náleží provozovateli cena za tento úkon v souladu s ceníky. Druhý pokus o dodání je 
rovněž zpoplatněn podle ceníků. Objedná-li si jej odesílatel, hradí jej odesílatel; objedná-li si jej adresát, hradí jej adresát. 
8.10 Při vracení zásilky odesílateli sdělí provozovatel důvody vrácení. 
8.11 Dokud není zásilka vydána příjemci anebo dodána podle odst. 8.3., je odesílatel oprávněn žádat, je-li to technicky možné, 
aby mu zásilka byla vrácena zpět; za to je povinen zaplatit cenu podle ceníku. 
 
9. POSTUP PŘI OTEVŘENÍ ZÁSILKY 
9.1 Není-li dále stanoveno jinak, je provozovatel oprávněn otevřít zásilku pouze se souhlasem odesílatele. 
9.2 Bez souhlasu odesílatele je provozovatel oprávněn otevřít zásilku, jestliže  

a) ji nelze dodat ani vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena, 
b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle poštovních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž 

podání není podle poštovních podmínek dovoleno, 
c) byla poškozena,  
d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody, nebo 
e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených provozovateli zvláštním právním předpisem (např. zákon č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů). 
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na zásilku, z jejíž vnější úpravy je zřejmé, že je podle mezinárodní smlouvy, která je 
součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná (např. čl. 27 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o 
diplomatických stycích). 
9.3 Provozovatel je povinen o otevření zásilky informovat při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při vrácení zásilky. 
9.4 Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání 
musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního a 
listovního tajemství. U písemností musí být zajištěna ochrana listovního tajemství. 
9.5 Je-li to možné a s ohledem na okolnosti vhodné, provozovatel k otevření zásilky přizve odesílatele. 
9.6 Není-li odesílatel otevření zásilky přítomen, otevření musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím provozovatel pověřil. 
Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené provozovatelem, otevřít 
zásilku lze jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba. 
9.7 O otevření zásilky se pořídí písemný záznam, který se připojí k zásilce. Pokud byl otevření zásilky přítomen odesílatel, 
provozovatel mu na požádání vydá kopii záznamu. 
9.8 Za otevření zásilky se nepovažuje oprava jejího obalu, při níž je alespoň částečně zachován původní obal. 

 
10. NÁMITKY PROTI JEDNÁNÍ PROVOZOVATELE 
10.1 Pokud provozovatel poruší své povinnosti podle poštovní smlouvy, může účastník poštovní smlouvy podat ve lhůtě 1 
měsíce ode dne, kdy porušení zjistil, nejpozději však do 1 roku od podání zásilky, písemné námitky proti tomuto jednání.  
10.2 Námitky je možné podat provozovateli i elektronickou formou a to na emailovou adresu sales@messenger.cz. Pokud 
budou námitky přijaty, provozovatel do 60 dnů ode dne jejich přijetí písemně sdělí své stanovisko k podaným námitkám. 
 
 



 

11. POSTUP PŘI PRODEJI ZÁSILKY NEBO JEJÍ ČÁSTI 
11.1 Provozovatel je oprávněn prodat zásilku nebo její část: 

a) po uplynutí tří měsíců od podání, není-li možno zásilku dodat ani vrátit, 
b) po uplynutí jednoho týdne od podání, zásilka nemá být podle poštovní smlouvy vrácena, je-li v průvodní listině ohledně 
zásilky uvedena poznámka "Nevracet". 

