PŘÍLOHA 2 - VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY („VPP“) KE SMLOUVĚ O PŘEPRAVĚ
PLATNÉ OD 01.12.2018

1. úvodní ustanovení
1.1 Veškeré pojmy uvozené velkým písmeny mají shodný
význam jako ve Smlouvě.
2. objednávka
2.1 Odesílatel zašle Dopravci neodvolatelný návrh na
uzavření dílčí smlouvy ve formě objednávky. Formulář
objednávky musí být kompletně vyplněn, podepsán
Kontaktní osobou Odesílatele a zaslán na Kontaktní email Dopravce. V případě zadání neúplné objednávky
není Dopravce povinen objednávku akceptovat, a to do
dodání chybějících údajů.
2.2 Akceptaci objednávky Dopravce Odesílateli potvrdí,
jinak sdělí Odesílateli, že objednávce nemůže vyhovět.
Nemůže-li Dopravce vyhovět podmínkám objednávky,
vyrozumí o tom Odesílatele a Smluvní strany následně
dohodnou nové podmínky objednávky. Do doby úplné a
konečné dohody nad novými podmínkami objednávky
platí, že objednávka Odesílatele nebyla akceptována.
2.3 Do doby vydání zásilky příjemci je Odesílatel oprávněn
požadovat zrušení přepravy a vrácení zásilky nebo
změnu jejího určení. V takovém případě Odesílatel hradí
Dopravci vynaložené náklady a způsobenou škodu (vč.
ušlého zisku) v plné výši.
3. realizace přepravy
3.1 Přepravní list musí odpovídat objednávce (nedohodly-li
se Smluvní strany v mezidobí jinak) a obsahovat
nejméně název Odesílatele a příjemce, určení zásilky a
jejího obalu, počet kusů, celkovou váhu zásilky, místo
nakládky a vykládky, datum a potvrzení převzetí zásilky
Dopravcem a příjemcem. Nakládá-li se nebo vykládá-li
se zásilka na více místech, je Odesílatel povinen předat
Dopravci přepravní list pro každou takovouto
jednotlivou
nakládku/vykládku.
Smluvní
strana
odpovídá za jí vyplňované údaje v přepravním listu.
3.2 Jsou-li k přepravě nutné jiné listiny, je Odesílatel
povinen tyto předat Dopravci před zahájením nakládky.
3.3 Přeprava zásilky v sobě zahrnuje veškeré úkony spojené
s přemístěním zásilky z a do vzdálenosti 5 m od vozidla.
Přemisťování zásilky z/do větší vzdálenosti od vozidla
musí
být
s Dopravcem
výslovně
dohodnuto
v objednávce.
3.4 Z přepravy jsou vyloučené ty věci, jejichž převoz po
pozemní komunikaci je v rozporu s právními předpisy
nebo které se pro své rozměry, váhu nebo úpravu pro
takovou přepravu zřejmě nehodí.
3.5 Odesílatel je povinen Dopravci předat zásilku
v náležitém obalu, který zabrání ztrátě, poškození
zásilky, majetku třetích osob či Dopravce. Odesílatel je
zároveň povinen zajistit přiměřenou asistenci při
nakládce, vykládce a zajišťování zásilky na vozidle,
váží-li zásilka více než 500 kg nebo jde-li o zvlášť
rozměrnou věc. Zásilka uložená na paletě musí s touto
tvořit jeden manipulační celek a to tak, aby během
přepravy nemohlo dojít k oddělení zásilky od palety.
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Prázdné ohradové palety (boxpalety) musí být podány
k přepravě složené.
Při nakládce/vykládce je Odesílatel povinen řídit se
pokyny Dopravce. Dopravce odpovídá za tyto své
pokyny.
Dopravce je oprávněn kdykoli přezkoumat, odpovídá-li
zásilka údajům uvedeným v přepravním listě a
objednávce.
