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Obchodné podmienky služby Medzi Nami  

Platnosť od 17.11.2019 

1.  Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tieto všeobecné podmienky (ďalej jen „Podmienky“) upravujú obchodné a právne vzťahy 

medzi spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 

48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

číslo: 105158/B (ďalej tiež len „Zásielkovňa“) a odosielateľom zásielky, (ďalej len 

„Odosielateľ“). Tieto Podmienky ďalej upravujú aj právne vzťahy medzi Zásielkovňou a tretími 

osobami, pokiaľ sa ich týka právne konanie Zásielkovne.  

1.2 Súčasťou Podmienok sú nasledujúce prílohy: č. 1- Cenník, č. 2 - Pravidlá konverzie mien, č. 3 

- Podmienky používania aplikácie Zásielkovňa, č. 4 - Podmienky pre úhradu Dobierky Platobnou 

kartou. 

1.3 Odosielateľ berie na vedomie, že poskytnutie služieb Zásielkovne podľa týchto Podmienok je 

podmienené použitím mobilnej aplikácie Zásielkovne (ďalej len „Aplikácia“). 

Aplikácia hlavne eviduje zmluvný vzťah s jednotlivými Odosielateľmi, elektronické dáta o 

Odosielateľoch, Zásielkach, ktoré sú predmetom dodania a eviduje dáta o stave a polohe 

Zásielok. Odosielateľ a Príjemca sú oprávnení do Aplikácie vstupovať. 

1.4 „Príjemca“ je osoba, ktorá je Odosielateľom označená ako Príjemca Zásielky. 

1.5 „Výdajné miesto“ je miestom, kde Zásielkovňa zaistila príjem Zásielky od Odosielateľa a výdaj 

Zásielok Príjemcom.  

1.6 „Zásielka na dobierku“ je Zásielka, u ktorej Zásielkovňa obstará na základe pokynov 

Odosielateľa vybranie ceny Zásielky pri odovzdaní Zásielky Príjemcovi. Dobierka je finančný 

obnos, ktorý je vybraný od Príjemcu pri odovzdaní Zásielky na dobierku (ďalej len „Dobierka“). 

Dobierka môže byť uhradená v hotovosti alebo akceptovanou platobnou kartou.   

1.7 „Služba Zásielkovne“ zahrňuje všetky úkony a služby súvisiace s dodaním Zásielky, najmä 

obstaranie prevzatie a dodanie Zásielky do Miesta doručenia, informovanie Príjemcu o uložení 

Zásielky a odovzdanie Zásielky. Nevyzdvihnuté Zásielky budú vrátené Odosielateľovi vrátane 

Zásielok, ktoré Príjemcovia odmietnu prevziať.  

1.8 V prípade, že Miestom doručenia je adresa Výdajného Miesta v Slovenskej republike zaväzuje 

sa Zásielkovňa Odosielateľovi, že jeho vec (ďalej len „Zásielka“) dodá v rámci poštovnej služby 

z Miesta podania („Miesta odoslania“) Príjemcovi do Miesta uvedeného v adresa („Miesto 

doručenia“), a Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť Zásielkovni odmenu za prepravu vrátane 

odmeny za ďalšie poskytnuté služby.  

  V prípade, že Miestom doručenia je iná adresa ako adresa Výdajného Miesta v Českej 

republike, zaväzuje sa Zásielkovňa Odosielateľovi, že vo vlastnom mene a na jeho účet obstará 

prepravu Zásielky z určitého Miesta („Miesto odoslania“) do iného určitého Miesta (ďalej jen 

„Miesto doručenia“) vrátane prevedenia ďalších úkonov s prepravou súvisiacich a Odosielateľ 
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sa zaväzuje zaplatiť Zásielkovni odmenu za obstaranie prepravy vrátane odmeny za ďalšie 

poskytnuté služby.  

V prípade, že Zásielkovňa ako odosielateľ obstaráva prepravu, riadia sa ďalšie podmienky 

prepravy podmienkami prepravcu, ktorému je Zásielka podľa pokynu Odosielateľa odovzdaná. 

Hlavne sa jedná o podmienky prepravy (t. j. napr. váhové a rozmerové kategórie, tovar vylúčený 

z prepravy), zodpovednosť prepravcu za škodu a podmienky vybavenia reklamácie služieb 

stanovené prepravcom. 

1.9 Odosielateľ vložením elektronických dát o svojej osobe (meno, priezvisko, telefonický kontakt, 

email, prípadne číslo bankového účtu pre vyplatenie Dobierky) a splnením ďalších inštalačných 

postupov v Aplikácii uzatvára so  Zásielkovňou zmluvu, potvrdzuje tieto Podmienky a 

prehlasuje, že sa pred uzavretím zmluvy sa zoznámil s ich obsahom, že s nimi súhlasí a prijíma 

ich.  

1.10 Odosielateľ je oprávnený využiť len služby ponúkané Aplikáciou pri podaní Zásielky. Podmienky 

upravujú tiež služby, ktoré sa pripravujú, a takže nemusia byť všetky aktuálne dostupné.   

1.11 V cene Zásielky je zahrnuté: 

i. Poistenie do výšky uvedenej v základnej cene Zásielky; 

ii. Track & Trace (T&T) – informácie o pohybe a výsledku dodania Zásielky. Informácie 

možno získať v Aplikácii, na www.zasielkovna.sk a na požiadanie na Zákazníckom 

servise: +421 221 201 135; 

iii. sms avízo/e-mail avízo – Zásielkovňa avizuje odosielateľovi Zásielky najmä: prevzatie 

Zásielky, uloženie spätnej Zásielky, potvrdenie doručenia; adresátovi Zásielky: 

doručovanie Zásielky a/alebo uloženie Zásielky. Za udanie údajov a ich správnosť 

zodpovedá Odosielateľ.  

iv. presmerovanie Zásielky – Odosielateľ môže požiadať o presmerovanie Zásielky na 

Zákazníckom servise: +421 221 201 135, ak Zásielka nebola ešte doručená. 

v. spätné vrátenie Zásielky, ak Zásielka nebola prevzatá Príjemcom v úložnej lehote; 

vi. predĺženie úložnej lehoty – Príjemca môže vykonať cez Aplikáciu. 

2.  Parametre Zásielky  

2.1 Zásielky musia spĺňať nasledujúce podmienky: 

i. Maximálna hodnota Zásielky – 200,00 € / 5 000 Kč (prípadne ekvivalentnú hodnotu 

uvedenú v cudzích menách); 

ii. Maximálna hmotnosť Zásielky - 10 kg; 

iii. Minimálny rozmer Zásielky - 14 × 9 cm; 

iv. Maximálne rozmery Zásielky - súčet strán je max. 150 cm (napr. 60×50×40 cm; 120 cm 

a Ø 15 cm ), dĺžka jednej strany max. 120 cm;  

V prípade, že Zásielka presiahne parametre uvedené v predchádzajúcom odstavci, je vrátená 

na Miesto odoslania a odmena za uskutočnenie prepravy sa nevracia.  
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V rámci akceptovaných zásielok existuje viac cenových kategórií, ich špecifikácia je uvedená 

v Cenníku.  

„Štandardná Zásielka“: súčet strán je max. 120 cm, a/alebo dĺžka jednej strany je max. 50 cm, 

a/alebo max. hmotnosť je 5 kg.  

„Nadrozmerná Zásielka“: Zásielka, ktorá nie je Štandardná a súčet strán je max. 150 cm, 

a/alebo dĺžka jednej strany max. 120 cm, a/alebo max. hmotnosť je 10 kg. Nadrozmerná je 

Zásielka, ktorá je takto zadaná Odosielateľom, prípadne je takto označená v Informačnom 

systéme po premeraní/prevážení Zásielkovňou. 

2.2 Z dodania sú vylúčené nasledujúce Zásielky a Odosielateľ nie je oprávnený ich odovzdať 

k preprave: 

i. obsahujúce tovar v hodnote vyššej ako 200,00 €; pokiaľ hodnota tovaru v Zásielke bude 

presahovať 200,00 €, berie Odosielateľ na vedomie, že Zásielkovňa zodpovedá za 

škodu len do výšky 200,00 € (v rámci služby „Poistenie“). Uvedená maximálna výška 

škody zodpovedá i pre ekvivalentnú hodnotu Zásielky uvádzanú v cudzích menách; 

ii. obsahujúce predmety, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku a zdraví osôb (Hlavne 

výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, horľaviny s nízkym bodom 

vzplanutia, atď.); 

iii. obsahujúce látky podliehajúce zákonu č. 67/2010 Z.z., chemický zákon v znení 

neskorších predpisov, a ďalej jedy, žieraviny, rádioaktívne látky, plyny a kvapaliny v 

tlakových nádobách;  

iv. obsahujúce laky, farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprav poškodené, 

alebo môžu poškodiť či znehodnotiť ostatné Zásielky, prípadne zariadenie Zásielkovne; 

v. obsahujúce živé zvieratá alebo pozostatky ľudí a zvierat, biologický odpad, časti tiel 

alebo orgánov, zdravotnícky materiál (krvné vzorky a deriváty), zdravotnícky odpad; 

vi. obsahujúce predmety a látky, ktoré podliehajú zmenám teploty a rýchlo kaziaci sa tovar 

ako sú potraviny, živé rastliny, predmety a látky majúce tieto charakteristiky; 

vii. obsahujúce kaziaci sa tovar alebo tovar ľahko zničiteľný, krehký, s tekutým obsahom a 

ďalej tovar, ktorý je nutné zvláštnym spôsobom chrániť alebo s ktorým je nutné 

zvláštnym spôsobom nakladať; 

viii. obsahujúci predmety a látky, ktoré s ohľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu 

úpravu skladovacieho priestoru alebo vytvorenie špeciálnych podmienok pri preprav 

podľa platných predpisov alebo konkrétnych okolností; 

ix. ktorých povaha, obsah, vonkajší vzhľad, vlastnosti, spôsob zaslania či ich držanie je v 

rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a je tým protiprávne či zakázané, 

hlavne s ohľadom na bezpečnosť osôb, verejný poriadok a práva tretích osôb; 

x. prekračujúce maximálne parametre Zásielky uvedené v čl. 2.1. Podmienok; v prípade, 

že Zásielkovňa vopred písomne odsúhlasí prijatie takejto neštandardnej zásielky, 

zaväzuje sa Odosielateľ uhradiť odmenu podľa platného Cenníka pre Zásielky 

presahujúce maximálne rozmery; 
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xi. ktorých tvar netvorí homogénny celok v tvare kvádra, kocky alebo valca, prípadne 

obálky. Viac balíkov či krabíc spolu zviazaných či spojených, vydávaných za jednu 

Zásielku. 