11.2  Tyto lhůty může provozovatel přiměřeně zkrátit, je-li důvodná obava, že se obsah uschované zásilky znehodnotí. 
11.3   Provozovatel je oprávněn prodat zásilku ihned, jestliže by se její obsah do dodání znehodnotil. 
11.4   Prodej zásilky nebo její části může provozovatel uskutečnit až poté, co zásilku otevře za účelem ověření, zda je splněna 
některá z podmínek podle předchozích odstavců. 
11.5   Prodat nelze poštovní zásilku, jež je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky 
nedotknutelná (např. dle vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích). Prodat nelze takový obsah 
zásilky, na který se vztahuje listovní tajemství. 
11.6   Je-li to možné, výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje a nezaplacené části ceny (dále jen 
"čistý výtěžek") vydá provozovatel odesílateli. Nebyl-li čistý výtěžek vydán, odesílatel má právo požádat o jeho vydání ve lhůtě 
jednoho roku od poštovního podání; po marném uplynutí této lhůty právo na vydání čistého výtěžku zaniká a čistý výtěžek 
připadne provozovateli. 
11.7   Při prodeji zásilky nebo její části provozovatel přihlédne k tomu, aby prodej byl pro odesílatele co nejvýhodnější. 
11.8   O prodeji zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla prodána pouze část zásilky, 
kopie záznamu se připojí ke zbývající části zásilky. 
 

   12. POSTUP PŘI ZNIČENÍ ZÁSILKY NEBO JEJÍ ČÁSTI 
   12.1 Provozovatel je oprávněn zničit zásilku, jestliže ji nebylo možno ve výše uvedených lhůtách prodat a jestliže: 

 a) zásilku nelze dodat ani vrátit, nebo  
                b) zásilka nemá být podle poštovní smlouvy vrácena (tj. zásilka je opatřena poznámkou "Nevracet"). 
      12.2 Provozovatel je oprávněn po uplynutí 3 měsíců od podání zničit zásilku nebo její část, jestliže se její obsah zcela nebo 
      zčásti znehodnotil. 
      12.3 Provozovatel je oprávněn i před uplynutím doby dle předchozího odstavce zničit ihned zásilku nebo její část, jestliže se její 
      obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody. 
      12.4 Zničení zásilky nebo její části musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím provozovatel pověřil. Jestliže je s ohledem na 
      okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené provozovatelem, zničit zásilku nebo její část lze jen za 
      podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba. 
      12.5 O zničení zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla zničena pouze část zásilky, kopie 
      záznamu se připojí ke zbývající části zásilky. 
      12.6 Ustanovení o zničení zásilky se nevztahuje na zásilku, jež je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu 
      České republiky, nedotknutelná (např. dle vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích). 

 
 
13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
13.1  Provozovatel odpovídá za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky, a to v době od poštovního  
podání do dodání či vrácení. Za ztrátu se považuje i úplné zničení zásilky. Za jinak vzniklé škody provozovatel neodpovídá. 
13.2  Dojde-li ke ztrátě zásilky, která měla být dodána na území České republiky, je provozovatel povinen uhradit paušální 
náhradu ve výši 250 Kč. Dojde-li ke ztrátě zásilky, která měla být dodána mimo území České republiky, je provozovatel povinen 
uhradit paušální náhradu ve výši 500 Kč. 
13.3  Dojde-li k poškození obsahu zásilky či je obsah zásilky neúplný, je provozovatel povinen uhradit paušální náhradu ve výši 
100 Kč. 
13.4  Pokud odesílatel písemně na zásilce udá, že zásilka má cenu nejvýše 100 Kč, jím udaná cena se považuje za cenu 
sjednanou při podání mezi odesílatelem a provozovatelem; v opačném případě platí, že byla sjednána cena zásilky ve výši 100 
Kč. 
 
14. POSTUP PŘI VÝPLATĚ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY 
14.1  Jestliže zásilka nebyla dodána, právo na paušální náhradu má odesílatel. Jestliže zásilka byla dodána, právo na paušální 
náhradu má adresát. 
14.2  Sjednaná paušální náhrada se nevyplatí, jestliže: 

a) škoda nevznikla od podání do dodání nebo od podání do vrácení, 
b) škodu způsobil odesílatel nebo příjemce, 
c) škoda vznikla v důsledku neodvratitelné události, 
d) škoda vznikla zabavením nebo zadržením zásilky nebo jiným opatřením provedeným v České republice podle zákona 

nebo na základě zákona, 
e) škoda vznikla zabavením nebo zadržením zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisů 

platných v zahraničí, 
f) škoda vznikla v důsledku zvláštní povahy nebo vadnosti obsahu zásilky. 

