
 

Všeobecné přepravní  podmínky ze dne 01. 01. 2014 

 

 

1) Tyto všeobecné přepravní podmínky ŽĎAS, a.s. jsou nedílnou součástí udělování zasílatelského 

příkazu k obstarání přepravy zboží nebo dopravního příkazu k provedení přepravy zboží. Tyto 

všeobecné obchodní podmínky jsou uzavřeny mezi ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6, 

591 71 Žďár nad Sázavou jako příkazcem nebo odesílatelem (dále jen objednavatel) a zasílatelem nebo 

dopravcem (dále jen dodavatelem). 

2) Řádné provedení přepravy předpokládá, aby objednavatel ve svém příkazu, kterým obstarávání 

přepravy zadává dodavateli udělením zasílatelského příkazu (dále jen objednávky) nebo pokyn 

k provedení  přepravy věci dodavateli (dále jen objednávky), uvedl všechny potřebné údaje a pokyny a 

doložil je všemi nutnými podklady. Provedení přepravy věci se řídí § 2471 a násl. a ostatními předpisy 

pro konkrétně prováděný druh předpravy dle Občanského zákoníku  číslo 89/2012 Sb. nebo § 2555 a 

násl. a ostatními předpisy pro konkrétně prováděný druh přepravy dle Občanského zákoníku č.89/2012 

Sb.  a charakteru obchodní smlouvy. Dále se provedení přepravy řídí  § 1746 (2) a násl. a ostatními 

předpisy pro konkrétně prováděný druh práce nebo činnosti dle Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb.  

a ostatními předpisy pro konkrétně prováděný druh přepravy. 

3) Objednávka je prováděna písemnou formou. Za potvrzení objednávky se považuje oboustranně 

potvrzená objednávka. 

4) Objednávka je zasílána prostřednictvím faxu ne e.mailu.  Požaduje-li odběratel předat objednávku 

jiným způsobem, je nutno tento požadavek předem ujednat. 

5) Stanovená cena je konečná a pevná, není možno se od ní odchýlit. Objednavatel s dodavatelem musí 

vzájemně odsouhlasit jakékoliv změny. 

6) Platebním dokladem je daňový doklad (dále jen faktura). Doba splatnosti je stanovena na 60 dní 

ode dne vystavení faktury. Právo fakturovat dohodnutou cenu vzniká okamžikem splnění závazku. 

Na základě dohody lze dobu splatnosti upravit. 

7) Pokud je objednavatel v prodlení s úhradou faktury nebo dokladu ji nahrazující, je dodavatel  oprávněn 

požadovat zaplacení smluvního úroku za každý den prodlení  ve výši 0,03 % z ceny  uvedené na faktuře  

včetně DPH. Maximální výše smluvní pokuty nesmí přesáhnou 5 % z ceny uvedené na faktuře  včetně 

DPH.  

8) V případě prodlení s přistavením vozidla  nebo nedodržení termínu dodání zboží je objednavatel 

oprávněn požadovat na dopravci vedle náhrady škody smluvní pokutu do výše 50 % ceny přepravy. 

9) Dodavatel má právo objednávku nepřijmout (např. pro nedostupnost zboží v požadovaném termínu) a je 

povinen o tom neodkladně vyrozumět odběratele prokazatelným způsobem. 

10) Při zrušení objednávky ze strany objednavatele, dodavatel má právo na náhradu nákladů vynaložených 

na kroky učiněné za účelem realizace objednávky.  

11) Objednavatel je oprávněn provádět kontrolu průběhu přepravy zboží a dodavatel je povinen tyto 

kontroly umožnit. 

12) Dopravce zajistí pojištění nákladu proti škodám dle úmluvy CMR. 

13) Dodavatel ztrácí nárok na úhradu smluvní ceny, zjistí-li objednavatel prozrazení obchodního tajemství 

dopravcem třetím osobám. 

14) Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném 

znění. 

15) Vztahy blíže neupravené v těchto podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb..  

16) Odchylná ujednání ve smlouvě (objednávce) mají přednost před zněním všeobecných přepravních 

podmínek. 

17) Všeobecné přepravní podmínky firmy ŽĎAS, a.s  byly mezi smluvními stranami dohodnuty a 

potvrzeny podpisem obou stran.  

18) Na základě dohody lze provést úpravu Všeobecných přepravních podmínek firmy ŽĎAS, a.s. Jakékoliv 

změny této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. 

 

Žďár nad Sázavou 

Dne  02. 01. 2014 

 