2.3 Zásielkovňa nie je povinná prevziať Zásielky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v čl. 2.1 

Podmienok alebo sú z prepravy vylúčené podľa čl. 2.2 Podmienok. 

2.4 V prípade, že Odosielateľ odovzdá Zásielkovni Zásielku nespĺňajúcu podmienky podľa čl. 2.1 

alebo vylúčenú podľa čl. 2.2 Podmienok, nedôjde k uzavretiu zmluvy a Zásielkovňa tak nenesie 

žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti sa Zásielkou. V takom prípade 

je Odosielateľ povinný uhradiť Zásielkovni vzniknutú škodu (Hlavne náklady spojené 

s uskladnením Zásielky do jej prevzatia Odosielateľom).  

2.5 Odosielateľ je povinný Zásielku zabaliť do nového pevného a vhodného obalu a zároveň 

vnútrajšok Zásielky dostatočne vystužiť a vyplniť, a to v takej miere, aby nedošlo k jej 

poškodeniu pri preprave, skladovaní a manipulácii s ňou. Zásielkovňa zodpovedá len za 

nepoškodenie obalu Zásielky, nezodpovedá za obsah Zásielky. Porušenie obalu je Príjemca 

povinný namietať pri prevzatí Zásielky. 

 Prepravné obaly (krabice, obálky, apod.) musia byť Odosielateľom zabezpečené (napr. lepiacou 

páskou) proti otvoreniu. 

3. Prevzatie Zásielky Zásielkovňou 

3.1 Odosielateľ vloží elektronické dáta o Zásielke, Príjemcovi Zásielky, Mieste doručenia – 

Výdajnom Mieste či inú adresu Miesta doručenia do Aplikácie, uhradí odmenu podľa čl. 6 týchto 

Podmienok a v Aplikácii bude vygenerovaný podací kód Zásielky (ďalej jen „Kód“).  

Odosielateľ môže v Aplikácii zrušiť prepravu, a to pred odovzdaním Zásielky v Mieste odoslania. 

Objednávka prepravy je súčasne zrušená, pokiaľ nebude Zásielka odovzdaná v Mieste 

odoslania do piatich (5) kalendárnych dní. V takom prípade bude uhradená čiastka vrátená 

Odosielateľovi. 

3.2 Odosielateľ zabalenú Zásielku (hlavne podľa odst. 2.5) odovzdá v Mieste odoslania – t. j. na 

ktoromkoľvek Výdajnom Mieste, kde pri odovzdaní uvedie Kód, pracovník Výdajného Miesta 

Zásielku opatrí štítkom a prevezme ju. Prevzatie Zásielky je potvrdené v Aplikácii a doručením 

emailu Odosielateľovi o potvrdení prijatia Zásielky. Pokiaľ nie je prevzatie Zásielky potvrdené, 

na neskoršie reklamácie o prevzatí Zásielky v Mieste odoslania nie je možné brať ohľad. 

Nebezpečie škody na Zásielke prechádza na Zásielkovňu až faktickým prevzatím Zásielky 

v Mieste odoslania (t. j. prevzatím pracovníkom Výdajného Miesta a súčasným potvrdením 

prevzatia v Aplikácii).  

Zoznam možných Miest odoslania je uvedený v Aplikácii.  

3.3 Odosielateľ je povinný v Aplikácii uviesť správne, úplné a zrozumiteľné údaje identifikujúce jeho 

osobu, osobu Príjemcu, Miesto doručenia a údaje k Zásielke.  

Odosielateľ je povinný uviesť Hlavne nasledujúce údaje: 

i. identifikáciu Odosielateľa; 

ii. identifikáciu Príjemcu Zásielky, vrátane mobilného telefónneho kontaktu a emailu; 
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iii. v prípade Zásielky na dobierku určenie výšky Dobierky, označenie Zásielky ako 

Zásielky na dobierku a uvedenie čísla bankového účtu Odosielateľa, na ktorý má 

Zásielkovňa vybranú Dobierkovú sumu previesť; 

iv. určenie hodnoty Zásielky (pokiaľ nie je určená, považuje sa za hodnotu Zásielky čiastka 

poistenia, ktorá je v základnej cene Zásielky); 

v.  výdajné Miesto, na ktoré si Odosielateľ praje zaslať neprevzaté a vrátené Zásielky 

(„Vratka“). 

3.4 Zásielkovňa nezaručuje deň ani čas doručenia Zásielok. Akékoľvek prehlásenia vo vzťahu ku 

dňu a času doručenia Zásielok sú považované len za indikatívne pre informačné účely a nie sú 

pre Zásielkovňu záväzné. 

4.  Vyzdvihnutie Zásielky Príjemcom 

4.1 Miesto doručenia môže byť: 

i. niektoré z Výdajných miest Zásielkovne;  

ii. iná konkrétna adresa; 

iii. adresa alebo umiestnenie automatizovaného Výdajného systému. 

4.2 Príjemca je oprávnený Zásielku vyzdvihnúť počas prevádzkovej doby Výdajného Miesta, a to 

obvykle do 7 kalendárnych dní od oznámenia o jej uložení. Predĺženie doby uloženia Zásielky 

k vyzdvihnutiu je možné zadať v Aplikácii. Zásielkovňa je oprávnená jednostranne skrátiť 

v období od 1. októbra do 31. januára lehotu pre Vyzdvihnutie Zásielky najmenej na 5 

kalendárnych dní bez možnosti jej predĺženia.  

4.3 Príjemca je o uložení Zásielky informovaný emailom, prípadne aj prostredníctvom SMS, a/alebo 

prostredníctvom Aplikácie. Súčasťou tejto informácie je heslo pre identifikáciu Príjemcu pri 

vyzdvihnutí Zásielky. 

4.4 Zásielka bude odovzdaná Príjemcovi, alebo jeho zástupcovi pri splnení nasledujúcich 

Podmienok: 

i. Príjemca sa preukáže znalosťou hesla alebo občianskym preukazom, a 

ii. v prípade Zásielky na dobierku bude Zásielka odovzdaná Príjemcovi až po uhradení 

celej výšky Dobierky. 

4.5 V prípade, že Zásielka nie je Príjemcom vyzdvihnutá, alebo jej prevzatie je Príjemcom (po 

úhrade Dobierky a rozbalení na Výdajnom Mieste) odmietnuté (ďalej jen „Vratka“), je Zásielka 

Odosielateľovi vrátená na Výdajné Miesto, ktoré si Odosielateľ zvolil v Aplikácii pre Vyzdvihnutie 

Vratiek a Odosielateľ je povinný Vratku vyzdvihnúť v lehote 7 kalendárnych dní od oznámenia 

o doručení Vratky na Výdajné Miesto.  

4.6 Ak sa  nepodarí vrátiť Vratku Odosielateľovi spôsobom podľa čl. 4.5 Podmienok, Zásielkovňa 

obstará uskladnenie Zásielky, najdlhšie po dobu ďalších 21 kalendárnych dní. Uskladnenie 

Zásielky je spoplatnené podľa platného Cenníka. Zásielkovňa môže počas uskladnenia Zásielky 

obstarať uskutočnenie ďalšieho pokusu (prípadne ďalších pokusov) o  vrátenie Zásielky späť 

Odosielateľovi. Lehota pre uskladnenie Zásielky sa tým nezastaví ani neprerušuje.  
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4.7 Zásielkovňa je oprávnená otvoriť Zásielku, ak 

i.  ju nie je možné odovzdať Príjemcovi a súčasne ju nie je možné vrátiť alebo nemá byť 

podľa zmluvy vrátená Odosielateľovi; 

ii. je dôvodné podozrenie, že obsahuje veci považované podľa Podmienok za 

nebezpečné, ich odovzdanie k preprave nie je dovolené, alebo vec, ktorá je 

z prepravy vylúčená; 

iii.  bola poškodená; 

iv. je dôvodná obava, že došlo alebo že by do odovzdania Príjemcovi mohlo dôjsť k 

vzniku škody; alebo 

v. je to nevyhnutné k dodržaniu povinností uložených Zásielkovni zvláštnym právnym 

predpisom. 

Zásielkovňa nie je oprávnená otvoriť Zásielku, ak z ich vonkajšej úpravy je zrejmé, že je podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorá je Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, 

nedotknuteľná. Zásielkovňa je povinná o otvorení Zásielky informovať pri odovzdaní Príjemcu, 

prípadne Odosielateľa pri vrátení Zásielky. Obsah Zásielky môže byť pri jej otvorení 

prehliadnutý len v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie účelu prehliadky. Pri otvorení musí byť 

zaistená ochrana skutočností, ktoré sú chránené podľa zvláštneho právneho predpisu, ako 

i ochrana poštovného tajomstva a listového tajomstva. 

4.8 Po uplynutí lehoty pre uskladnenie Zásielky je Zásielkovňa oprávnená Zásielku predať, ak 

i.  ju nie je možné odovzdať Príjemcovi a súčasne ju nie je možné vrátiť Odosielateľovi, 

alebo 

ii. je dôvodná obava, že sa obsah Zásielky do odovzdania v Mieste odovzdania 

znehodnotí. 

 Odovzdať nie je možné Zásielku alebo jej obsah, pokiaľ je to právnymi predpismi vylúčené. 

 Ak je to možné, výťažok z predaja po odpočítaní nákladov na uskladnenie, nákladov predaja 

a nezaplatenej časti odmeny (ďalej jen "Čistý výťažok") vydá Zásielkovňa Odosielateľovi. Ak 

nebol Čistý výťažok vydaný, Odosielateľ má právo požiadať o jeho vydanie v lehote dvoch rokov  

odo dňa predaja Zásielky; po neúspešnom uplynutí tejto lehoty právo na vydanie Čistého 

výťažku zaniká a Čistý výťažok pripadne Zásielkovni. 

4.9 Ak nedôjde po uplynutí lehoty pre uskladnenie Zásielky k predaju Zásielky, ktorú nie je možné 

odovzdať Príjemcovi a súčasne ju nie je možné vrátiť Odosielateľovi, Zásielkovňa ju po uplynutí 

lehoty tridsiatich (30) dní zničí. V rovnakej lehote je Zásielkovňa oprávnená zničiť Zásielku, ak 

jej obsah sa úplne alebo čiastočne znehodnotil. Zásielkovňa je oprávnená zničiť Zásielku alebo 

jej časť aj pred dojednanou lehotou, pokiaľ je to nevyhnutné pre zaistenie ochrany zdravia ľudí.  