14.3  Provozovatel vyplatí náhradu škody v hotovosti v české měně. Ten, komu má být náhrada škody vyplacena, může 
požádat, aby byla vyplacena jiné jím určené osobě nebo aby byla vyplacena bezhotovostním převodem na určený účet. 
14.4  Náhradu škody provozovatel vyplatí nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti, z nichž podle čl. 15. až 17. 
vyplývá povinnost provozovatele vyplatit paušální náhradu škody.  

 
15. REKLAMACE DODÁNÍ ZÁSILKY  
15.1  Pokud odesílatel nebo adresát do jednoho roku od podání písemně reklamuje u provozovatele na adrese jeho sídla 
dodání zásilky, provozovatel zjistí, zda a jak byla zásilka dodána.  
15.2 Jestliže se zjistí, že reklamovaná zásilka byla dodána, provozovatel písemně oznámí osobě, jejímž jménem byla 
reklamace uplatněna (výše a dále jen "reklamující"), kdy a komu byla dodána. 
15.3 Jestliže se zjistí, že reklamovaná zásilka nebyla dodána, bylo s ní však naloženo způsobem, který je v souladu s těmito 
podmínkami, se zákonem o poštovních službách, s jinými zákony nebo s poštovní smlouvou, provozovatel reklamujícímu 
písemně oznámí zjištěné údaje. 
15.4  Jestliže se nezjistí, že by nastal případ uvedený v odst. 15.2. a 15.3., zásilka se považuje za ztracenou; provozovatel tuto 
skutečnost reklamujícímu písemně oznámí, přičemž dále postupuje podle čl. 14. 



 

 

15.5  Jestliže provozovatel do jednoho měsíce od přijetí reklamace reklamujícímu neoznámí některý z výsledků  
předpokládaných v odstavcích 15.2. až 15.4., zásilka se považuje za ztracenou; dále se postupuje podle čl. 14.  
15.6  Nemůže-li provozovatel ve vyřizování reklamace pokračovat z příčin na straně odesílatele nebo příjemce, běh lhůty pro 
oznámení výsledku reklamace se staví po dobu, než bude překážka odstraněna. Podle ustanovení tohoto odstavce lze však 
postupovat jen za podmínky, že od podání uplynuly nejméně dva měsíce. 

 
16. REKLAMACE POŠKOZENÍ ZÁSILKY 
16.1  Pokud adresát reklamuje, že zásilka byla dodána poškozená, provozovatel zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození 
zásilky došlo. 
16.2  Provozovatel přijme reklamaci podle odstavce 16.1. jen tehdy, jestliže je uplatněna: 

a) při dodání zásilky, 
b) ve lhůtě dvou pracovních dní po jejím dodání, je-li dodávána postupem podle čl. 8.3. písm. a); v takovém případě musí 

být reklamace učiněna písemně a doručena do sídla provozovatele s uvedením údajů nezbytných pro posouzení 
okolností poškození podle odst. 16.3. 

16.3  V případě podle odstavce 16.2. písm. b) reklamující musí předložit zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, a prokázat, 
že k jejímu poškození nedošlo až po dodání.  
16.4  Reklamaci podle odstavce 16.2. písm. b) provozovatel nepřijme, jestliže reklamovaná závada byla patrná už při dodání, 
nebo provozovatel upozornil při dodání příjemce na to, že k poškození zásilky mohlo dojít. 
16.5 Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované zásilky; kopii tohoto záznamu vydá provozovatel 
na požádání reklamujícímu. 
16.6 Jestliže provozovatel zjistí, že k poškození zásilky došlo, tuto skutečnost oznámí adresátovi; dále postupuje podle čl. 14. 

