
Společnost a. hartrodt CZ s.r.o. 

IČ 47914378 

se sídlem Praha 7, Holešovice, Přívozní 1054/2, PSČ 17000 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

v oddílu C, vložka číslo 10213, 

za kterou jedná John Bölts, jednatel 

na straně jedné jako zasílatel 

 

a 

……………….  

IČ ……………….., DIČ ……………….,  

se sídlem………………………………….. 

na straně druhé jako příkazce  

 

 

uzavírají tuto  

 

rámcovou zasílatelskou smlouvu: 

 
I. Předmět smlouvy 

Zasílatel se touto smlouvou zavazuje obstarat příkazci vlastním jménem a na jeho účet 

přepravu zásilky nebo zásilek z určitého místa do jiného určitého místa, a obstarat úkony 

s přepravou související, přičemž konkrétní specifikace přepravy bude uvedena v objednávce, 

potvrzené příkazcem a zasílatelem.  

 

Objednávka se považuje za potvrzenou příkazcem, pokud jí příkazce doručí na e-mailovou 

adresu zasílatele. Objednávka se považuje za potvrzenou zasílatelem, pokud zasílatel 

objednávku výslovně potvrdí, nebo pokud na základě objednávky začne konat.  

 

II. Práva a povinnosti zasílatele 

Zasílatel je oprávněn použít k obstarání přepravy dalšího zasílatele (mezizasílatele).  

Zasílatel je oprávněn provést sám přepravu, kterou má obstarat. 

 

Zasílatel se zavazuje způsob a podmínky přepravy ujednat s vynaložením potřebné péče tak, 

aby co nejlépe vyhovovaly zájmům příkazce, které zasílatel zná. Zasílatel má povinnost 

pojistit zásilku, pouze pokud tak bylo ujednáno.  

 

Zasílatel se může od pokynů příkazce odchýlit, je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si 

zasílatel vyžádat včasný souhlas příkazce.  

  

Zasílatel se zavazuje podat příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí, nebo již na ní vznikla, 

jakmile se o této skutečnosti dozví. Zasílatel je povinen nahradit příkazci škodu vzniklou tím, 

že příkazce včas neinformoval.  

 

Hrozí-li podstatná škoda na zásilce bezprostředně a není-li čas vyžádat si pokyny příkazce, 

nebo pokud příkazce je s udělením pokynu v prodlení, má zasílatel právo zásilku prodat 

vhodným způsobem na účet příkazce poté, kdy zasílatel poskytl příkazci dostatečnou 

přiměřenou lhůtu.  



 

Vznikne-li na převzaté zásilce při obstarávání přepravy škoda, zasílatel je povinen ji nahradit, 

ledaže prokáže, že škodu nemohl odvrátit. 

 

Zasílatel má k zásilce zástavní právo k zajištění dluhů příkazce, vyplývajících z této smlouvy, 

dokud je zásilka u zasílatele nebo dokud má zasílatel listiny, které ho opravňují se zásilkou 

nakládat, totéž platí, dokud má zásilku nebo listiny osoba, která je má u sebe zasílatelovým 

jménem.  

 

Zasílatel se zavazuje oznámit příkazci osobu, s níž na účet příkazce uzavřel smlouvu o 

přepravě zásilky.  

 

Zasílatel se zavazuje informovat příkazce o prodlení se zajištěním přepravy, důvodem tohoto 

prodlení a náhradním termínu zajištění přepravy. 

 

Zasílatel se zavazuje předat příjemci zásilku oproti potvrzení vystavenému osobou, kterou 

zasílatel označí.  

 

Termín doručení zásilky příjemci je termínem orientačním, neboť s ohledem na povahu 

dopravy zasílatel není schopen zajistit doručení zásilky v konkrétním termínu. 

.  

  

III. Práva a povinnosti příkazce 
Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a o všech 

skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy, neučiní-li tak, je povinen nahradit zasílateli 

škodu, která zasílateli tímto porušením vznikne.  

 

Příkazce je povinen vystavit CMR a doklady nezbytně nutné pro přepravu věci. 

Příkazce je povinen zajistit, aby zásilka byla připravena k nakládce na sjednaném místě ve 

sjednaném termínu a čase. 

Příkazce se zavazuje převzít zásilku zpět, pakliže příjemce odmítne zásilku převzít.  

Příkazce se zavazuje uhradit zasílateli náklady vzniklé porušením svých povinností dle této 

smlouvy.  

 

 Příkazce je povinen zajistit takové balení zásilky, která zaručí její dostatečnou 

ochranu. Zasílatel neodpovídá za škodu na zásilce, vzniklou v důsledku nedostatečného nebo 

nevhodného přepravního obalu. 

   

 

VI. Odměna zasílatele 

Příkazce se zavazuje uhradit odměnu zasílatele, zahrnující též náklady, které zasílateli vznikly 

při plnění závazků dle této smlouvy, jejíž výše je vyčíslena v objednávce, potvrzené  

příkazcem a zasílatelem.  

 

Vzniknou-li při plnění závazků zasílatele dle této smlouvy náklady, které zasílatel nemohl 

očekávat, příkazce se je zavazuje uhradit vedle sjednané odměny, a to ve výši zasílatelem 

skutečně vynaložené.  

 

Odměna je splatná na základě faktury vystavené zasílatelem po doručení zásilky do místa 

určení, se splatností 30 dnů.  



 

Neuhradí-li příkazce odměnu zasílatele řádně a včas, zavazuje se uhradit zasílateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.  

 

Výše zálohy, je-li zasílatelem požadována, je uvedena v objednávce, potvrzené příkazcem.  

Záloha je splatná před započetím přepravy, zasílatel není povinen započít s obstaráním 

přepravy dříve, než bude záloha připsána na jeho účet.   

  

 

V. Závěrečná ujednání 

Všechny právní vztahy mezi příkazcem a zasílatelem se budou řídit touto rámcovou 

zasílatelskou smlouvou, ledaže bude mezi účastníky uzavřena rámcová smlouva nová.  

 

Tato rámcová smlouva nezavazuje příkazce k tomu, aby činil u zasílatele objednávky, a 

nezavazuje ani zasílatele k tomu, aby jednotlivé objednávky příkazce akceptovat.  

 

Právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky.  

  

 

V ........................... dne:  

 

 

 

 

 

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

a. hartrodt CZ s.r.o., zasílatel  

  

 

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

příkazce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objednávka:   

 

Zásilka:  

 

Datum, čas a místo nakládky:  

 

Předpokládané datum, čas a místo vykládky:  

 

Osoba, která potvrdí převzetí zásilky v místě dodání:  

 

Kalkulace sjednané ceny:  

 

V ceně je zahrnuto:  

 

V ceně není zahrnuto:  

- cla, jdou k tíži příkazce 

- daně, jdou k tíži příkazce 

- pojištění zásilky 

 

 

Výše zálohy:  


