Všeobecné obchodní podmínky společnosti KomarTrans s.r.o.
verze: 20210101
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podrobně upravují práva a
povinnosti z právních vztahů vzniklých ze smlouvy o přepravě (dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi společností KomarTrans s.r.o., IČO 27534405, se sídlem Na Výsluní III
387, 561 12 Brandýs nad Orlicí, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Hradci Králové pod sp. zn. C 24612 vedená (dále jen „Odesílatel“) a třetí osobou jako
dopravcem při provádění vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní přepravy (dále
jen „Dopravce“), a to v případě, pokud na ně odkazuje příslušný návrh na uzavření
Smlouvy (objednávka Odesílatele) nebo jsou fyzicky přiloženy k návrhu na uzavření
Smlouvy.
2. V případě, že Odesílatel učiní Dopravci návrh na uzavření Smlouvy formou
objednávkového formuláře přepravy (dále jen „objednávka Odesílatele“), který je
Dopravci zaslán prostředky komunikace na dálku (zejm. e-mailem), je smlouva
uzavřena okamžikem, kdy přijetí (akceptace) objednávky Odesílatele Dopravce dojde
Odesílateli. Akceptace může být učiněna mj. písemně, faxem, elektronicky, telefonicky,
jakož i konkludentně, např. přistavením vozidla k nakládce, provedením přepravy či
jiným jednáním, ze kterého je zřejmé, že Dopravce jednal tak, jako by ho Smlouva
zavazovala.
II. Podmínky provedení přepravy
3. Dopravce odpovídá za včasné a řádné provedení nakládky zboží, jeho uložení a
zabezpečení v dopravním prostředku, včetně odpovědnosti za dodržení veškerých
platných právních předpisů vztahujících k předmětné přepravě a zajištění, aby
použitý dopravní prostředek byl plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení
přepravy, a to po celou dobu provádění přepravy, na kterémkoliv území, na němž
k přepravě dochází.
4. Dopravce je povinen provést přepravu řádně a včas, ve lhůtě stanovené v objednávce
Odesílatele (/Smlouvě), vydat Odesílateli písemné potvrzení o převzetí zásilky,
upozornit Odesílatele na veškeré nesrovnalosti týkající se zásilky a dokumentů se
zásilkou souvisejících, řídit se přepravními pokyny Odesílatele až do vydání zásilky
příjemci a respektovat změny nebo doplnění přepravních pokynů, které mu Odesílatel
sdělí v průběhu přepravy. Dopravce je povinen upozornit Odesílatele na zjevnou
nesprávnost či neúplnost jeho pokynů či dokumentů se zásilkou souvisejících a
požádat o jejich doplnění nebo změnu. Dojde-li během přepravy k okolnostem
bránícím dodržení přepravních pokynů, je Dopravce povinen neprodleně od
Odesílatele vyžádat nové pokyny. V případě že tak neučiní, je povinen nahradit
Odesílateli škodu, která mu nesplněním této povinnosti vznikne.
5. Dopravce zaručuje, že budou dodrženy všechny národní i mezinárodní zákony o
minimální mzdě, a to mimo jiné i pro území Spolkové republiky Německo od 1.1.2015
MiLoG (zákon o minimální mzdě) v platném a účinném znění.

6. Dopravce odpovídá za škody, které vznikly na zásilce v době od jejího převzetí do
jejího vydání příjemci. Dopravce je povinen podat Odesílateli (tedy společnosti
KomarTrans s.r.o.) urychleně zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo která vznikla,
jinak odpovídá za škodu vzniklou nesplněním této oznamovací povinnosti. V případě
vzniku zakládající odpovědnost Dopravce za škodu je povinen aktivně se podílet na
jejím řešení, zejména sepsáním zápisu o škodě, umožněním přístupu kontrolním
orgánům k zásilce, účastněním se šetření škody apod. Při ztrátě nebo zničení zásilky
je Dopravce povinen nahradit cenu, kterou měla zásilka v době převzetí k přepravě.