 
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
17.1  Všechny přílohy k těmto poštovním podmínkám jsou jejich nedílnou součástí. 
17.2  Poštovní podmínky jsou nedílnou součástí každé poštovní smlouvy. Při uzavírání poštovní smlouvy lze sjednat odchylku 
od práv a povinností, které jsou obsahem právního vztahu z poštovní smlouvy. 
17.3  Vyhlášením poštovních podmínek nabízí provozovatel každému uzavření poštovní smlouvy podle těchto poštovních 
podmínek. Poštovní podmínky musí být umístěny na místě veřejně přístupném v každé provozovně provozovatele, v níž lze 
poštovní smlouvu uzavřít. Tyto podmínky jsou rovněž uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému s možností 
dálkového přístupu (internet). V případě rozporu mezi písemným vyhotovením poštovních podmínek umístěných v provozovně 
a jejich verzí zveřejněnou na internetu má přednost písemné vyhotovení umístěné v provozovně. 
17.4 Tyto poštovní podmínky mají platnost od 1.1.2013. Jejich platnost lze ukončit jen oznámením vyhlášeným stejným 
způsobem jako poštovní podmínky; práva a povinnosti, které vznikly na základě předchozího znění poštovních podmínek, 
zůstávají jejich pozdější změnou nebo zrušením nedotčena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

příloha č. 1 
 

CENÍK SLUŽEB MESSENGER INTERCITY 
přeprava kusových zásilek po České republice a do okolních stát ů do následujícího dne 

 
OVERNIGHT ECONOMY 
 
základní cena: 
ČR <–> ČR : 150 Kč / 1 ks  
ČR <–> Bratislava: 350 K č / 1 ks 

 
objednání zásilky 

� PRAHA: do 19:00 v den vyzvednutí 
� BRNO: do 17:00 v den vyzvednutí 
� BRATISLAVA: do 16:00 v den vyzvednutí 
� ostatní MESSENGER POBOČKY: do 15:00 v den vyzvednutí 
� ostatní místa v ČR: pracovní den před dnem vyzvednutí 

 
vyzvednutí zásilky 

� PRAHA: standardně do 17:00, max. do 19:30 v den objednání 
� BRNO: standardně do 17:00, max. do 18:00 v den objednání 
� BRATISLAVA: standardně do 17:00, max. do 18:00 v den objednání 
� ostatní MESSENGER POBOČKY: max. do 16:00 v den objednání 
� ostatní místa v ČR: následující pracovní den 8:00 – 17:00 

 

doru čení zásilky 
� MESSENGER POBOČKY: následující pracovní den 8:00 – 14:00 
� Bratislava, ostatní místa v ČR: následující pracovní den 8:00 – 17:00 

 
 Slovensko:  V režimu OVERNIGHT ECONOMY doručujeme pouze do/z Bratislavy. 
 

 

OVERNIGHT EXPRESS 
 
PŘEPRAVA MEZI MĚSTY, KDE MÁ MESSENGER POBOČKU - základní cena: 
ČR <–> ČR : 400 Kč / 1 ks  
ČR <–> BRATISLAVA: 950 K č / 1 ks 
 

PŘEPRAVA MEZI OSTATNÍMI MÍSTY V RÁMCI ČR A SR - základní cena: 
ČR <–> ČR: 400 Kč / 1 ks + 12 K č/km tam a zp ět z nejbližší pobo čky 
ČR <–> SR: 950 Kč / 1 ks + 12 K č/km tam a zp ět z nejbližší pobo čky 

 

objednání zásilky 
� PRAHA: do 19:00 v den vyzvednutí 
� BRNO: do 17:00 v den vyzvednutí 
� BRATISLAVA: do 16:00 v den vyzvednutí 
� ostatní místa v ČR: do 15:00 v den vyzvednutí 
� ostatní místa v SR: dle domluvy s dispečinkem 

 
vyzvednutí zásilky 

� PRAHA: standardně do 17:00, max. do 19:30 v den objednání 
� BRNO: standardně do 17:00, max. do 18:00 v den objednání 
� BRATISLAVA: standardně do 17:00, max. do 18:00 v den objednání 
� ostatní místa v ČR: max. do 16:00 v den objednání 
� ostatní místa v SR: dle domluvy s dispečinkem 