4.10 Odosielateľ je povinný nahradiť náklady na likvidáciu Zásielky. 

5.  Zásielky na dobierku 

5.1 Odosielateľ označí v Aplikácii, že pri odovzdaní Zásielky má byť vybraná Dobierka a uvedie 

číslo bankového účtu, na ktorý má byť vybraná Dobierková suma následne Odosielateľovi 

vyplatená. 
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5.2 Dobierka je vždy vybraná v mene štátu, v ktorom je Miesto doručenia Zásielky.  

5.3 Dobierka je vyplatená Odosielateľovi v rovnakej mene, v ktorej bola vybraná od Príjemcu. 

V Aplikácii je Odosielateľ oprávnený zvoliť, aby Dobierka vybraná v cudzej mene mu bola 

vyplatená v eurách, prípadne v inej mene podľa ponuky v  Aplikácii. Výplata Dobierky v inej 

mene je upravená v Prílohe č. 2 Všeobecných obchodných podmienok -  Pravidlá konverzie 

mien. 

5.4 U Zásielok na dobierku bude vybraná Dobierka od Príjemcu a Zásielkovňa prevedie vybrané 

Dobierka na bankový účet určený Odosielateľom.  

Dobierka prevzatá v Slovenskej republika a v Českej republike bude Odosielateľovi poukázaná 

do desiatich (10) pracovných dní, odo dňa prevzatia Dobierky od Príjemcu, pokiaľ je Dobierka 

poukazovaná na bankový účet Odosielateľa v rámci štátu, v ktorej bola vybraná,  

Dobierka prevzatá v inom štáte ako v Slovenskej republike a Českej republike bude poukázaná 

na bankový účet Odosielateľa do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa prevzatia Dobierky 

od Príjemcu. V rovnakej lehote bude poukázaná Dobierka na bankový účet v inom štáte, ako v 

ktorom bola Dobierka vybraná. Bankový poplatky za prípadné cezhraničné transakcie idú na 

ťarchu Odosielateľa. 

Zásielkovňa nie je v omeškaní, pokiaľ v tejto lehote bude čiastka Dobierkovej sumy odpísaná z 

bankového účtu v prospech účtu určeného Odosielateľom.  

5.5 Zásielkovňa je oprávnená jednostranne započítať na výplatu Dobierky svoje splatné a 

nesplatené pohľadávky voči Odosielateľovi.  

5.6 Všetky náklady a poplatky (pokiaľ vzniknú) spojené s bankovými transakciami a prevodom 

Dobierky hradí Odosielateľ. 

5.7 Dobierka môže byť Príjemcom uhradená v hotovosti alebo akceptovanou platobnou kartou.  

6.  Odmena Zásielkovne 

6.1 Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť Zásielkovni odmenu za obstaranie a/alebo realizáciu prepravy 

Zásielky a ďalšie služby s prepravou súvisiace, vrátane stanovených nákladov. Výška odmeny 

Zásielkovne je stanovená aktuálnym Cenníkom. Rozhodným kritériom pre výšku ceny je hlavne 

typ zvolenej a dojednanej služby, parametre a/alebo rozmery Zásielky, Miesto odoslania a 

Miesto doručenia.  

6.2 Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť Zásielkovni odmenu za všetky činnosti, a to vrátane služieb 

doplnkových, nadštandardných úkonov, príplatkov a ďalších služieb, ktoré si Odosielateľ 

objednal, a to vo výške podľa aktuálneho Cenníka. V prípade zistenia iných ako Odosielateľom 

uvádzaných rozmerov a hmotnosti Zásielky sú pre určenie odmeny rozhodujúce parametre 

Zásielky zistené Zásielkovňou. 

6.3 K odmene za prepravu Zásielky Odosielateľ uhradí Zásielkovni ďalšie odmeny, hlavne za 

nasledujúce položky: 

i. odmena za zabezpečenie prevzatia Dobierky, ktorá vzniká i v prípade Vratky;  

ii. poplatok za colné služby (pokiaľ boli zo strany Odosielateľa využité); 
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iii. ďalšie príplatky za doplnkové služby, napr. príplatok za Poistenie Zásielky. 

6.4 Nárok Zásielkovne na úhradu odmeny (vrátane všetkých súvisiacich položiek – napr. 

zabezpečenie prevzatia Dobierky) vzniká podaním Zásielky v Mieste odoslania. V prípade 

Vratky je Odosielateľ povinný uhradiť celú odmenu za odovzdanú Zásielku bez ohľadu na to, či 

sa jedná o Zásielku na dobierku, alebo Zásielku bez vybratia Dobierky.  

6.5 Výška odmeny je stanovená Cenníkom platným v deň uloženia elektronických údajov o Zásielke 

do Aplikácie. 

6.6 Odosielateľ je povinný uhradiť odmenu pri vložení elektronických dát o Zásielke do Aplikácie 

pred odovzdaním Zásielky v Mieste odoslania, a to prostredníctvom platobnej brány v Aplikácii. 

Prenos je šifrovaný a bezpečný. Kartu si Odosielateľ môže v nastavení svojho účtu v Aplikácii 

uložiť i pre ďalšie platby. Pre platbu online musí byť karta vydaná v Európskej únii. 

6.7 Úhrada odmeny bude Odosielateľovi potvrdená v Aplikácii a zároveň emailom. 

7.  Zodpovednosť Zásielkovne a Odosielateľa za škodu 

7.1 Zásielkovňa zodpovedá Odosielateľovi za škodu vzniknutú v dôsledku straty, poškodenia, alebo 

úbytku obsahu Zásielky v priebehu prepravy (za súčasného preukázania poškodenia a/alebo 

zničenia obalu Zásielky). Zásielkovňa škodu nahradí, ak nepreukáže, že vznik škody nemohla 

odvrátiť. V prípade, že je Príjemca v omeškaní s prevzatím vrátenej Zásielky prechádza 

nebezpečenstvo za škodu na Príjemcu v okamžiku, ktorým je počiatok takéhoto omeškania.  

7.2 Zásielkovňa zodpovedá za škodu vzniknutú na Zásielke, a to len za škodu skutočnú,  nie však 

za akúkoľvek inú škodu, nezodpovedá za ušlý zisk Odosielateľa, sankcie z omeškania, zmluvné 

pokuty, penále, nároky tretích osôb, či záväzky Odosielateľa vzniknuté voči tretím osobám, či 

ďalšie následné škody.  

7.3 Zásielkovňa zodpovedá za skutočnú škodu vzniknutú na prepravovanej Zásielke len do výšky 

poistenia uvedenej v cene Zásielky. Úhradou tejto čiastky v prípade škody je nahradená aj cena 

prepravných služieb poskytnutých Zásielkovňou. 

7.4 V rámci služby poskytujúcej záruku náhrady škody pre prípad straty, poškodenia, alebo úbytku 

obsahu Zásielky môže Odosielateľ udať v Aplikácii hodnotu Zásielky (služba „Poistenie“), a to 

až do výšky 200 € (slovami: dvesto euro). Škoda na Zásielke je nahradená úhradou čiastky 

odpovedajúcej Poisteniu. Odosielateľ je pri využití služby povinný uhradiť cenu stanovenú 

v Cenníku. Úhradou Poistenia v prípade škody je nahradená tiež cena prepravných služieb 

poskytnutých Zásielkovňou.  

 7.5 Zásielkovňa nezodpovedá za škodu vzniknutú na Zásielke v dobe od jej prevzatia do vydania 

Príjemcovi, ak bola spôsobená: 

i. Odosielateľom, Príjemcom, vlastníkom Zásielky, prepravcom alebo osobou, ktorá 

manipulovala sa Zásielkou pred jej odovzdaním v Mieste odoslania; 

ii. vadou Zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej obvyklým úbytkom; 

iii. nevhodným alebo nedostačujúcim obalom Zásielky, či nevhodným spôsobom balení; 

iv. pokiaľ Odosielateľ odovzdá k obstaraniu prepravy Zásielku (tovaru), ktorá je vylúčená 

podľa čl. 2.2. Podmienok; 
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v. neúplnou, nesprávnou alebo zavádzajúcou informáciou Odosielateľa o obsahu 

Zásielky a jej povahe. 

7.6 Odosielateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú Zásielkou alebo jej obsahom, ktorú Odosielateľ 

odovzdal k zabezpečeniu prepravy. Odosielateľ je zodpovedný aj za škodu, ktorú týmto spôsobil 

tretím osobám. 

7.7 Zásielkovňa nie je povinná Zásielku poistiť.  

8.  Náhrada škody - Reklamácie 

8.1 Odosielateľ/Príjemca je oprávnený uplatniť si v súlade s čl. 7. Podmienok nárok na náhradu 

škody. Tento nárok je oprávnený uplatniť podaním Reklamácie. Reklamácia sa podáva 

elektronicky na e-mail: reklamácie@zasielkovna.sk, písomne alebo osobne v sídle spoločnosti 

Zásielkovne. Reklamáciu poškodenia obsahu Zásielky alebo poškodenia s úbytkom obsahu 

Zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri dodaní Zásielky, je Príjemca/Odosielateľ povinný podať bez 

zbytočného odkladu potom, čo sa o škode na Zásielke dozvedel, najneskôr nasledujúci 

pracovný deň od prevzatia Zásielky Príjemcom alebo Odosielateľom za použití odst. 8.2. 

Podmienok. Reklamáciu straty Zásielky môže Odosielateľ podať do 6 mesiacov odo dňa 

nasledujúceho po dni podania Zásielky. V opačnom prípade nárok na náhradu škody zaniká. 

i. Poškodením sa rozumie zmena stavu, t. j. zmena akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti, 

zloženia vecí tvoriacich Zásielku, ktorú je možné odstrániť opravou, alebo taká zmena 

stavu, ktorú síce nie je možné odstrániť opravou, ale aj napriek tomu  je vec použiteľná 

k pôvodnému účelu. 

ii. Zničením sa rozumie taká zmena stavu vecí tvoriacu Zásielku, ktorú nie je možné 

odstrániť opravou a vec nie je možné ďalej používať k pôvodnému účelu. 

