OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPRAVCE
AUTO KÁPL s.r.o.

stav k 28. únoru 2014

Předmět obchodních podmínek dopravce
Předmětem těchto obchodních podmínek dopravce
(„OP“) je úprava vztahu dopravce, společnosti AUTO KÁPL
s.r.o., se sídlem Písek, Malé Nepodřice 41, PSČ 397 01, IČ:
482 07 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 2784
(„Dopravce“) a objednatele přepravy, lhostejno zda osoby
stejné či odlišné od odesílatele („Objednatel“), při
přepravě zásilek z místa odeslání do místa určení.
Tyto OP tvoří nedílnou součást každé smlouvy o přepravě
uzavřené mezi Dopravcem a Objednatelem.
1

Podmínky pro převzetí zásilek k přepravě

V souladu s ustanovením § 1744 NOZ jsou zásilky
Dopravcem přebírány k provedení přepravy na základě
akceptace elektronické objednávky anebo na základě
dohody Dopravce a Objednatele, avšak vždy v souladu
s těmito OP („Objednávka“).
Objednatel se zavazuje zajistit, že zásilka bude připravena
k přepravě v době, požadované kvalitě a v množství, tak
jak uvedeno v každé jednotlivé Objednávce.
Objednatel se zavazuje zajistit, že zásilka bude připravena
k převzetí příjemcem kdykoli po dobu uvedenou v každé
jednotlivé Objednávce.
Objednatel je povinen Dopravci nahradit náklady spojené
s čekáním na nakládku nebo vykládku, které je v rozporu
s Objednávkou a současně je delší než 3 hodiny („Čekání“).
Objednatel je současně povinen nahradit veškerou škodu,
která Dopravci v důsledku Čekání vznikla.
V případě, že Objednatel nesplní svoji povinnost dle
tohoto článku OP, má Dopravce právo (a) odmítnout
nakládku či vykládku zásilky provést, a/nebo (b) provést
nakládku v jiné době, kvalitě či množství než uvedené
v Objednávce, resp. provést vykládku v jiné době než
uvedeno v Objednávce s tím, že o této skutečnosti musí
Dopravce informovat Objednatele do 48 hodin od
okamžiku jejího vzniku.
V případě postupu dle předchozího odstavce tohoto
článku OP má Dopravce nárok na náhradu nákladů
prokazatelně mu v této souvislosti vzniklých a/nebo
náhradu vzniklé škody a/nebo náhradu ušlého zisku.
V případě postupu dle předchozího odstavce tohoto
článku OP neodpovídá Dopravce Objednateli, odesílateli či
příjemci za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s tímto
pochybením Objednatele.
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Úplata za provedení přepravy a provedení
úkonů s přepravou souvisejících

Objednatel se zavazuje k úhradě přepravného a ostatních
služeb a poplatků spojených s přepravou, kterou si
objednal u Dopravce. Objednatel bere na vědomí, že
Dopravce má zástavní právo k zásilce ve smyslu § 2571
NOZ, a že v případě nezaplacení přepravného je Dopravce

oprávněn postupovat podle § 1359 a násl. NOZ. O této
skutečnosti je Objednatel povinen informovat odesílatele
a příjemce.
V případě nedoručitelnosti zásilky, v případě odmítnutí
zásilky příjemcem nebo při neexistenci příjemce budou
vzniklé vícenáklady (např. na zpětné doručení zásilky,
doručení v jiné než sjednané době, za likvidaci zásilky,
skladné, apod.), předepsány k úhradě Objednateli, který
se tyto zavazuje dle pokynů Dopravce bez výhrad uhradit.
Není-li výslovně stanoveno jinak ve smlouvě o přepravě,
pak platí, že veškeré úhrady, poplatky, náklady,
vícenáklady, škody apod. související s obstaráváním či
prováděním přepravy, u kterých se předpokládá nebo je
obvyklé, že je uhradí odesílatel a/nebo příjemce, budou
v případě jejich neuhrazení bez výhrad uhrazeny
Objednatelem. Pro tyto případy se podpůrně použije
ustanovení § 1769 NOZ.
U přeprav s povinným celním řízením je Objednatel vždy
odpovědný za zajištění úhrady nákladů spojených s celním
odbavením zásilky, pokud je tento úkon na základě
příslušného zákona nebo odesílatelem požadován. Dále je
Objednatel povinen uhradit Dopravci veškeré náklady
spojené s celním odbavením zásilky (úkony proclení, clo,
daně apod.), pokud tyto náklady odmítne uhradit
příjemce.
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Náhrada škody a reklamace

Za škody vzniklé při provádění vnitrostátní přepravy
odpovídají stany na základě a v rozsahu uvedeném v
těchto OP.
Za škody vzniklé při provádění mezinárodní přepravy
odpovídají stany na základě a v rozsahu uvedeném v
těchto OP a příslušných ustanoveních Úmluvy CMR.
Dopravce však v žádném případě neodpovídá za škodu:
a)

kterou nemohl odvrátit ani při vynaložení
odborné péče nebo kdy porušení jeho povinností
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho
odpovědnost;
b) způsobenou
Objednatelem,
odesílatelem,
příjemcem nebo vlastníkem zásilky;
c) způsobenou vadným obalem zásilky, upozornil-li
na tuto vadu odesílatele při převzetí zásilky;
neupozorní-li Dopravce na vadný obal zásilky,
povinnosti k náhradě škody se zprostí tím, že
prokáže, že vadu nemohl při převzetí zásilky
poznat;
d) způsobenou vadou či vlastnostmi zásilky nebo
její přirozenou povahou, včetně jejího obvyklého
úbytku.
V případě poškození nebo znehodnocení zásilky vzniklé při
provádění přepravy je Dopravce povinen nahradit rozdíl
mezi cenou, kterou měla zásilka v době jejího převzetí
Dopravcem, a cenou, kterou by v této době měla zásilka

poškozená nebo znehodnocená, nejvýše však do částky ve
výši 1.000.000,- Kč.
Při ztrátě nebo zničení zásilky je Dopravce povinen
nahradit cenu, kterou měla zásilka v době, kdy ji převzal,
nejvýše však ve výši 1.000.000,- Kč.
Při uplatnění práva na náhradu škody u Dopravce je
Objednatel či jiná oprávněná osoba vždy povinna
jednoznačným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti,
doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah takto
vzniklé škody.
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Obecná ustanovení

Dopravce je oprávněn jednostranně změnit tyto OP. O
této změně je Dopravce povinen informovat Objednatele
elektronickou poštou, tj. prostřednictvím emailu.
V případě, že Objednatel s jednostrannou změnou těchto
OP nesouhlasí, je Objednatel oprávněn se touto změnou
neřídit a do 1 měsíce od oznámení o změně těchto OP
informovat Dopravce, že nadále nechce využívat jeho
přepravy. Toto ustanovení OP se nevztahuje na změny,
která vyplývají přímo z právních předpisů anebo jsou
opravou chyb v psaní a počtech; v takovém případě
nezakládá takováto změna OP uvedené právo
Objednatele.
OP se řídí českým právem.
Tyto OP nabývají účinnosti dne 28. února 2014.

