VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
( pro dopravce )
1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) firmy Roman Kovář se sídlem U Stínadel 927, PSČ 390 01
Pelhřimov, IČ: 68517351, DIČ: CZ7506131501(dále jen objednavatel), tvoří součást smlouvy o přepravě uzavřené mezi
Romanem Kovářem a dopravcem specifikovaným v objednávce a nákladním listu.
1.2. Ostatní práva a povinnosti stran neuvedená v těchto VSP, objednávce resp. smlouvě o přepravě se řídí
ustanovením Obchodního zákoníku ČR.
2. Objednávka přepravy a uzavření smlouvy o přepravě
2.1. Objednávka od firmy Roman Kovář se považuje za pokyn dopravci k převzetí nákladu v objednávce stanovené
době a současně návrh konkrétní smlouvy o přepravě. Dopravce je povinen objednávku přepravy, kterou obdržel od
objednavatele, obratem potvrdit nebo obratem odmítnout (písemně nebo telefonicky), stejně tak je povinen obratem vznést
jakékoli výhrady, námitky či jiné připomínky, jinak platí, že návrh přijímá. K odmítnutí přepravy, výhradám, námitkám či jiným
připomínkám, které dopravce neprovede obratem, se nepřihlíží a v takovém případě se má za to, že dopravce řádně převzal
smluvní povinnost objednanou přepravu provést. V případě pozdějšího odmítnutí přepravy má objednatel právo domáhat se
smluvní pokuty ve výši ceny přepravy uvedené v objednávce (celkového dopravného včetně všech poplatků bez připočtení
zákonné DPH). Obsah smlouvy o přepravě uzavřené mezi objednatelem a dopravcem označeným v objednávce je dán
především obsahem objednávky. Nevyjádří-li dopravce po obdržení objednávky své výhrady, námitky či jiné připomínky obratem,
platí, že přistoupil na celý obsah smlouvy o přepravě podle návrhu Romana Kováře
2.2. Jestliže objednavatel neučiní objednávku písemně, faxem nebo e-mailem, pak ze strany dopravce postačí k
uzavření smlouvy potvrzení provedení nakládky a vykládky v dohodnutých termínech telefonicky nebo prostřednictvím SMS na
tel. +420.604.233.927, +420.733.132.433 resp. dostavení se k nakládce zboží.
3. Další práva a povinnosti smluvních stran (postup při zajišťování přepravy) a odpovědnost
3.1. Dopravce je při přepravě zásilky povinen dbát pokynů objednavatele, je povinen chránit jeho zájmy a zájmy
vlastníka zboží a přepravu provést odborně, s péčí dobrého hospodáře a včas, tj. v termínu uvedeném v objednávce resp.
smlouvě o přepravě.
3.2. Dopravce je povinen provádět přepravu technicky plně způsobilými resp. podmínkám a požadavkům
aplikovatelných českých i zahraničních právních předpisů plně vyhovujícími motorovými vozidly a u svých zaměstnanců (řidičů,
případně dalších zaměstnanců) zajišťující přepravu dbát o náležitou odbornou kvalifikaci, dodržování veškerých platných
předpisů vztahujících se k prováděné přepravě a zajistit, aby byli v potřebném rozsahu poučeni o obsahu přepravní smlouvy.
Dopravce je povinen vybavit své zaměstnance (řidiče) zajišťující přepravu funkčním technickým komunikačním zařízením.
3.3. Při převzetí zboží k přepravě je dopravce povinen překontrolovat správnost údajů v nákladním/dodacím listě,
zejména množství a druh zboží. Není-li to zvláště uvedeno v přepravní smlouvě, a nedal-li k tomu objednavatel ani následně
písemný souhlas, není dopravce oprávněn svěřit zásilku k přepravě jakémukoli dalšímu dopravci. Výjimku tvoří případy
technických poruch nebo jiného narušení provozu dopravce, kdy dopravce není schopen zjednat nápravu vlastními silami a
současně hrozí nebezpečí z prodlení a není možné včas získat písemný souhlas objednavatele. I v takovém případě je však
dopravce povinen bezodkladně objednavatele informovat obvyklým způsobem a současně platí, že se nezbavuje odpovědnosti
za řádné a včasné doručení zásilky.
3.4. Objednavatel je oprávněn disponovat s objednanou přepravou, zejména může požadovat na dopravci zastavení
přepravy, změnu místa dodání nebo vydání zboží jinému příjemci, než který byl uveden v objednávce. V případě jakýchkoliv
problémů, které se objeví během přepravy, potřeby pokynů ze strany objednavatele, nehody, jiné mimořádné události atd. je
dopravce povinen především ihned informovat objednavatele, a to přednostně na tel. +420.604.233.928 nebo +420.733.132.433.
