Zasílatelská smlouva č……….
uzavřená dne ...................... mezi smluvními stranami:
1. zasílatelem:
Smluvní strana:
Sídlo:
Zastoupená:

Svobcom CZ spol.s r.o.
Jirovcova 749/14, 623 00 Brno
Zdeňkem Svobodou

IČO: 28311256
DIČ: CZ28311256

2. pøíkazcem:
Smluvní strana:
Sídlo:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
§1
Předmět smlouvy

Touto zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu svým vlastním jménem na jeho účet obstará
přepravu jeho zásilky z místa odeslání do místa určení; příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli za tuto službu
odměnu.
§2
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, počínající okamžikem podpisu smluvních stran. Smluvní vztah může
zrušit kterákoliv strana výpovědí, adresovanou druhé straně, s tím, že výpovědní lhůta se sjednává na patnáct dnů
a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé straně. Tyto úkony je třeba učinit písemně, jinak
jsou neplatné.
§3
Práva a povinnosti zasílatele
Zasílatel se zavazuje plnit pokyny příkazce a chránit jeho zájmy, které mu jsou známy. Při plnění svých závazků je
povinen postupovat s vynaložením odborné péče, tak aby způsob a podmínky přepravy odpovídaly co nejlépe
zájmům příkazce, v souladu s jeho pokyny. Je povinen upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost nebo
nevhodnost jeho pokynů. Neobdrží-li však zasílatel v konkrétním případě žádné pokyny příkazce, může jednat
v souladu s obvyklými postupy; i přitom musí dbát, aby byly zájmy příkazce chráněny v nezbytné míře.
Zasílatel je povinen oznámit příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě sám dověděl.
Nesplní-li tuto povinnost, odpovídá i za škodu, která by příkazci vznikla nesplněním této své povinnosti. Hrozí-li
bezprostředně podstatná škoda na zásilce a není-li možno vyžádat pokyny příkazce, je zasílatel oprávněn naložit
s ní dle vlastního uvážení, při respektování zájmů příkazce.
Pojištění je uzavřeno na ztrátu zásilky nebo její poškození či zničení, až do výše 500.000 Kč. Přepravu, kterou má
zasílatel uskutečnit, může obstarat též pomocí jiného zasílatele /mezizasílatele/ - jeho odpovědnost však zůstává
zachována ve stejném rozsahu, jakoby zasílatelskou službu poskytoval sám.
§4
Finanční ujednání
Odměnu za obstarání přepravy zásilky včetně vynaložených nákladů bude zasilatel fakturovat příkazci vždy za
určité ucelené období. Příkazce se zavazuje uhradit fakturovanou částku do 14 dnů po obdržení faktury.
Neuhradí-li příkazce fakturovanou částku zasílateli ve lhůtě splatnosti, zavazuje se zaplatit zasílateli smluvní
pokutu, která se sjednává ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
§5
Ostatní ujednání

Příkazce je povinen uvést cenu přepravovaného zboží na přepravním listu kurýra a tato cena se uvede rovněž na
zakázkové listě u příkazce v bloku evidence zásilek. Tento list při převzetí zásilky potvrdí přebírající kurýr svým
podpisem.
Z přepravy jsou vyloučeny hotové peníze, drahé kovy, umělecká díla, živá zvířata, cenné papíry, šeky, rychle se
kazící zboží, chemikálie, radioaktivní zboží, drogy, hořlavé a jinak nebezpečné látky.
Zasílatel se zavazuje podávat příkazci zprávy o tom, že zásilka byla řádně a včas doručena, a to kdykoliv si
příkazce takovou zprávu vyžádá.
Zasilatel se zavazuje, že uchová v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace o druhu zásilek, jejich
počtu či místě určení, a že informace týkající se zásilek přepravce bude považovat za důvěrné.
Přílohou této smlouvy je ceník poskytovaných služeb, pro obě strany závazný.
Sjednává se, že veškeré změny či dodatky k této smlouvy nelze činit jinak než písemnou formou a po dohodě
stran, jinak jsou neplatné. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, a že ji nepodepsaly v tísni či za jiných
nápadně nevýhodných podmínek.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a
dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

V ………… dne ……………

V …………. dne ………….

Svobcom CZ s.r.o.

………………………………..

Zdeněk Svoboda, jednatel

………………………………..

..............................

…………………………

zasílatel

příkazce

