
            Z Á P I S
                             P R O   V N I T R O S T Á T N Í    Z Á S I L K Y

I. ČÁST

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

X

*) 
11-164 A

pošta_________________                                                  Pořadové číslo protokolu zápisů___________________

sepsaný u pošty ________________________________________dne________20_____v __________hodin

o poškození*) - úbytku obsahu - 

  doporučeného balíku   doporučené slepecké zásilce   cenného psaní   cenného balíku

  obchodního balíku   profi balíku   zásilce EMS

zjištěném dne___________________________v __________hod. (kde) _____________ kým __________________

za jakých okolností ______________________________________________________________________________

( např.na výměništi, při převzetí zásilek, při vykartování závěru, při dodání, po dodání apod.*)

Označení zásilky:
1. Druh zásilky_______________________2. podací pošta _____________________________3. podací číslo____________________

4. Den podání____________5. Udaná cena (sjednaná cena) _________Kč 6. Dobírka _________Kč 7. Doplňkové služby___________

8. Přesná adresa odesílatele:                                Darina Pavlíčková - LaLa Design, Piaristická 21/6, 370 01 České Budějovice

9. Přesná adresa příjemce_______________________________________________________________________________________

10. hmotnost  a) podle záznamu na zásilce ________________kg_________________g

         b) při sepisování zápisu_____________kg_____________g

         c) po přebalení_____________kg____________g

11. Zásilka došla dne_____________________________20_____ v _____ hodin závěrem od _________________________________

ze dne ___________20______volně*) - vložená do uzávěru*), prostřednictvím (označení kursu apod.)__________________________

převzal _______________________________________bez námitek*), poškození potvrzeno v seznamu*)

12. Přesný popis vnějšího obalu a uzávěry, popis viditelných zjištěných závad apod._________________________________________

Denní razítko

 Příslušný údaj označte křížkem Zápis sepsal:______________________________

Nehodící se škrtněte Podpis svědka:_____________________________
                      PTC, a.s. Praha



II. ČÁST

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

X

*) 

Vyplní se jen v případě otevření zásilky. Zásilka se otevře tak, aby závadné (poškozené) místo zůstalo nedotknuté.

13. Přesný popis vnitřního balení __________________________________________________________________________________

14. Zjištěný obsah _____________________________________________________________________________________________

15. Zásilka měla obsahovat podle dodacího listu, faktury, písemného nebo ústního sdělení apod.)_______________________________

16. Scházející nebo poškozené věci*)______________________________________________________________________________

17. Byl poškozením znehodnocen celý obsah nebo jen část obsahu ? (Uveďte poškozené věci)_______________________________

18. Přesný popis poškození______________________________________________________________________________________

19. Cena scházejících nebo poškozených věcí ______________________________________________________________________

20. Adresát zásilku přijal *) nepřijal*) a 

 nepožaduje náhradu  uplatňuje nárok na náhradu ve výši ________Kč

viz.příloha (tisk.č.11-142)

 uplatňuje nárok na náhradu a částku sdělí dodatečně  byla dohodnuta oprava poškozené věci poštou *)

adresátem *)

21. Jak bylo naloženo se zásilkou? ________________________________________________________________________________

22. Příloha zápisu (obal, pytel, motouz, pečetě, plomba, vlaječka, poškozený obsah apod.) ____________________________________

Denní razítko

Zápis sepsal:______________________________

Podpis svědka:_____________________________ Podpis příjemce:_______________________________

 Příslušný údaj označte křížkem

Nehodící se škrtněte



PROHLÁŠENÍ O UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU

__________________________________________________________________

X

_______________________________

Datum:___________________________________________ _______________________________

Datum__________________________________            ___________________________________

X

11-142 (10-06)

U níže uvedené zásilky uplatňuji svůj nárok na náhradu

 za ztrátu  poškození  úbytek obsahu

Druh zásilky:___________________________________ Podací číslo:__________________________

Podací pošta:___________________________________ Den podání : _________________________

Odesílatel: 

Adresát:____________________________________________________________________________

Udaná cena: _________________Kč_____________h Dobírka:_______________Kč________h

Hmotnost:___________________kg_____________g Doplňkové služby:__________________

A.**) Závazně prohlašuji, že:
 - ztracená zásilka se skládá z těchto věcí *)
 - v poškozené zásilce byly poškozeny tyto věci *)
 - v zásilce s úbytkem obsahu scházely tyto věci *)

        Věc (obsah, obal) množství, cena, kdy pořízeno žádaná 
hmotnost apod. náhrada Kč

Celkem žádám náhradu___________________________________________________ Kč
K doložení svých údajů přikládám ________________________ kusů příslušných účtů.
Částku náhrady zašlete na adresu:_________________________________________________________
nebo poukažte na účet: _______________ v.s.________________________________________________

B.**) Nárok na náhradu škody postupuji společně se zásilkou odesílateli ne adresátovi

Prohlašuji, že jsem do dnešního dne zásilku neobdržel ani poštou, ani jakýmkoliv jiným způsobem, a že
mi o ní není nic známo - jen pro odesílatele ztracené zásilky. *)
Prohlašuji, že jsem v této věci oprávněn jednat za odesílatele (adresáta) - jen pro právnické osoby. *)

V_______________________dne___________20________             
podpis, případně otisk razítka
odesílatele*) , adresáta*) , zmocněnce (plná moc připojena)*

Prohlášení o uplatnění nároku převzal:

razítko a podpis zaměstnance pošty

Vyjádření ČP, s.p
Souhlasíme s Vámi požadovanou výší náhrady a částku_____________Kč zasíláme dle Vašeho požadavku.
Za nepříjemnosti způsobené vzniklou škodou se Vám omlouváme.

razítko a podpis zaměstnance pošty
Příslušný údaj označte křížkem

*) nehodící se škrtněte
**) vyplňte část A nebo B (nelze vyplnit obojí)



_______________________________

_______________________________
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