Odosielateľ berie na vedomie, že Výdajné Miesta nie sú prevádzkami Zásielkovne v zmysle 

zákona a Výdajné Miesto tak nie je povinné, resp. ani oprávnené, reklamáciu, t. j. uplatnenie 

škôd z chybného plnenia Odosielateľom za Zásielkovňu prijať. 

8.2 Príjemca je povinný si Zásielku pri prevzatí skontrolovať, a pri zjavných a na obale Zásielky 

znateľných poškodeniach má možnosť Zásielku otvoriť, skontrolovať obsah Zásielky a prípadne 

Zásielku neprevziať. Následne, ak je Zásielka z Výdajného Miesta odnesená, nie je možné 

uplatniť akúkoľvek zodpovednosť za škodu vzniknutú na Zásielke. 

8.3 Odosielateľ je povinný umožniť Zásielkovni, aby sa na jej žiadosť, osobne a fyzicky presvedčila 

o rozsahu škody, a to vrátane zachovania prepravného obalu.  

8.4 Ak Odosielateľ poruší svoje povinnosti stanovené v čl. 8 a čl. 9 Podmienok, má sa za to, že 

škoda na Zásielke, za ktorú zodpovedá Zásielkovňa, nevznikla. 

 

9.  Uplatnenie nároku na náhradu škody 

9.1 Reklamáciu služby a nárok na náhradu škody uplatňuje u Zásielkovne Odosielateľ. Ak si uplatní 

reklamáciu služby a nárok na náhradu škody Príjemca, posúdi Zásielkovňa jeho nárok rovnako, 

ako by jej uplatnil Odosielateľ. 
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9.2 K uplatneniu nároku na náhradu škody, je Odosielateľ/Príjemca povinný uviesť a priložiť: 

i. číslo Zásielky; presný názov tovaru; číslo bankového účtu, na ktorý má byť poukázaná 

náhrada 

ii. fotodokumentáciu u Zásielok s čiastočnou stratou alebo poškodením; fotodokumentácia 

musí obsahovať aj fotografiu obalu, rovnako ako aj obsahu Zásielky tak, aby sa dalo 

posúdiť, či škoda na Zásielke je v príčinnej súvislosti s poškodením obalu; 

iii. čitateľný doklad o kúpe výrobku/služby. 

9.3 Zásielkovňa je povinná sa k uplatnenému nároku na náhradu škody vyjadriť najneskôr do 30-

tich dní od dátumu jeho podania reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej 

nedodala oprávnená osoba všetky podklady uvedené v odst. 9.2 Podmienok. Rovnako tak, ak 

sú k vybaveniu reklamácie nevyhnuté podklady od orgánov činných v trestnom riadení alebo od 

iného orgánu či inštitúcie, neplynie lehota pre vybavenie reklamácie do tej doby, kým ich 

Zásielkovňa od príslušných inštitúcií získa. 

9.4 Za oprávnenie nie je možné považovať nárok na náhradu škody týkajúcu sa čiastočnej straty 

obsahu Zásielky alebo poškodeniu Zásielky či jej časti, ak nie je Odosielateľom alebo Príjemcom 

preukázané poškodenie obalu Zásielky. 

9.5 V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody za stratenú Zásielku je Odosielateľ povinný 

informovať o strate Zásielky Zásielkovňu podľa čl. 8.1. Podmienok.  

9.6 V prípade, že stratená Zásielka, prípadne jej časť, je nájdená, považuje sa nárok Odosielateľa 

na náhradu škody na Zásielke za uhradenú okamžikom, kedy Odosielateľ alebo Príjemca získal 

možnosť so Zásielkou disponovať. Ak bola Zásielka nájdená Odosielateľom alebo Príjemcom, 

je o tejto skutočnosti Odosielateľ povinný Zásielkovňu bezodkladne informovať a pokiaľ mu už 

bola škoda nahradená, je povinný uhradenú čiastku Zásielkovni vrátiť.  

9.7 V prípade súhlasu Zásielkovne s nárokom na náhradu škody u poškodenej Zásielky a úhrade 

celej skutočnej hodnoty poškodeného tovaru Zásielkovňou, je Odosielateľ povinný odovzdať 

poškodený tovar, ktorý bol predmetom reklamácie, Zásielkovni. Odosielateľ je povinný odovzdať 

poškodený tovar Zásielkovni najneskôr do 2 pracovných dní od oznámení o uznaní nároku.  

9.8 Všetky práva na náhradu škody vzniknuté na Zásielke zanikajú uplynutím šiestich mesiacov od 

prevzatia Zásielky k preprave. 

9.9 Zásielkovňa nahradí Odosielateľovi škodu najneskôr do 30 dní od uznania zodpovednosti za 

vznik škody na Zásielke.  

10. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov  

10.1     V prípade, že dôjde medzi Zásielkovňou a Odosielateľom/Príjemcom k vzniku sporu, ktorý sa 

nepodarí vyriešiť ani vzájomnou dohodou oboch strán, môžu podať návrh na začatie 

alternatívneho riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“).   

V prípade sporov, týkajúcich sa poštových služieb poskytovaných Zásielkovňou sú subjektami 

ARS: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb alebo Slovenská 

obchodná inšpekcia.  
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11.  Záverečné ustanovenia 

11.1 V prípade uzavretia zmluvy s medzinárodným prvkom sa zmluvné strany výslovne dohodli, že 

právne vzťahy medzi nimi sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

11.2 Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie Podmienok alebo ich časť považované z akéhokoľvek dôvodu 

za neplatné, bude pre daný účel považované za vypustené. Táto skutočnosť nemá vplyv na 

platnosť ostatných častí Podmienok. 

11.3 Tieto Podmienky vrátane všetkých príloh sú dostupné Odosielateľovi v Aplikácii a rovnako na 

internetových stránkach www.zasielkovna.sk. Rozhodné sú Podmienky platné v deň vloženia 

elektronických dát o Zásielke do Aplikácie.  

11.4 Tieto Podmienky sú nedeliteľnou súčasťou každej odosielateľskej zmluvy alebo poštovej 

zmluvy, ktorú Zásielkovňa uzaviera. Podmienky spĺňajú náležitosti poštových Podmienok podľa 

zákona č. 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách. 

11.5 Právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia zákonom č. 324/2011 Z. z. Zákon o 

poštových službách, a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
 

http://www.zasielkovna.sk/
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Medzi Nami – odosielanie zásielok cez mobilnú aplikáciu 

Štandardné zásielky 
Maximálna hmotnosť zásielky: 5 kg 
Maximálny rozmer jednej strany zásielky: 50 cm 
Maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán zásielky: 120 cm (napr. zásielka o rozmeroch 50×40×30 cm; dĺžka 50 cm a Ø 35 cm) 
Minimálne rozmery zásielky: 14 × 9 cm 

Medzi Nami – Doručenie na výdajné miesta  

 
 
 

Medzi Nami – Doručenie na adresu 

 
 

Doplnkové služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie Štandardnej zásielky (s poistením do 15 €) 

na podacom mieste Zásielkovňa Slovensko                             

s vydaním:

Cena s DPH

V sieti Zásielkovňa - Slovensko 2,50 €

V sieti Zásilkovna - Česká republika 3,30 €

Podanie Štandardnej zásielky (s poistením do 15 €)                            

na podacom mieste Zásielkovňa Slovensko                          

s doručením kuriérom:

Cena s DPH

Na adresu - Slovensko 3,90 €

Na adresu - Česká republika 5,90 €

Doplnkové služby Cena s DPH

Dobierka na výdajné miesta – maximálna hodnota dobierky 200 € 1,00 €

Dobierka na adresu – maximálna hodnota dobierky 200 € 1,20 €

sms a e-mail notifikácie, Presmerovanie zásielky, Track&Trace, 

Overenie občianskeho preukazu
0,00 €

Skladovanie vratiek (cena za deň) 0,50 €

Neštandardná zásielka 5,00 €
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Poistenie nad 15 € 

 
 

Pre bližšie parametre, doby doručenia, spôsoby balenia a ďalšie informácie navštívte  
www.zasielkovna.sk 

 Cena s DPH                                 

V sieti Zásielkovňa 

Slovensko 

 Cena s DPH                                 

V sieti Zásilkovna 

Česká republika 

15 €                                 20 €                                 2,52 €                          3,32 €                          

20 €                                 25 €                                 2,54 €                          3,34 €                          

25 €                                 30 €                                 2,56 €                          3,36 €                          

30 €                                 35 €                                 2,58 €                          3,38 €                          

35 €                                 40 €                                 2,60 €                          3,40 €                          

40 €                                 45 €                                 2,62 €                          3,42 €                          

45 €                                 50 €                                 2,64 €                          3,44 €                          

50 €                                 55 €                                 2,66 €                          3,46 €                          

55 €                                 60 €                                 2,68 €                          3,48 €                          

60 €                                 65 €                                 2,70 €                          3,50 €                          

65 €                                 70 €                                 2,72 €                          3,52 €                          

70 €                                 75 €                                 2,74 €                          3,54 €                          

75 €                                 80 €                                 2,76 €                          3,56 €                          

80 €                                 85 €                                 2,78 €                          3,58 €                          

85 €                                 90 €                                 2,80 €                          3,60 €                          

90 €                                 95 €                                 2,82 €                          3,62 €                          

95 €                                 100 €                               2,84 €                          3,64 €                          

100 €                               105 €                               2,86 €                          3,66 €                          

105 €                               110 €                               2,88 €                          3,68 €                          

110 €                               115 €                               2,90 €                          3,70 €                          

115 €                               120 €                               2,92 €                          3,72 €                          

120 €                               125 €                               2,94 €                          3,74 €                          

125 €                               130 €                               2,96 €                          3,76 €                          

130 €                               135 €                               2,98 €                          3,78 €                          

135 €                               140 €                               3,00 €                          3,80 €                          

140 €                               145 €                               3,02 €                          3,82 €                          

145 €                               150 €                               3,04 €                          3,84 €                          

150 €                               155 €                               3,06 €                          3,86 €                          

155 €                               160 €                               3,08 €                          3,88 €                          

160 €                               165 €                               3,10 €                          3,90 €                          

165 €                               170 €                               3,12 €                          3,92 €                          

170 €                               175 €                               3,14 €                          3,94 €                          

175 €                               180 €                               3,16 €                          3,96 €                          

180 €                               185 €                               3,18 €                          3,98 €                          

185 €                               190 €                               3,20 €                          4,00 €                          

190 €                               195 €                               3,22 €                          4,02 €                          

195 €                               200 €                               3,24 €                          4,04 €                          

 Podanie Štandardnej zásielky                                

(s poistením nad 15 €)                                             

na podacom mieste Zásielkovňa Slovensko     

od - do vrátane 

http://www.zasielkovna.sk/
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Pravidlá konverzie mien  

1 Konverzia mien  

1.1 Pokiaľ je Miesto odoslania v inom štáte ako Miesto doručenia, je Odosielateľ pri zadaní Zásielky 

do Informačného systému oprávnený zvoliť, či žiada poukázať Dobierku v mene štátu odoslania 

alebo doručenia Zásielky.   

