VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
(pro zákazníky)
1. Vymezení pojmů
„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné přepravní podmínky.
„Dopravcem“ se rozumí společnost Roman Kovář, IČO 68517351, jejímž předmětem podnikání je silniční motorová doprava
nákladní.
Kontaktní telefon: 565 325 572, 733 132 433 , Fax: 565 325 572
Internet: http://www.kovar-doprava.cz , E-mail: zajickova@kovar-doprava.cz
„Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje přepravní služby, tj. zejména pro ni zajišťuje
přepravu zboží z místa nakládky do místa vykládky.
„Místo nakládky“ je místo určené Zákazníkem, kde je Dopravce povinen naložit zboží určené k přepravě.
„Místo vykládky“ je místo určené Zákazníkem, kam je Dopravce povinen doručit zboží.
„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, která je podle Objednávky Zákazníka určena.
„Objednávka“ je podání učiněné na listině či podobném hmotném materiálu, faxové podání, telex, podání elektronickou
poštou (e-mail) nebo ústní podání (telefonicky).
2. Základní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky se vztahují na přepravní služby poskytované Dopravcem. Od těchto Obchodních podmínek se lze
odchýlit na základě dohody Dopravce a Zákazníka.
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro Zákazníka od okamžiku, kdy učinil první objednávku.
3. Zboží
• Zbožím se rozumí náklad určený k přepravě, který má v souladu s těmito obchodními podmínkami Dopravce
povinnost dopravit Příjemci.
• Zboží (pokud to povaha umožní) musí být řádně zabaleno tak, aby bylo chráněno proti ztrátě nebo poškození a
aby nemohlo poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a aby nezpůsobilo újmu na zdraví obslužnému
personálu nebo jiným třetím osobám.
Z přepravy jsou vyloučeny komodity:
• jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky zakázáno, omezeno nebo podmíněno
zvláštním i podmínkami
• jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům
o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava nebo jakákoliv jiná
manipulace s nimi může být jinak nebezpečná pro Dopravce - toto se týká zejména střelných zbraní,
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třeskavých látek, vojenské munice
• které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k povaze zboží a její
hmotnosti
• u kterých chybí potřebné doklady a údaje
• živá zvířata, lidské ostatky, kostry, nebo jejichž části
• platné bankovky české i zahraniční měny (vyjma částky do 5.000,- Kč), šeky, směnky, cenné papíry, zboží
mimořádné hodnoty, drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty (dále jen „předměty“,
které jsou vyloučeny z přepravy).
• jejichž Místo odeslání nebo Místo doručení je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak
nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Dopravce neposkytuje své služby
V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předmět vyloučený z přepravy, je rozhodující názor přepravce. Dopravce je
oprávněn, nikoliv však povinen, vážit či měřit Zásilku.
4. Doba přepravy
Doba přepravy se odvíjí od charakteru zboží, způsobu ložení a druhu dopravního prostředku. Dopravce je povinen dodržovat
předpisy Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).
5. Ceník
Vzhledem k širokému spektru poskytovaných služeb nelze stanovit pevný ceník přeprav uskutečňovaných dopravcem, proto
jsou ceny vždy smluvní, stanovené individuálně v nabídce, zohledňující konkrétní parametry jednotlivých přeprav. V případě
opakujících se přeprav je možné uzavření rámcové smlouvy o přepravě, popřípadě jiné smlouvy obdobného významu, jejíž
součástí může být ceník přeprav platný v rámci dané smlouvy.
Obecná pravidla pro ceny přeprav
• přeprava sypkých materiálů uskutečněná soupravou tahač + návěs – cena stanovena v Kč za přepravenou tunu
• přeprava obalovaných drtí – cena viz ceník
• přeprava zboží na paletách – cena stanovena v Kč za každý jetý kilometr
• přeprava nadměrných nákladů – cena stanovena v Kč za každý jetý kilometr + za každou hodinu jízdy
• cena za přepravu může být placena hotovostně nebo bezhotovostním převodem na základě faktury-daňového
dokladu Dopravce splatné do 14 dnů od vystavení pokud není mezi Dopravcem a Zákazníkem dohodou určeno
jinak

v případě prodlení s úhradou je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z
dlužné částky za každý den prodlení.
6. Odpovědnost Dopravce za škody
Dopravce odpovídá za škodu na zboží, jež vznikla po jeho převzetí Dopravcem až do jejího vydání Příjemci.