Zásilky, které jakýmkoli způsobem neodpovídají
podmínkám tohoto čl. 3, je Dopravce oprávněn
odmítnout, ledaže Odesílatel výslovně v přepravním
listu potvrdí takovou neshodu a trvá na uskutečnění
přepravy. Zjistí-li Dopravce skutečnost, že zásilka
neodpovídá podmínkám tohoto čl. 3 a že hrozí vážná
škoda na vozidle či přepravovaných zásilkách po
zahájení přepravy, je oprávněn přepravu přerušit a
zásilku vrátit Odesílateli. Odesílatel odpovídá Dopravci
za veškerou škodu způsobenou porušením podmínek
tohoto čl. 3.
Dopravce předá zásilku kontaktní osobě uvedené
v objednávce a v určeném místě vykládky pouze proti
potvrzení o přijetí. Není-li toto možné, vyžádá si
Dopravce od Odesílatele pokyny. V případě, že je
Odesílatel v prodlení s takovýmito pokyny více než 2
hodiny od ukončení přepravy, je Dopravce oprávněn
zásilku na nebezpečí a náklady příjemce složit v místě
vykládky uvedené v přepravním listu.
náložný list
Vyžádá-li si to výslovně v objednávce Odesílatel,
vystaví Dopravce k zásilce náložný list, a to buď na
doručitele, na jméno určité osoby nebo na její řad.
V náložném listu uvede Dopravce odkaz na Smlouvu a
tyto VPP.
Dopravce předá zásilku osobě oprávněné z náložného
listu jen proti potvrzení o přijetí zásilky.
přepravné
Přepravné je splatné na základě Dopravcem vystavené
faktury dle ve lhůtě splatnosti 5 dní ode dne doručení
faktury Odesílateli. Smluvní strany se mohou od této
doby splatnosti odchýlit výslovnou dohodou ve Smlouvě
nebo dílčí smlouvě.
Nárok Dopravce na přepravné vzniká i v případě, že
přeprava nebyla dokončena z důvodů na straně
Odesílatele.
Dostane-li se Odesílatel do prodlení s úhradou
přepravného, je povinen Dopravci zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,5% z částky, s jejíž úhradou je
v prodlení, za každý byť započatý den prodlení do
zaplacení.
Nárok na náhradu škody v plné výši zůstává smluvní
pokutou nedotčen.

6. odpovědnost za škodu
6.1 Odesílatel odpovídá Dopravci za škodu způsobenou
neúplnými nebo nesprávnými údaji v přepravním listu,
porušením povinnosti informovat Dopravce o zvláštních
podmínkách nutných k přepravě zásilky, mající původ
v nevhodném obalu zásilky či povaze zásilky jako
takové nebo v případě nedodržení závazných pokynů
Dopravce při nakládce.
6.2 Dopravce odpovídá Odesílateli za škodu na zásilce
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
7. mezinárodní přeprava
7.1 Je-li místo nakládky a místo vykládky ve dvou různých
státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem
Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě ("CMR") mají před ustanoveními
Smlouvy a těchto VPP přednost ustanovení tohoto čl. 7
a ustanovení vyhlášky ministra zahraničních věcí č.
11/1975 Sb., o CMR.
7.2 Dokladem o sjednání mezinárodní přepravy je
Smluvními stranami podepsaný nákladní list, který se
vystavuje ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží
Odesílatel, druhé Dopravce a třetí doprovází zásilku.
Nákladní list musí obsahovat:
7.3 místo a datum vystavení, jméno a adresu Odesílatele,
jméno a adresu Dopravce;
7.4 místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení,
jméno a adresu příjemce;
7.5 obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh
obalu, u věcí nebezpečné povahy jejich obecně
uznávané označení;
7.6 počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla, hrubou váhu
zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží,
7.7 náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší
poplatky, cla a ostatní výdaje vznikající od okamžiku
uzavření smlouvy až do vydání zásilky),
7.8 pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání,
7.9 údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou
doložku podléhá ustanovením této Úmluvy.