1.2 Odosielateľ je oprávnený zvoliť vyúčtovanie „Bez konverzie“ alebo vyúčtovanie „S konverziou“. 

Nastavenie oboch možností je možné vykonať po prihlásení v sekcii Môj účet.  

2 Bez konverzie  

2.1 Odosielateľ pri zadaní Zásielky do Informačného systému uvedie Dobierku v mene štátu, kde má 

byť Zásielka vydaná.   

2.2 V mene štátu, kde bola Zásielka vydaná, bude poukázaná vybraná dobierka.   

2.3 Túto možnosť má Odosielateľ možnosť zvoliť len v prípade, že má bankový účet v lokálnej mene 

vedený v štáte, kde je Miesto doručenia (tzn. nie sú akceptované bankové účty v cudzích menách 

vedené v bankách v štáte, kde je Miesto odoslania).  

2.4 V režime „Bez konverzie“ je možné poukázať Dobierku vybranú v EUR aj na bankový účet vedený 

v EUR v Českej republike.  

 

3 S konverziou  

3.1 Konverzia v deň vystavenia prehľadu dobierok  

i. Odosielateľ pri zadaní Zásielky do Informačného systému uvedie Dobierku v mene štátu, kde 

má byť Zásielka vydaná.  

ii. Dobierková čiastka bude Odosielateľovi poukázaná až pri vystavení prehľadu dobierok 

(štandardne v pondelok nasledujúci týždeň po vydaní Zásielky)   

iii. Konverzia Dobierky prebehne podľa kurzu, platného ku dňu vystavenia prehľadu dobierok. 

Výška kurzu je stanovená v čl. 5.  

iv. Odosielateľ v tomto prípade akceptuje, že pri zadaní Zásielky do Informačného systému nie je 

možné stanoviť presnú výšku Dobierky, ktorá bude poukázaná na bankový účet Odosielateľa.   

3.2 Konverzia pri zadaní Zásielky do Informačného systému  

i. Odosielateľ môže zadať výšku Dobierky, ako v mene štátu, kde je Miesto odoslania Zásielky, 

tak aj v mene štátu, kde je Miesto doručenia Zásielky.   

ii. Ihneď po zavedení Zásielky do Informačného systému je Odosielateľ vyrozumený o výške 

Dobierky, ktoré bude poukázané na jeho bankový účet.  

iii. Konverzia prebehne podľa kurzu platného ku dňu zadania Zásielky do Informačného systému. 

Výška kurzu je stanovená v čl. 5.  
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4 Kurz a jeho stanovenie  

4.1 „ČSOB“ znamená Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, so sídlom Praha 5, 

Radlická 333/150, PSČ 15057, zapísaná do obchodného registra u Mestského súdu v Prahe, 

sp.zn.: BXXXVI 46, spoločnosť vznikla a existuje podľa práva Českej republiky; „ECB“ znamená 

Európska centrálna banka, http://www.ecb.europa.eu  

„MNB“ znamená Maďarská národná banka, http://www.mnb.hu/   

„BNR“ znamená Rumunská národná banka, http://www.bnro.ro  

„NBP“ znamená Poľská národná banka, http://www.nbp.pl/ . 

4.2 Cudzie meny do CZK  

i. Pre meny EUR, RON, PLN a HUF do CZK platí aktuálny kurz ČSOB devíza nákup (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre meny EUR, RON, PLN a HUF do CZK platí aktuálny kurz ČSOB devíza nákup znížený 

o 1% bod (v prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 

4.2)  

iii. Konverzia BGN do CZK prebieha podľa aktuálneho kurzu ECB do EUR, následne do CZK 

podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza (v prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu 

dobierok podľa čl. 4.1).  

iv. Konverzia BGN do CZK prebieha podľa aktuálneho kurzu ECB do EUR, následne do CZK 

podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza nákup znížený o 1 % bod (v prípade konverzie v 

deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)    

4.3 Cudzie meny do EUR   

i. Pre meny CZK do EUR platí aktuálny kurz ČSOB devíza predaj (v prípade konverzie v 

deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre meny CZK do EUR platí aktuálny kurz ČSOB devíza predaj znížený o 1% bod (v 

prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)  

iii. Pre konverziu ostatných mien do EUR platí aktuálny kurz ECB znížený o 3% body (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

iv. Pre konverziu ostatných mien do EUR platí aktuálny kurz ECB znížený o 4% body (v 

prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)   

4.4 Cudzie meny do HUF   

i. Pre konverziu ostatných mien do HUF platí aktuálny kurz MNB znížený o 3% body (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre konverziu ostatných mien do HUF platí aktuálny kurz MNB znížený o 4% body (v 

prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)   

  

4.5 Cudzie meny do RON   

i. Pre konverziu ostatných mien do RON platí aktuálny kurz BNR znížený o 3% body (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre konverziu ostatných mien do RON platí aktuálny kurz BNR znížený o 4% body (v 

prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)   

http://www.nbp.pl/
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR
https://www.csob.cz/portal/lide/produkty/kurzovni-listky/kurzovni-listek/kurzovni-listek-detail/-/currency/EUR
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4.6 Cudzie meny do PLN   

i. Pre konverziu ostatných mien do PLN platí aktuálny kurz NBP znížený o 3% body (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre konverziu ostatných mien do PLN platí aktuálny kurz NBP znížený o 4% body (v 

prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)   
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Podmienky používania Aplikácie Zásielkovňa 
 
 

1.  Úvodné ustanovenie 

 

1.1 Podmienky používania Aplikácie Zásielkovňa (ďalej len “Aplikácia”) sú prílohou Obchodných 

podmienok služby Medzi Nami (ďalej len “Podmienky”) spoločnosti Zásielkovňa s.r.o. (ďalej 

len “Zásielkovňa”).  

1.2. Tieto Podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Zásielkovňou a užívateľom Aplikácie. 

1.3 Aplikácia je softwarový nástroj pre podanie Zásielok, rýchle a jednoduché informovanie 

Odosielateľa a Príjemcu o stave Zásielky, poskytnutie informácie o možnostiach konkrétnych 

výdajných a podacích miest podľa lokácie Odosielateľa a Príjemcu, sledovanie archívu 

zásielok. Prostredníctvom Aplikácie je možné predať Kód pre podanie Zásielky a heslo pre 

prevzatie Zásielky a posielať informácie v podobe notifikácií (ďalej len „ Funkcionality“). 

1.4 Aplikácia je určená pre zariadenia s operačným systémom Android 5 a vyššie alebo IOS 11 

a vyššie. 

1.5 Aplikácia Zásielkovňa je v zmysle autorského zákona autorským dielom a výkon akýchkoľvek 

majetkových práv k Aplikácii náleží Zásielkovni. 

1.6 Prevádzkovateľom Aplikácie je Zásielkovňa. 

1.7 Užívateľom využívajúcim Funkcionality Aplikácie môže byť Odosielateľ aj Príjemca (ďalej len 

„Užívateľ). 

1.8 Aplikácia Zásielkovňa je prístupná stiahnutím z AppStore alebo z Google Play a/alebo ďalšími 

spôsobmi, o ktorých rozhodne Zásielkovňa. 

 

2. Uzatvorenie zmluvy o užívaní Aplikácie Zásielkovňa 

 

2.1 Registrácia užívateľa v Aplikácii je prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí licencie 

k užívaniu Aplikácie. Uzatvorením zmluvy vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s týmito Podmienkami. 

 

3. Užívanie Aplikácie Zásielkovňa, práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Zásielkovňa udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie v rozsahu a za 

podmienok uvedených v užívateľskom prostredí Aplikácie. 

3.2 Zásielkovňa je oprávnená po uplynutí doby licencie zneprístupniť užívateľský účet Užívateľa. 

3.3 Užívateľ si nesmie zriadiť viac ako jeden užívateľský účet. 

3.4 Užívateľ nemá právo udeliť tretej osobe podlicenciu k užívaniu Aplikácie Zásielkovňa. 

3.5 Zásielkovňa má právo kedykoľvek Aplikáciu (alebo jej časť) zmeniť a v prípade porušovania 

zmluvy, Podmienok či právnych predpisov Užívateľom Aplikáciu zneprístupniť. 

3.6 Užívanie Aplikácie môže Užívateľ kedykoľvek ukončiť jednoduchým odinštalovaním Aplikácie 

zo zariadenia, kde je aplikácia stiahnutá. Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu zo strany 

Zásielkovne v súvislosti s užívaním a/alebo s odinštalovaním Aplikácie. 

3.7 Užívateľ má právo na užívanie Aplikácie za týchto Podmienok v aktuálnej verzii dostupné v App 

Store alebo v Google Play. Užívateľ súhlasí s tým, že do aktualizácií nebude zasahovať ani im 

nebude brániť. 

3.8 Užívateľ sa zaväzuje jednať pri užívaní Aplikácie Zásielkovňa tak, aby nikomu nevznikla škoda. 

3.9 Zásielkovňa aj Užívateľ týmto prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácií 

a v jej databáze t. j. elektronickom systéme sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky 

a postupne a sú chránené proti zmenám. 
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4. Zásady ochrany osobných údajov 

 

4.1 Zásielkovňa spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce údaje Užívateľov: 

• V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo 

bankového účtu, 

• V prípade spoločností: meno a priezvisko kontaktných osôb, telefónne číslo kontaktných 

osôb, e-mailovú adresu kontaktných osôb, názov spoločnosti, webovú adresu spoločnosti, 

e-mailovú adresu spoločnosti, fakturačnú adresu: IČ, DIČ, číslo bankového účtu. 

4.2 Vyššie uvedené osobné údaje je potrebné spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán 

a plnenie zo Zmluvy a ďalej za účelom evidencie Zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia 

a ochrany práv a povinností zmluvných strán. 