Při poškození nebo částečné ztrátě zásilky je Dopravce povinen nahradit cenu, o jakou
se snížila hodnota zásilky. Dopravce odpovídá též za škodu způsobenou překročením
lhůty k přepravě zásilky.
7. Dopravce je povinen na svoje náklady sjednat platné pojištění své odpovědnosti za
přepravované zboží a za škodu způsobenou třetím osobám v souladu s platnými
předpisy a vyhl. č. 11/1975 Sb. (Úmluva CMR), s dobou trvání spolehlivě pokrývající
dobu přepravy dle Smlouvy, o výši pojistného spolehlivě pokrývajícím hodnotu
zásilky.
8. Bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele není Dopravce oprávněn:
a) zajistit provedení přepravy prostřednictvím jiného Dopravce či třetí osoby,
b) provádět společně se zásilkou další přepravu (tzv. dokládku),
c) provádět překládku zásilky,
d) ponechat vozidlo během přepravy bez dozoru nebo na nehlídaném parkovišti,
e) přímo či nepřímo kontaktovat koncového zákazníka Odesílatele za účelem
nabízení zboží nebo služeb, které by měly soutěžní povahu vůči zboží či službám
Odesílatele,
f) postoupit jakákoliv práva či pohledávky vůči Odesílateli na třetí osobu.
9. Porušením kterékoliv z povinností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku
těchto VOP vzniká Odesílateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči Dopravci ve výši
pětinásobku sjednaného přepravného.
10. V případě přepravy mimo EU je Dopravce povinen předložit zboží před
vykládkou ke kontrole příslušnému celnímu úřadu, zajistit veškeré nezbytné
úkony a dokumentaci ve správním a celním řízení při dovozu či vývozu a dále
striktně dodržovat pokyny Odesílatele. V případě zjednodušeného celního postupu
(tzv. režim schváleného příjemce/odesílatele) musí být příslušné celní doklady
předány příjemci a tato skutečnost potvrzena v CMR. V případě mezinárodní přepravy
nebezpečných věcí (ADR) je krom výše uvedeného nedílnou součástí faktury též
příslušná koncesní listina, pojištění CMR, příslušné osvědčení o schválení vozidel pro
přepravu některých nebezpečných věcí, je-li pro daný druh přepravy předpisy
vyžadováno a příslušné osvědčení o školení konkrétních řidičů přepravujících
nebezpečné věci. Vozidlo Dopravce musí v takovém případě disponovat veškerou
ADR výbavou vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Až do úplného dodání
veškerých výše uvedených příslušných dokladů a náležitostí Odesílateli není
Odesílatel v prodlení se zaplacením přepravného. V případě prodlení Dopravce s
doručením faktury obsahující výše uvedené příslušné doklady a náležitosti delším 14
dnů od sjednaného data vykládky vzniká Odesílateli právo na zaplacení smluvní

pokuty vůči Dopravci ve výši 30% sjednaného přepravného. Pokud ani v následujících
7 dnech Dopravce tuto svoji povinnost nesplní, vzniká odesílateli právo na zaplacení
smluvní pokuty ve výši přepravného.
III. Cena přepravy (přepravné) a platební podmínky
11. Odesílatel se zavazuje zaplatit Dopravci za řádně a včas provedenou přepravu
smluvené přepravné (tj. cenu za přepravu). Smluvená výše přepravného je uvedena v
objednávce Odesílatele. Není-li stanoveno jinak, přepravné se uvádí bez daně z
přidané hodnoty.
12. Náhrada za ztrátu času Dopravce při nakládce a vykládce, čekání na hranicích a při
celních odbaveních při přeshraniční přepravě do 24 hodin je v přepravném zahrnuta.
Čekání překračující tuto dobu je Dopravce povinen prokázat Odesílateli písemným
protokolem o čekání, potvrzeným subjektem nakládky a příjemcem.
