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HASS Hroby s.r.o.      Vyřizuje: Budová Eva 
Hroby 1       Telefon: +420 381 470 415 
CZ – 391 55 Chýnov      Fax:  +420 381 470 413 
IČ: 26038340, DIČ CZ26038340    Mobil:  +420 731 629 321 
        e-mail:  spedice@hasshroby.cz 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10661 

 

Objednávka přepravy – Smlouva o přepravě věci č. 014/20 

Dopravce:  FILTOP s.r.o., Erbenova 3478/39, 695 03 Hodonín 

Vozidlo dopravce: Tahač + plato 

SPZ vozidla:              1BU 3355 

Řidič:    pan Pekař 

 

Zboží:   Kostry eskalátorů  

Hmotnost nákladu : 6 tuny 

Způsob balení: Volně – nutno zajistit proti pohybu ! ! !  

Termín nakládky :      16.04.2020  v 7.00 hod. 

                   

Místo nakládky:         KOVO Planá a.s. 

             Chýnovská 535 

             391 11 Planá nad Lužnicí 

                                    

Poznámka:            Šíře nákladu je do 3,12 m ! 

                                  Při zajištění nákladu použít po kurty ochr.rohy ! V přípdě, že se dávají díly na 

sebe je třeba je stáhnout kurty k sobě a ještě potom kurtem k návěsu ! 

Místo zaclení:   

Termín vykládky:        16.04.2020 do 14.00 hod.! 

Místo vykládky:  OTIS a.s.  

                           Jana Opletala 3506/45 

              690 02 Břeclav 

    

Poznámka:   

Místo vyclení:   

Smluvní cena:  7.500,- Kč + DPH 

Poznámka:  V průběhu jízdy je třeba zkontrolovat náklad zda se neuvolnily proklady,  

                                    Případně dotáhnout kurty ! 
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1. Dopravce musí mít platné pojištění odpovědnosti dopravce ve smyslu úmluvy CMR a příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

Náklady na pojištění hradí dopravce. 

2. Dopravce se zavazuje, že přepraví zboží z místa odeslání do místa určení dle pokynů odesílatele s odbornou péčí a ve lhůtě stanovené 

odesílatelem. 

3. Dopravce odpovídá za škodu na zboží, jež vznikla od okamžiku převzetí zboží dopravcem až do okamžiku převzetí příjemcem. 

4. Bez písemného souhlasu odesílatele nesmí být k nákladu nic doloženo nebo zboží přeloženo na jiné vozidlo. Pro případ porušení této 

povinnosti strany sjednávají povinnost dopravce zaplatit smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny přepravy. Vícenáklady za prostoje je 

možno uplatnit při vykládce /nakládce v CZ a EU nad 24 hodin, v RUS a bývalých státech SNS nad 48 hodin. 

5. Pokud dopravce nepřistaví vozidlo ve smluveném termínu nakládky a vykládky, je povinen zaplatit odesílateli smluvní pokutu ve výši 

desetinásobku ceny přepravy. V případě, že dopravce nedodrží sjednaný termín nakládky, je odesílatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit faxovým sdělením zaslaným dopravci. Odstoupením odesílatele od smlouvy o přepravě věci se tato smlouva od začátku ruší. 

Nárok odesílatele vůči dopravci na zaplacení smluvní pokuty však není odstoupením nijak dotčen a trvá i po zrušení smlouvy. 

6. Kontakt dopravce se zákazníkem nad rámec povinností vyplývajících z této přepravy je zakázán, pro případ porušení této povinnosti 

strany sjednávají povinnost dopravce zaplatit odesílateli smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny přepravy. 

7. Pokuty za porušení vnitřních předpisů na místě nakládky/vykládky Vám budou přefakturovány. 

8. V případě problémů a nejasností během přepravy, včetně zdržení, je dopravce povinen neprodleně písemně informovat odesílatele. 

9. Sjednanými smluvními nejsou dotčeny nároky na náhradu škody 

10. Doba splatnosti faktur je 60  dnů po obdržení faktury. Fakturu zasílejte do 7 dnů ode dne doručení zboží na adresu uvedenou na straně 1, 

jinak hrozí ponížení přepravného. 

11. Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Bez těchto náležitostí nebude faktura proplacena. 

12. Čekání a další vícenáklady je třeba doložit potvrzením. 

13. V případě vnitrostátní dopravy se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 610 a následujících o přepravě věci. Dopravce je povinen k faktuře 

přiložit originály potvrzených dodacích listů od zboží a záznam o provozu vozidla. Potvrzenou objednávku zašlete e-mailem. Při nesplnění 

těchto povinností bude faktura zaslána dopravci zpět. 

14. V mezinárodní přepravě se řídíme úmluvou CMR, k faktuře přikládejte originál CMR potvrzený hraničním přechodem a příjemcem 

(razítko, podpis) .Potvrzenou objednávku zašlete e-mailem. Při nesplnění těchto povinností bude faktura zaslána dopravci zpět. 

15. Dopravce je oprávněn pověřit provedením přepravy jinou k tomu způsobilou osobu jen s předchozím písemným souhlasem odesílatele. 

Při provádění přepravy jinou osobou je dopravce povinen zabezpečit splnění všech povinností dopravce uvedených v této objednávce. Při 

provádění přepravy jinou osobou má dopravce odpovědnost, jakoby přepravu prováděl sám. 

16. Veškeré bankovní výlohy spojené se zahraniční platbou jdou k tíži příjemce platby. 

17. Na žádost odesílatele je dopravce povinen poskytnout odesílateli číslo mobilního telefonu řidiče. 

18. Za den ukončení služby se považuje den, ke kterému jsou odesílateli předány veškeré podklady související s přepravou. 

19. Smluvní strany se dohodly, že dopravce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odesílatele postoupit na třetí osobu jakékoli 

své pohledávky vůči odesílateli, vzniklé z přepravy provedené na základě této objednávky. 

20. Dopravce je povinen zajistit, aby přepravovaný náklad byl na návěsu vozidla vhodným způsobem upevněn a zajištěn proti poškození 

vzniklém pohybem na ložné ploše návěsu během přepravy. Dopravce je povinen při nakládce zboží výslovně (zápisem v dodacím listu 

nebo listu CMR) upozornit, že je nakládané zboží poškozené či v poškozeném obalu nebo že není opatřeno vhodným obalem, takže hrozí 

jeho poškození během přepravy. Při porušení těchto povinností odpovídá dopravce odesílateli za škody vzniklé během přepravy na 

přepravovaném nákladu, přičemž je zároveň povinen uhradit odesílateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s poškozením nákladu 

během přepravy. 

21. Smlouva o přepravě věci mezi odesílatelem a dopravcem vzniká okamžikem, kdy je objednateli doručeno potvrzení dopravce o přijetí 

této objednávky. Přijetí této objednávky je dopravce povinen potvrdit odesílateli e-mailem nejpozději 1 hodinu od doručení této 

objednávky. K potvrzené objednávce připojte i aktuální pojištění a osvědčení o DIČ. 

 

Odesílatel: 

 

 

Vyřizuje……………………………………  V Hrobech dne 16.04.2020  Podpis ……………………………… 

 

 

 

 

        Razítko ………………………………. 

 

Dopravce:: 

 

 

Vyřizuje……………………………………  V ………………………………  Podpis ……………………………… 