 Takéto spracovanie umožňuje:  

• Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a 

• Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených 

záujmov Zásielkovne alebo tretej strany. 

Osobné údaje využíva Zásielkovňa aj k tomu, aby Užívateľom poskytla relevantný obsah, teda 

obsah, ktorý je pre Užívateľov zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracováva 

najmä osobné údaje, ktoré spracováva automaticky a cookies. Z rovnakého právneho dôvodu 

Užívateľom, ako zákazníkom Zásielkovne je možné zasielať e-mailové a SMS správy. 

Spracovanie osobných údajov na tomto právnom podklade sa realizuje aj pri monitoringu 

vykonávanom prostredníctvom kamier na jednotlivých prevádzkach. 

Pre účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketingu spracováva 

Zásielkovňa osobné údaje na základe súhlasu. Užívateľom je možné zasielať obchodné 

oznámenie (prípadne zavolať v rámci telemarketingu) aj bez súhlasu. Marketingovú 

komunikáciu zo strany Zásielkovne je možné zrušiť zaslaním e-mailového oznámenia na adresu 

info@zasielkovna.sk alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení „odhlásiť“. Pokiaľ bol 

udelený  súhlas so spracovaním osobných údajov, Užívateľ ho môže kedykoľvek odvolať. 

Príjemcovia užívajúci Aplikáciu dávajú týmto Zásielkovni súhlas, aby o možnosti vyzdvihnutia 

Zásielky boli informovaní prostredníctvom Aplikácie.  

4.3 Osobné údaje Užívateľov spracováva Zásielkovňa z nasledovných dôvodov: 

• poskytnutie služieb: príjem a dodanie Zásielok. V prípade akýchkoľvek problémov so 

Zásielkou je Užívateľ kontaktovaný Zásielkovňou; 

• starostlivosť o zákazníkov: pre zodpovedanie/vyriešenie otázky/problému Užívateľa. 

V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté aj tretím osobám (napr. 

prepravcovi); 

• užívateľský účet: osobné údaje poskytnuté v užívateľskom profile slúžia na sprístupnenie 

rôznych funkcií Aplikácie; 

• marketingová činnosť: e-mailové obchodné správy sú zasielané na základe oprávneného 

záujmu. Z odberu obchodných správ je možné sa kedykoľvek odhlásiť. Marketingové hovory 

sa vykonávajú za účelom ponuky služieb. Právnym nárokom pre spracovanie telefónneho 

čísla je súhlas alebo oprávnený záujem Zásielkovne na bežný priamy marketing;  

• zlepšovanie služieb: na základe histórie zasielania Zásielok a správania sa na webe je 

možné ponúknuť relevantné služby; 

• zákaznícke hodnotenia služieb: po uskutočnení objednanej služby môže byť Užívateľ 

požiadaný o hodnotenie. Hodnotenie môže Užívateľ zrealizovať aj z vlastnej iniciatívy. 

mailto:info@zasielkovna.sk
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• Zákaznícky servis: pri kontaktovaní Zákazníckeho servisu môže byť telefónny hovor po 

predchádzajúcom upozornení nahrávaný. Takéto záznamy slúžia na kontrolu kvality služieb 

poskytovaných zamestnancami Zásielkovne; 

• uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: spracovanie osobných 

údajov pre potreby Zásielkovne (napr. v prípade, že Užívateľ  má neuhradenú pohľadávku) 

alebo pre účely kontroly vykonávanej orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných 

dôvodov. 

4.4 Pri návšteve webové stránky Zásielkovne môže Zásielkovňa zhromažďovať určité informácie, 

ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o internetovom 

prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyka. Môže tiež spracovávať  informácie o 

chovaní osôb na ich webových stránkach, t. j. napr. aké odkazy na webových stránkach navštívi, 

a ktoré služby sú im zobrazené. Informácie o chovaní osôb na webe sú však z dôvodu 

maximálneho súkromia osôb anonymizované, a preto ich ani Zásielkovňa nedokáže priradiť 

konkrétnemu užívateľovi, t. j. konkrétnej osobe. 

Ak pristupuje Užívateľ na webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo 

prostredníctvom niektorej z mobilných aplikácií, môže Zásielkovňa spracovávať i informácie o 

mobilnom zariadení osôb (dáta o mobilnom telefóne, prípadne záznamy o zlyhaní aplikácie 

apod.). Automaticky sú spracované aj cookies. 

4.5  Ak vstupuje osoba na webové stránky Zásielkovne z telefónu, tabletu či podobného zariadenia, 

tak je pre tieto prístroje Zásielkovňa optimalizuje. Osobné údaje sú v takom prípade spracované 

obdobným spôsobom ako v prípade prístupu z počítača. 

Podmienkou pre užívanie služieb podľa týchto Podmienok je stiahnutie Aplikácie.   

Pokiaľ osoba Aplikácii povolí používať lokalizačné údaje, môžu byť používané aj polohy jeho 

prístroja k tomu, aby bolo poskytnuté väčšie užívateľské pohodlie a relevantnejšie ponuky 

služieb (napríklad zobrazenie najbližšieho Výdajného miesta). Takto zhromaždené dáta môžu 

byť použité i k tomu, aby Zásielkovňa Užívateľovi zaslala obchodnú správu šitú na mieru. Pokiaľ 

si to Užívateľ nepraje, môže sa zo zasielania obchodných správ ľahkým spôsobom úplne 

odhlásiť.   

4.6 Osobné údaje budú spracované Zásielkovňou za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania 

zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak si nepožaduje 

iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie na dlhšiu dobu. 

4.7 Užívatelia majú podľa Nariadenia právo: 

• požadovať po Zásielkovni informácie, aké osobné údaje Užívateľov spracováva, 

• vyžiadať si u Zásielkovne prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, 

prípadne požadovať obmedzenie spracovania, 

• požadovať po Zásielkovni výmaz týchto osobných údajov, tento výmaz Zásielkovňa 

prevedie, ak nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami Zásielkovne, 

• na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má Užívateľ za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli 

porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením, 

• na prenos údajov, 

• požadovať kópiu spracovaných osobných údajov, 

• podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, 

• vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Zásielkovni.  

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zásielkovňa má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky, 

a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie 
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Aplikácie alebo nakladanie s dátami či osobnými údajmi Užívateľa, ale tiež z dôvodu rozšírenia 

alebo zmien Aplikácie alebo zavedenia nových služieb zo strany Zásielkovne.   

5.2 Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok, ako i nároky z nich vyplývajúce, sa riadia slovenským 

právnym poriadkom, hlavne zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č.185/2015 

Zb. Autorským zákonom a zákonom č. 18/2018 Zb. Zákon o ochrane osobných údajov.   
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Podmienky pre úhradu Dobierky platobnou kartou 

1 Úvodné ustanovenia 

1.1 Podmienky pre úhradu Dobierky Platobnou kartou (ďalej len „Podmienky platby kartou“) sú 

prílohou Obchodných podmienok (ďalej len „Podmienky“) spoločnosti Zásielkovňa s.r.o. (ďalej 

len „Zásielkovňa“). 

1.2 Podmienky platby kartou vymedzujú a upresňujú obchodné a právne vzťahy medzi spoločnosťou 

Zásielkovňa, s. r. o., Odosielateľom a Príjemcom v prípade, kedy Príjemca využije službu 

Zásielkovňa-Platba kartou. 

1.3 Pojmy a skratky použité v Podmienkach majú rovnaký význam aj v týchto Podmienkach platby 

kartou. 

1.4 Príjemca má možnosť uhradiť Dobierku pri prevzatí Zásielky na dobierku: 

i. Pri odovzdaní Zásielky v hotovosti na výdajnom mieste Zásielkovne; alebo 

ii. Platobnou/kreditnou kartou akceptovanou Poskytovateľom na Výdajnom mieste (ďalej len 

„Platba kartou“). 

1.5 „Autorizácia“ je proces overenia možnosti uskutočniť bezhotovostnú platbu prostredníctvom 

platobnej karty. Slúži na overenie platnosti karty a krytie transakcie. 

1.6 „Asociácia“ je medzinárodná spoločnosť udeľujúca bankám licenciu na vydávanie platobných 

kariet a spracovávanie transakcií s platobnými kartami (pre účel týchto Podmienok platby kartou 

VISA a MasterCard). 

1.7 „Chargeback“ je transakcia, ktorú Vydavateľ karty odmietne previesť alebo za ňu následne po 

prevedení požaduje náhradu (obvykle preto, že držiteľ karty platbu reklamoval, platba nebola 

riadne autorizovaná alebo došlo k problému pri jej spracovaní) a ktorú teda Poskytovateľ a 

Zásielkovňa môže neuhradiť alebo už uhradenú platbu odčítať z účtu. 

1.8 „Poskytovateľ“ je poskytovateľ služieb, ktorý pre Zásielkovňu spracováva, ukladá alebo prenáša 

dáta o Príjemcoch v rámci služby Platba kartou, pričom zmluvné podmienky medzi Zásielkovňou 

a Poskytovateľom sú predmetom samostatného zmluvného vzťahu. Poskytovateľom je 

Československá obchodná banka, a. s., IČ: 00001350 so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 

5. 

1.9 Služba Zásielkovňa – „Platba kartou“ spočíva v úhrade Dobierky akceptovanou platobnou 

kartou.  

1.10 „Transakcia typu E-COMMERCE“ je platba za tovar alebo služby prostredníctvom platobnej 

karty na internete. 

1.11  „Vydavateľ karty“ je banka alebo iná inštitúcia, ktorá je oprávnená vydávať platobné karty. 

1.12 Termíny a pojmy neuvedené v týchto Podmienkach sú vykladané v súlade s Podmienkami 

vydanými Poskytovateľom, ktoré sú dostupné na internetovej adrese www.zasielkovna.sk. 

1.13 Odosielateľ sa zaväzuje postupovať v súlade s týmito Podmienkami platby kartou a poskytnúť 

Zásielkovni a Poskytovateľovi všetku súčinnosť nutnú pre riadne zúčtovanie transakcií 

uskutočnených Príjemcami Zásielkovne. 

1.14 Odosielateľ podaním Zásielky osobne či online prostredníctvom Informačného systému 

Zásielkovne potvrdzuje tieto Podmienky platby kartou a prehlasuje, že sa pred uzatvorením 

zmluvy zoznámil s ich obsahom a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma. 