7.10 Nákladní list musí popřípadě obsahovat ještě tyto údaje:
7.11 zákaz překládky,
7.12 výdaje, které bere Odesílatel na sebe,
7.13 výši dobírky, která má být vybrána při dodání zásilky,
7.14 udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na
dodání,
7.15 pokyny Odesílatele Dopravci týkající se pojištění
zásilky,
7.16 smluvenou lhůtu, ve které má být přeprava provedena,
7.17 seznam dokladů předaných Dopravci.
7.18 Při převzetí zásilky Dopravce přezkoumá správnost
údajů v nákladním listě, zjevný stav zásilky a jejího
obalu. Případné rozpory nebo závady uvede Dopravce
v nákladním listě. Odesílatel odpovídá za veškeré
výlohy a škody, které vzniknou Dopravci v důsledku
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nepřesnosti nebo neúplnosti údajů poskytovaných
Dopravci dle odst. 7.2 a 7.3 VPP.
ochrana důvěrných informací
Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací
obsažených v této Smlouvě či jinak s touto Smlouvou
souvisejících způsobem obvyklým pro utajování
důvěrných informací, není-li výslovně sjednáno jinak,
nebo nevyplývá-li ze smyslu a účelu informace, že má
být zpřístupněna. Smluvní strany jsou povinny zajistit
utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož
i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové
informace byly poskytnuty, přičemž obě Smluvní strany
jsou oprávněny poskytnout informace třetí straně pouze
po předchozím písemném souhlasu druhé strany. Právo
užívat, poskytovat a zpřístupnit informace mají obě
strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro
řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této
Smlouvy.
Ustanovením odst. 8.1 nejsou dotčeny povinnosti
Smluvních stran dle zvláštních právních předpisů.
zánik smlouvy
Smlouva zaniká dohodou Smluvních stran, výpovědí
jedné z nich uplynutím výpovědní doby nebo
odstoupením od Smlouvy dojitím odstoupení druhé
Smluvní straně.
Dopravce je oprávněn od Smlouvy odstoupit
v následujících případech:
Odesílatel je v prodlení s úhradou přepravného déle než
15 dní a nesplnil výzvu Dopravce k nápravě;
s Odesílatelem bylo zahájeno insolvenční řízení.
Odesílatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nemohl-li
Dopravce po třetí za sebou akceptovat jeho objednávku.
Nárok na náhradu škody zůstává odstoupením od
Smlouvy nedotčen.
Zánikem Smlouvy z jakéhokoli důvodu se stávají
splatnými veškeré pohledávky Smluvních stran.
Objednávky zadané před zánikem Smlouvy zůstávají
v platnosti, ledaže se Smluvní strany dohodly jinak.
závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou oprávněny provést zápočet svých
pohledávek nebo převést své pohledávky ze Smlouvy na
třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem
druhé Smluvní strany.
Dopravce si vyhrazuje právo kdykoli tyto VPP
jednostranně změnit. Změna je účinná okamžikem dojití
nového znění Odesílateli. Nevznese-li Odesílatel ve
lhůtě 3 týdnů od dojití proti novému znění VPP námitky,
platí, že se změnami souhlasí. Vznese-li Odesílatel včas
námitky, dohodnou se Smluvní strany na novém znění
VPP ve lhůtě 3 týdnů od doručení námitek Dopravci.
Nedohodnou-li se Smluvní strany v této lhůtě o
námitkách Odesílatele, Smlouva zaniká.
Veškeré spory se Smluvní strany zavazují řešit smírně.
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je dána příslušnost
českých soudů, místně příslušných dle sídla Dopravce.

Je-li Odesílatel spotřebitelem, může podat návrh na
mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní
inspekce (adresa: Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz). Je-li
Odesílatel spotřebitelem, ujednání o místní příslušnosti podle
tohoto článku se nepoužije.

10.4
Dopravce zpracovává osobní údaje v souladu s
právními předpisy, transparentně, korektně, a v rozsahu
nezbytném pro příslušný účel. Bližší informace o zpracování
osobních údajů jsou k dispozici na www.hanys.cz.