Dopravce neodpovídá za škody na zboží pokud takováto škoda byla způsobena:
• v důsledku porušení povinnosti Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zboží v Místě nakládky
nebo důsledku porušení povinnosti Příjemce nákladu
• vadou nebo přirozenou povahou obsahu zboží včetně obvyklého úbytku
• vadným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zboží k přepravě, neupozornil-li Dopravce na vadnost
obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při
převzetí zásilky poznatelná. Pro účely tohoto odstavce se upozorněním na vadnost obalu rozumí písemné nebo
ústní sdělení Dopravce Zákazníkovi, zástupci na Místě nakládky nebo Příjemci Zásilky
• mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Dopravce), záplavy a jiné živelné
pohromy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, dopravní nehody
popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.
Při škodě na zboží je dopravce povinen vynaložit odbornou péči,aby škoda byla co nejmenší.
V případě odpovědnosti za škody na zboží je odpovědnost Dopravce dána cenou zásilky při započetí přepravy.
Dopravce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.
7. Povinnost Dopravce
Dopravce se zavazuje:
• v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, uskutečnit nakládku v Místě nakládky
• po převzetí zboží v Místě nakládky zajistit přepravu Příjemci zboží na místo vykládky
• předat proti písemnému potvrzení zboží Příjemci na místě určení
• zajišťovat nákladní dopravu řádně, včas, s náležitou odbornou péčí
• chránit všestranně zájmy zákazníka
• zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy
• vystavit po uskutečnění přepravy daňový doklad a spolu s doklady o přepravě jej předat Zákazníkovi
Právní vztah mezi Zákazníkem a Dopravcem, není-li mezi nimi podepsána písemní smlouva, vzniká okamžikem, kdy
Dopravce potvrdí objednávku Zákazníka. Tímto okamžitě vzniká povinnost Dopravce zajistit přepravu zásilky a povinnost
Zákazníka zaplatit za přepravu příslušné zásilky cenu stanovenou Dopravcem dle těchto Obchodních podmínek, popř.
ceníku Dopravce.
Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce a odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.
8. Povinnosti Zákazníka
Zákazník se zavazuje:
• v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu stanoveným způsobem, tj. telefonicky, faxem nebo
elektronickou komunikací - e-mailem
• v objednávce uvádí Zákazník své jméno, adresu a telefon, určení místa nakládky a vykládky, kontaktní údaje na
místa nakládky a vykládky, specifikaci přepravovaného nákladu (druh, množství, rozměr atd.), datum kdy má být
přeprava uskutečněna, včetně doby kdy je možné provést nakládku a vykládku, cenu přepravy (pokud ji na
základě předchozí dohody s Dopravcem stanovuje Zákazník), režim přepravy (zda jde o přepravu v režimu GMP či
nikoliv)
• zajistit řádné a bezpečné zabalení zboží, přiměřené povaze a druhu zboží . V případě porušení této povinnosti
Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti, a zároveň Dopravce neodpovídá za
škody na zboží způsobené porušením této povinnosti
• zajistit aby Dopravce na místě nakládky obdržel spolu s nákladem také dodací/vážní list, s popisem
přepravovaného zboží a naloženým množstvím a dále potvrdit převzetí nákladu na místě vykládky
9. Odpovědnost Zákazníka za škody
Zákazník odpovídá Dopravci za všechny újmy, které Dopravci nebo jiné osobě vzniknou tím, že zákazník nesplnil některou
ze svých povinností včetně toho, že předal Dopravci předmět, který podle těchto Obchodních podmínek je vyloučen z
přepravy. Vznikne-li v průběhu přepravy zaviněním Zákazníka časová ztráta popř. jiná komplikace, která způsobí Dopravci
škodu, je Dopravce oprávněn požadovat na Zákazníkovi úhradu prostojů či vícenákladů takto vzniklých.
10. Rozhodné právo a soudní spory
Veškeré právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Zákazníky se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených
smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Pro veškeré spory
mezi Dopravcem a Zákazníky vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Dopravcem je místně příslušný soud,
v jehož obvodu je sídlo Dopravce.
11. Autentické znění Obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům
Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva nic jiného. Dopravce si vyhrazuje právo na
změnu těchto Obchodních podmínek, které nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách dopravce.
•