1.15 Umiestnenie platobných terminálov na Výdajné miesta je rozhodnutím Zásielkovne. Informácie o 

možnosti Platby kartou na jednotlivých výdajných miestach sú uvedené na internetových 

stránkach www.zasielkovna.sk. Platbu kartou je možné uskutočniť na stanovených Výdajných 

miestach, ich určenie je rozhodnutím Zásielkovne. 
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2. Doručenie a prevzatie Zásielky 

2.1 Doručenie a prevzatie Zásielky je upravené v Podmienkach. 

2.2 Odosielateľ je oprávnený v Informačnom systéme vylúčiť úhradu Dobierky Platobnou kartou. V 

prípade, že Odosielateľ úhradu Dobierky nevylúči, môže Príjemca uhradiť Dobierku Platobnou 

kartou. Zákaz úhrady Dobierky platobnou kartou je účinný najneskôr desiaty pracovný deň po 

jeho doručení Zásielkovni. 

2.3 Jedná sa o zodpovednosť Odosielateľa v prípade, že Poskytovateľ alebo vydavateľská banka 

uplatnila Chargeback, teda hlavne, že: 

a) Poskytovateľ pozastavil zúčtovanie transakcie Zásielkovni, ak sa Poskytovateľ dôvodne 

domnieva, že transakcia nebola uskutočnená v súlade s podmienkami Poskytovateľa, 

alebo bola voči uskutočnenej transakcii Príjemcom, Vydavateľom karty alebo Asociáciou 

vznesená reklamácia, 

b) Poskytovateľ Zásielkovni transakciu nezúčtoval alebo zúčtoval na ťarchu, a to aj 

prichádzajúcich platieb, prípadne požiadal o jej okamžitú úhradu, ak transakcia síce bola 

uskutočnená v súlade s podmienkami Poskytovateľa, avšak vydavateľská banka čiastku 

transakcie Zásielkovni neuhradila alebo už uhradenú čiastku zúčtovala na ťarchu 

Poskytovateľa alebo Zásielkovne. 

2.4 Odosielateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ a/alebo banka môže pozastaviť úhradu 

transakcie na účet Zásielkovne po dobu trvania dôvodu pre pozastavenie úhrady transakcie, 

najdlhšie však na dobu 190 dní. Zásielkovňa v takom prípade nie je v omeškaní so splnením 

svojich záväzkov voči Odosielateľovi a je povinná bezodkladne informovať Odosielateľa o 

pozastavení zúčtovania alebo úhrady transakcie zo strany Poskytovateľa a/alebo banky. 

2.5 Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť Zásielkovni všetky náklady, škodu, poplatky a pokuty, ktoré jej 

zo strany Poskytovateľa a/alebo banky vzniknú v súvislosti s prípadmi podľa čl. 2.3. 

(Chargeback) a 2.4 týchto Podmienok platby kartou. 

2.6 V prípade, že Príjemca prevedie transakciu v cudzej mene, je čiastka takej transakcie k 

zúčtovaniu v EUR určená prepočtom podľa podmienok Poskytovateľa, pokiaľ nie je hradená na 

účet Odosielateľa v mene, v ktorej bola vybraná.  

3. Odmena Poskytovateľovi, zúčtovanie transakcií 

3.1 Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť Zásielkovni odmenu za každú transakciu poskytnutie služby 

Zásielkovňa – Platba kartou, vo forme poplatku z každej uskutočnenej transakcie Platby kartou, 

a to vo výške stanovenej v Cenníku. 

3.2 Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť Zásielkovni všetky náklady a straty spojené s transakciou 

Platby kartou, ktoré voči Zásielkovni uplatní v súvislosti s konkrétnou platbou Poskytovateľ nad 

rámec obvyklých nákladov. 

3.3 Odmena Zásielkovni za poskytnutie služby Zásielkovňa – Platba kartou nemá vplyv na úhradu 

odmeny za výber Dobierky podľa Podmienok a Odosielateľ je povinný uhradiť Zásielkovni 

odmenu za zaistenie prevzatia Dobierky podľa čl. 6.3. bod i. Podmienok. 

3.4 Platbu Dobierky prevzatú úhradou Platobnou kartou je Odosielateľ oprávnený reklamovať (o 

všetkých prípadných rozdieloch/chybách) do 1 mesiaca od úhrady Dobierky na jeho účet. 

3.5 V prípade, že Zásielka sa stane Vratkou po úhrade Dobierky, bude Platba za Zásielku vrátená 

na účet Platobnej karty. Odosielateľ je povinný uhradiť Zásielkovni všetky náklady a poplatky, 

ktoré sú s týmto úkonom spojené. Nárok Zásielkovne na odmenu za úhradu odmeny za službu 

Zásielkovňa – Platba kartou tým nie je dotknutý. Príjemcovi bude už uhradená Dobierka vrátená 

na príslušný bankový účet. 

3.6 V prípade, že Zásielka bude Príjemcom vrátená v rámci služby Reklamačný asistent, je 

Odosielateľ povinný uhradiť Zásielkovni všetky náklady a poplatky, ktoré Poskytovateľ v 

súvislosti s touto platbou uplatní. Nárok Zásielkovne na odmenu za úhradu odmeny za službu 

Zásielkovňa – Platba kartou tým dotknutá nie je. Zásielkovňa je oprávnená po uplynutí doby 

licencie zneprístupniť užívateľský účet Užívateľa. 
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3.7 Odosielateľ berie na vedomie, že pri prevedení transakcie v inej mene ako EUR a zúčtovanie 

na účet v EUR alebo inej cudzej mene bude pre prepočet použitý kurz podľa podmienok 

Poskytovateľa. Zásielkovňa v takýchto prípadoch uhradí Odosielateľovi čiastku, ktorá je jej 

zúčtovaná Poskytovateľom podľa podmienok zmluvy upravujúcej platby kartou medzi 

Zásielkovňou a Poskytovateľom. Užívateľ si nesmie zriadiť viac ako jeden užívateľský účet.  

4. Povinnosti a záväzky Odosielateľa 

4.1 Odosielateľ sa zaväzuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi predávať 

produkt alebo poskytovať službu Príjemcovi za obdobných podmienok pri hotovostných či 

bezhotovostných platbách, pričom hlavne Odosielateľ sa zaväzuje nediskriminovať jednotlivé 

skupiny Príjemcov. 

4.2 Zodpovednosť za riadne dodanie produktu či poskytnutie služby voči Príjemcovi nesie 

Odosielateľ. V prípade, že produkt nebude riadne dodaný alebo služba riadne poskytnutá, 

zodpovedá Odosielateľ Zásielkovni za majetkovú ujmu, ktorú Zásielkovňa utrpí v dôsledku 

riadneho nedodania tovaru alebo neposkytnutia služby. 

4.3 Ak Zásielkovni vznikne v súvislosti s plnením povinností pri poskytnutí služby Zásielkovňa – 

Platba kartou pohľadávka, spôsobená (a.) udalosťou Chargeback alebo (b.) nedodržaním 

Podmienok zo strany Odosielateľa, je Zásielkovňa oprávnená aj bez predchádzajúceho súhlasu 

Odosielateľa započítať túto pohľadávku voči budúcim pohľadávkam (vrátane Dobierky) 

Odosielateľa voči Zásielkovni. 

4.4 Za transakcie vykonávané kartou môže byť účtovaná cena odlišná od ceny v hotovosti. 

Príplatok za platbu kartou nesmie byť účtovaný vo výške presahujúcej náklady Odosielateľa 

spojené s prijímaním platobných kariet ako spôsobu platby. Ak bude príplatok Odosielateľom 

účtovaný, potom musí byť príslušný rozdiel v cene Príjemcu zrejmý pred zvolením spôsobu 

úhrady (pri objednávke tovaru) a Príjemca musí byť jednoznačne a viditeľne upozornený na 

existenciu príplatku a jeho výšku, prípadne spôsobe výpočtu tak, aby si Príjemca bol tejto 

skutočnosti vedomý skôr, než si zvolí spôsob platby (pri objednávke tovaru). 

4.5 Na platby kartou sa nesmie vzťahovať žiadna minimálna ani maximálna výška transakcie. 

Maximálna hodnota Zásielky podľa čl. 2.1. Podmienok je týmto nedotknutá. 

 

Reklamácie 

4.6 V prípade, že Príjemca alebo Vydavateľ nesúhlasí s transakciou, prípadne ak reklamuje inú 

nesprávnosť uskutočneného obchodu (napr. nesprávnosť čiastky plnenia transakcie, 

nedodania tovaru a pod.), je Odosielateľ povinný na dožiadanie Zásielkovne alebo 

Poskytovateľa poskytnúť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia dožiadania všetky 

relevantné informácie a podklady, hlavne elektronické, prípadne iné záznamy o uskutočnenej 

komunikácii s Príjemcom a Poskytovateľom týkajúce sa tejto transakcie vrátane prípadného 

vyjadrenia Odosielateľa k priebehu transakcie. 

4.7 Na základe vyjadrenia Odosielateľa a ním zaslaných podkladov bude posúdená oprávnenosť 

reklamácie. Ak je reklamácia posúdená po vyhodnotení všetkých dostupných podkladov a 

informácií ako oprávnená, je Zásielkovňa povinná o tejto skutočnosti informovať Odosielateľa a 

ďalej je Zásielkovňa oprávnená postupovať v súlade s ustanovením čl. 5. odst. 5.2 Podmienok. 

4.8 Odosielateľ je povinný postupovať pri reklamáciách v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., 

občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov. V prípade, že spravuje vlastné internetové stránky, zverejní aj 

reklamačný poriadok pre Zásielky na dobierku.  

4.9 Odosielateľ nie je oprávnený odmietnuť reklamáciu odovzdaného tovaru alebo poskytnutých 

služieb z dôvodu, že platba za tovar alebo služby bola uskutočnená prostredníctvom Platobnej 

karty. 
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4.10 Ak Odosielateľ uzná reklamáciu Príjemcu ako oprávnenú, bude Odosielateľ postupovať v 

súlade s príslušnými zákonmi a reklamačným poriadkom zverejneným na svojich internetových 

stránkach. 

 

Dokumentácia 

4.11 Odosielateľ je povinný uchovávať všetky podklady dokumentujúce prevedenie transakcie, t.j. 

elektronické, prípadne iné záznamy o uskutočnenej komunikácii s Príjemcom a Poskytovateľom 

po dobu päť rokov od dátumu realizácie transakcie. 

4.12 Odosielateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi a Zásielkovni všetky podklady dokumentujúce 

riadnu realizáciu transakcie a na požiadanie ich predložiť do piatich pracovných dní od 

doručenia takej žiadosti. 