 

doru čení zásilky 
� celá ČR a celá SR: následující den do 9:00 nebo v čas určený zákazníkem 

 

Základní cena je za 1 balík do 3 kg. Za každý další započatý kg účtujeme příplatek 5 Kč. Za vyzvednutí po 17:00 a doručení ve 
svátek/o víkendu si účtujeme příplatek. Službou OVERNIGHT přepravujeme zásilky s max. hmotností 30 kg a max. objemem 
do 50 × 50 × 50 cm na 1 balík. Pro zásilky větších rozměrů se cena vypočte dle vzorce objemové hmotnosti výška × délka × 
šířka zásilky v cm a výsledek se vydělí 4000. Cenu přepravy následně stanovíme dle typu hmotnosti, který je vyšší. 
 
MESSENGER POBOČKY: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, České 
Budějovice, Velké Meziříčí, Bratislava 



 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY  
 
PŘÍPLATKY OVERNIGHT 

 

� objednání zásilky v čase 17:00 – 19:00                                                                    příplatek 200 K č 
� doru čení ve svátek a o víkendu (pouze OVERNIGHT EXPRESS)                           příplatek 500 K č 
� osobní podání/vyzvednutí v depu                                                                                     sleva 50 K č 

 

 

 INKASNÍ SLUŽBY / DOBÍRKA / PLATBA ZA ZBOŽÍ U VYZVED NUTÍ 
� částka do 1000 K č                                                                                                          poplatek 20 K č 
� částka do 10 000 K č                                                                                                       poplatek 50 K č 
� částka nad 10 000 K č                                    poplatek 50 K č + 0,1% z částky p řevyšující 10 000 K č 

 

 

ZPÁTEČNÍ PŘEPRAVA 
� OVERNIGHT ECONOMY: cena jednosm ěrné zásilky + 100 % 
� OVERNIGHT EXPRESS:  cena zpáte ční cesty dle místa vyzvednutí a doru čení 

 

 

VYZVEDNUTÍ / DORUČENÍ V PŘESNĚ STANOVENOU DOBU 
� doba stanovená zákazníkem, kratší než 20 minut                                                                     80 Kč 

 

 

OPĚTOVNÉ DORUČENÍ 
další doru čení, pokud se kurýrovi nepoda ří adresáta zastihnout                                              

� OVERNIGHT ECONOMY:                                                                                                              99 Kč 
� OVERNIGHT EXPRESS:                                                      12 Kč/km tam a zp ět z nejbližší pobo čky 

 

 

MARNÝ DOJEZD KURÝRA 
 
 MESSENGER POBOČKY 

� MALÁ ZÁSILKA    (max. 3 kg, 50 x 30 x 5 cm)                                                                             59 Kč 
� VELKÁ ZÁSILKA   (max. 30 kg, 100 x 50 x 50 cm)                                                                      99 Kč 

 

  OSTATNÍ MÍSTA V ČR 
� OVERNIGHT ECONOMY                                                                                                             150 Kč 
� OVERNIGHT EXPRESS                                                    12 Kč / km tam a zp ět z nejbližší pobo čky 

                                                                                         
 

ČEKÁNÍ 
� prvních 10 minut zdarma, každá další minuta za popl atek                                                          8 Kč 

 

 

NAKLÁDKA/VYKLÁDKA 
� prvních 10 minut zdarma, každá další minuta za popl atek                                                       10 Kč 

 

 

CALL BACK, SMS BACK 
� okamžitá informace o doru čení na zvolený kontaktní telefon 
� OVERNIGHT ECONOMY                                                                                                                10 Kč 
� OVERNIGHT EXPRESS                                                                                                               zdarma 

 

SCAN PŘEPRAVNÍHO LISTU 
� scan p řepravního listu odeslaný e-mailem/faxem                                                                     50 Kč 

 

Ke všem zásilkám MESSENGER INTERCITY účtujeme palivový příplatek. Výši palivového příplatku je 
aktualizována 1x měsíčně na www.messenger.cz. 

 
Ceny jsou bez DPH 21 %. 