Dopravce odpovídá také za škodu způsobenou porušením této jeho povinnosti.
3.5. Dopravce je povinen dbát na řádné vyznačení veškerých údajů týkajících se přepravy na záznamu o provozu
vozidla, zejména termínu nakládky a vykládky, označení vozidla, jméno řidiče, označení dodávky včetně podpisu příjemce. Spolu
s řádně vyplněným záznamem o provozu vozidla předá objednavateli též nákladní/dodací list, popř. CMR.
3.6. Dopravce je povinen chránit obchodní tajemství objednavatele. V rámci toho je dopravce zejména povinen
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství objednavatele, zejména o prováděných
přepravách, cenách či klientech objednavatele, a dále zdržet se jakéhokoli soutěžního jednání vůči objednavateli za využití
informací, které získal při zajišťování a realizaci přepravy.
4. Cena přepravy a její úhrada
4.1. Cena přepravy je uvedena v objednávce resp. smlouvě o přepravě. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že zde
uvedená cena přepravy nezahrnuje zákonnou DPH. Konečná cena přepravy již zahrnuje i veškeré náklady a výlohy dopravce
spojené s přepravou, zejména pak i mýtné či jiné poplatky za vjezd či průjezd vozidla nebo jiné celní či správní poplatky.
4.2. Konečná cena přepravy je splatná na základě faktury (daňového dokladu) obsahující obvyklé náležitosti,
vystavené dopravcem a doručené v písemné podobě objednavateli. Dopravce je povinen k faktuře připojit řádně vyplněný

záznam o provozu vozidla a nákladní/dodací list, popř. CMR. Fakturu včetně všech náležitostí a příloh je dopravce povinen
doručit objednavateli do 15-ti ( patnáct ) dnů po ukončení přepravy. Ukončením přepravy se rozumí převzetí zásilky
příjemcem.Splatnost faktur je stanovena na 45 (čtyřicetpět) dní ode dne doručení faktury objednavateli. Jestliže faktura
neobsahuje obvyklé nebo zde stanovené náležitosti nebo k ní nejsou připojeny zde uvedené přílohy, je objednavatel podle svého
uvážení oprávněn fakturu vrátit k doplnění či opravě nebo o této skutečnosti vyrozumět dopravce a vyzvat ho k doplnění či opravě
faktury, aniž by se tím dostala do prodlení s úhradou. Objednavatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám
dopravce jakékoli vlastní i dosud nesplatné pohledávky.
5. Společná ustanovení
5.1. Jestliže je mezi objednavatelem a dopravcem uzavřena rámcová smlouva o provádění přeprav nebo jinak
označená smlouva obdobného významu, řídí se smluvní strany ve věcech v této smlouvě výslovně neupravených vždy VSP.
5.2. V případě potřeby jakékoli operativní komunikace mezi dopravcem a objednavatele se dopravce přednostně bude
obracet na zástupce objednavatele na tel. +420.604.233.928 nebo +420.733.132.433. Pokud by však z jakéhokoli důvodu nebylo
možno navázat spojení přes uvedená tel. čísla, vyvine dopravce veškeré úsilí, které je možno rozumně požadovat, aby potřebné
sdělení objednavateli uskutečnil jiným vhodným způsobem, a to co nejrychleji.
5.3. Jestliže je v těchto VSP použito termínu „obratem“, rozumí se tím lhůta do tří hodin, jestliže je v těchto VSP použito
termínu „ihned“, rozumí se tím, že příslušný úkon nebo činnost musí být vykonány neprodleně za využití všech prostředků, které
lze rozumně požadovat.
5.4. Pro případ nedodržení povinností dopravce vyplývajících z čl. 2.1. těchto VSP se sjednává smluvní pokuta ve výši
konečné ceny přepravy bez DPH. Pro případ, že dopravce doručí objednavateli fakturu opožděně proti termínu uvedenému v čl.
4.2. za což se považuje i doručení faktury bez některých náležitostí nebo příloh, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za
každý započatý den prodlení až do dne odstranění nedostatků včetně. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na den následující
po dni porušení povinnosti, která je důvodem k uplatnění smluvní pokuty.
5.5. Firma Roman Kovář si vyhrazuje právo na změnu těchto VSP. Nové znění VSP bude zpravidla vyvěšeno i v
provozních prostorách firmy Roman Kovář. Vůči dopravci je nové znění VSP účinné ode dne, kdy je mu doručena objednávka
zahrnující nové znění VSP nebo ode dne, kdy se s novým zněním VSP měl možnost seznámit, podle toho, která skutečnost
nastane dříve. <<