4.13 Zásielkovňa a Odosielateľ berú na vedomie, že ak jedna strana poskytne druhej osobné údaje 

tretích osôb (napr. Príjemcov), bude s nimi druhá zmluvná strana nakladať v súlade s platnými 

právnymi predpismi, hlavne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov pričom spracovateľ osobných údajov je povinný pri spracovaní 

údajov dbať vždy na to, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve 

na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do 

súkromného a osobného života subjektu údajov. 

4.14 Odosielateľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabránil úniku alebo zneužitiu 

všetkých údajov príjemcu – držiteľov kariet vyplývajúcich z normy bezpečnosti údajov v odvetví 

platobnej karty, ďalej len "PCI-DSS ", ktoré sú k dispozícii na webových stránkach 

https://www.pcisecuritystandards.org/-Original text a http://www.pcistandard.cz/-Czech 

prekladu. Odosielateľ je povinný oboznámiť sa s uvedenými PCI-DSS podrobne a zaväzuje sa 

ich dodržiavať. Odosielateľ znáša všetky náklady vynaložené vykonávaním systému opatrení. 

V súvislosti s vyššie uvedeným sa odosielateľ zaväzuje najmä: 

•   spĺňať požiadavky podľa úrovne, do akej bola klasifikovaná na základe kritérií. Úroveň je 

oznámená odosielateľovi na požiadanie písomne poštou objednávky alebo poskytovateľa 

•    na žiadosť poštového príkazu na vyplnenie vlastného posúdenia PCI-DSS je dotazník, ďalej 

len "dotazník SAQ". 

•    umožniť poskytovateľovi alebo združeniam kontrolu súladu s PCI DSS. 

Odosielateľ si je vedomý, že v prípade nezabezpečeného súladu s pravidlami PCI-DSS alebo 

v prípade úniku údajov držiteľov kariet zo systému odosielateľa alebo zo systému jeho 

obchodných partnerov môže dôjsť k poškodeniu na Poskytovateľa. Odosielateľ sa zaväzuje 

uhradiť všetku takúto škodu, vrátane súvisiacich nákladov spojených s prešetrovaním incidentu, 

na zásielku/poskytovateľa v plnej výške v termíne splatnosti. 

Ak odosielateľ zistí únik alebo zneužitie údajov na držiteľov kariet, je povinný okamžite o tom 

informovať zásielku a poskytovateľa. Dodacia Poznámka a poskytovateľ majú právo ďalej 

zdieľať tieto informácie s združeniami kariet, príslušnými vládnymi orgánmi a inými 

zainteresovanými stranami. Každá škoda, ktorú utrpela zásielka, poskytovateľ alebo tretia 

strana v dôsledku neskorého oznámenia o zneužití údajov zo strany odosielateľa, zodpovedá 

celej sume odosielateľa. 

Odosielateľ si je vedomý toho, že nesie plnú zodpovednosť za možné zneužitie údajov o 

držiteľovi karty, pre ktoré sa považujú za meno, adresu, číslo sociálneho zabezpečenia alebo 

ich platobné nástroje. V žiadnom prípade nesmie Odosielateľ Uložiť číslo kreditnej karty, dátum 

vypršania platnosti karty a PIN, CVV2, CVC2, údaje z magnetického pásu. 

Odosielateľ nie je oprávnený žiadať od Zásielkovne/ Poskytovateľa, aby poskytol takéto služby 

alebo produkty, ktoré nie sú v súlade s normami PCI-DSS. 

Odosielateľ je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť Zásielkovni/Poskytovateľovi 

informácie týkajúce sa opatrení prijatých proti úniku takýchto údajov. 
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5. Zmluvná pokuta, zodpovednosť za škodu  

5.1 V prípade, že Odosielateľ závažným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce z týchto 
Podmienok v súvislosti s jednotlivou kartovou transakciou uskutočnenou prostredníctvom 
Platobnej karty, je Zásielkovňa oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
zodpovedajúcej čiastke tejto kartovej transakcie. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody 
v celom rozsahu. 

5.2 V prípade, že Zásielkovňa, Poskytovateľ alebo Asociácia zistí u Odosielateľa pochybenie v 

dodržiavaní bezpečnostných štandardov, zaväzuje sa Odosielateľ spolupracovať na ich 

odstránení v lehotách a termínoch stanovených Asociáciou alebo Poskytovateľom, pričom táto 

lehota by mala byť vždy dostatočná pre odstránenie nedostatku či vykonanie bezpečnostných 

štandardov Asociácie. V prípade, že Asociácia alebo Poskytovateľ uloží Zásielkovni pokutu z 

dôvodu preukázateľného porušenia bezpečnostných štandardov alebo ďalších podmienok, 

ktoré sa Odosielateľ zaviazal dodržiavať, zaväzuje sa Odosielateľ čiastku zodpovedajúcu 

pokute uloženej Zásielkovni uhradiť Zásielkovni s tým, že Zásielkovňa mu je povinná doložiť, 

že jej požiadavka na úhradu čiastky zodpovedajúca pokute je odôvodnená a oprávnená. 

Čiastku zodpovedajúcej pokute zaplatenej Zásielkovni sa zaväzuje Odosielateľ uhradiť k 

písomnej výzve doručenej od Zásielkovne, a to v lehote určenej Zásielkovňou, ktorá nebude 

kratšia než 20 dní. V prípade, že Odosielateľ požadovanú čiastku v stanovenej lehote neuhradí 

a nedohodne sa so Zásielkovňou inak, je Zásielkovňa oprávnená požadovať zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05% z dlžnej čiastky, a to za každý jednotlivý deň omeškania s úhradou pokuty. 

Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

5.3 Odosielateľ si je vedomý rizika, že aj napriek tomu, že výber Dobierky bude uskutočnený v 

súlade s ustanoveniami týchto Podmienok Platby kartou, ale Vydavateľ karty transakciu 

neuhradí alebo už uhradenú čiastku zúčtuje na ťarchu Zásielkovne, Zásielkovňa takúto platbu 

Odosielateľovi neuhradí. Ak už bola takáto platba Odosielateľovi uhradená, stáva sa 

pohľadávkou, ktorú je Zásielkovňa oprávnená jednostranne započítať voči inej pohľadávke 

Odosielateľa.  

6. Ukončenie prijímania Platby kartou 

6.1 Ukončenie zmluvného vzťahu, na ktorý sa vzťahujú tieto Podmienky platby kartou, nezbavuje 

žiadnu zo zmluvných strán povinnosti vysporiadať všetky záväzky, ktoré medzi nimi vznikli. 

6.2 Zásielkovňa je oprávnená neumožniť Príjemcovi úhradu Dobierky prostredníctvom Platby 

kartou. V takom prípade je Príjemca povinný uhradiť Dobierky iným spôsobom, prednostne v 

hotovosti. 

6.3 Zásielkovňa je oprávnená s okamžitou účinnosťou ukončiť poskytovanie služby Platba kartou, 

ak zo strany Odosielateľa zistí hrubé porušenie jeho povinností podľa Podmienok platby kartou, 

a to hlavne: 

a) ak Zásielkovňa alebo Poskytovateľ obdržia sťažnosť Príjemcu, že Odosielateľ ponúka 

Príjemcovi zľavy za to, že zaplatili za plnenie poskytnuté Odosielateľom v hotovosti, 

b) ak Zásielkovňa alebo Poskytovateľ obdržia sťažnosť Príjemcu, že Odosielateľ u čiastok pod 

určitý limit odmieta prijať Platobnú kartu, 

c) prevedie zmenu v zameraní internetového obchodu/ uvedie do predaja nový produkt/službu, 

a Poskytovateľ Zásielkovni výslovne komunikuje, že s takouto zmenou zamerania nesúhlasí, 

d) poskytne Poskytovateľovi nepravdivé nebo neúplné informácie o predávanom 

tovare/poskytovaných službách. 

6.4 Zásielkovňa je oprávnená neumožniť úhradu Dobierky prostredníctvom Platobnej karty alebo 

Platobnej karty on-line s okamžitou účinnosťou: 

a) ak sa vyskytujú opakované oprávnené reklamácie voči transakciám prostredníctvom 

platobných kariet zrealizovaných u Poskytovateľa zo strany Príjemcov či Vydavateľov 

kariet alebo zo strany Asociácií, 
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b) V prípade, že Poskytovateľ ukončil prijímanie platobných kariet pre jednotlivé Výdajné 

miesto Zásielkovne, 

c) Ak koná Odosielateľ činnosť, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a ktorá by mohla poškodiť dobré meno Zásielkovne alebo Poskytovateľa, 

d) Bolo voči Odosielateľovi alebo Poskytovateľovi zahájené konkurzné alebo 

reštrukturalizačné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v 

znení neskorších predpisov. 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Komunikácia medzi Odosielateľom a Zásielkovňou podľa týchto Podmienok platby kartou môže 

prebiehať formou emailových správ. 

7.2 Odosielateľ je povinný udržovať v tajnosti všetky údaje týkajúce sa Platobných kariet Príjemcov. 

Tieto údaje tvoria obchodné tajomstvo. Odosielateľovi nie je dovolené zostavovanie zoznamu 

Platobných kariet Príjemcov. 

7.3 Zásielkovňa má právo meniť ustanovenia týchto Podmienok platby kartou, a to v závislosti na 

zmene podmienok stanovených Poskytovateľom pre plnenie služby Zásielkovňa – Platba 

kartou, a to v prípade, že by zmeny podmienok Poskytovateľa bez zmeny týchto Podmienok 

neúmerne sťažili Poskytovateľovi plnenie služby Zásielkovňa – Platba kartou. Takéto zmeny sa 

stávajú účinné jedenásty kalendárny deň odo dňa uverejnenia na internetových stránkach. 

7.4 Na zmeny týchto Podmienok platby kartou sa použijú pravidlá obdobné pre zmenu Podmienok. 

7.5 Zásielkovňa je oprávnená jednostranne stanoviť zvláštne pravidlá pre kategóriu rizikových 

obchodných partnerov napr. pre poskytovanie cestovných služieb, predplatné, sťahovanie SW 

atď., a to v závislosti na špecifických pravidlách Poskytovateľa. Tieto pravidlá sa stávajú pre 

Odosielateľa záväznými dňom nasledujúcim po ich doručení Odosielateľovi, alebo po ich 

zverejnení na internetových stránkach Zásielkovne. 