13. Nad rámec sjednaného přepravného nemá Dopravce právo na úhradu jakýchkoliv
ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním přepravy. V případě, že z
důvodů nezaviněných Odesílatelem dojde ke zrušení či přerušení přepravy, např.
bude-li přeprava zrušena či přerušena z důvodů na straně koncového zákazníka
Odesílatele, resp. subjektu nakládky, či příjemce, nemá Dopravce právo na náhradu
nákladů, škody či ušlého zisku vzniklých na jeho straně v důsledku takové skutečnosti,
resp. se těchto výslovně vzdává.
14. Přepravné bude uhrazeno na podkladě faktury, kterou Dopravce vystaví s veškerými
náležitostmi daňového dokladu, s uvedením čísla této objednávky, nejpozději do 7 dnů
ode dne předání zásilky příjemci. Splatnost faktury nebude kratší 60 dnů ode dne
jejího doručení Odesílateli. Obsahuje-li objednávka Odesílatele jiný údaj o době
splatnosti, nežli je uveden v předchozí větě, platí ten údaj, dle kterého je doba
splatnosti delší. Nedílnou přílohou faktury bude úplně a řádně vyplněný dodací list
potvrzený oprávněnou osobou, u níž je prováděna nakládka (subjekt nakládky), jakož
i oprávněnou osobou příjemce při vykládce zásilky. V případě vnitrostátní přepravy
bude dále nedílnou součástí faktury též stazka (výkaz o provozu vozidla). V případě
mezinárodní přepravy budou dále nedílnou přílohou faktury též 2 originální
vyhotovení řádně a úplně vyplněného mezinárodního nákladního listu (CMR)
potvrzeného subjektem nakládky, jakož i příjemcem při vykládce. Nemá-li faktura
veškeré požadované náležitosti či přílohy, běh lhůty splatnosti se staví a její délka se
o dobu stavění prodlužuje.
15. Vícenáklady vzniklé Odesílateli v souvislosti s nedodržením Smlouvy či Dopravcem
způsobenou mu škodu má Odesílatel právo započíst Dopravci vůči jeho právo na
úhradu přepravného.

IV. Odstoupení od Smlouvy
16. Odesílatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy vedle důvodů plynoucích ze zákona
rovněž v následujících případech:

a) vůči Dopravci bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo
b) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Dopravce, nebo
c) Dopravce vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo
přeměny), nebo
d) jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva k majetku Dopravce, nebo
e) vůči Dopravci bylo zahájeno exekuční řízení a/nebo řízení o výkon rozhodnutí,
nebo
f) stane-li se jinak zřejmým, že Dopravce poruší některou ze svých povinností
vyplývající pro něj z VOP, ze Smlouvy či obecně závazného předpisu, v důsledku
čehož bude ohroženo či znemožněno řádné plnění předmětu Přepravní
smlouvy ze strany Dopravce.
17. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani zajištění dluhu
Odesílatele zadržovacím právem anebo jiným způsobem.
V. Zajištění závazků, promlčení a řešení sporů
18. Není-li u konkrétní povinnosti Dopravce ve Smlouvě či těchto VOP stanoveno jinak,
platí, že v případě porušení kterékoliv z povinností Dopravce vzniká Odesílateli právo
na zaplacení smluvní pokuty vůči Dopravci ve výši sjednaného přepravného, a to i
opakovaně. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno ani omezeno právo Odesílatele
na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti Dopravce. Odesílatel
má právo výši smluvní pokuty moderovat v závislosti na vážnosti porušené povinnosti
a následcích z takového porušení vzniklých.
19. Promlčecí doba veškerých nároků Odesílatele vůči Dopravci je pětiletá.
20. Veškeré spory, které vyplynou ze Smlouvy či v souvislosti s ní, se řídí právním řádem
České republiky. K projednávání všech případných sporů ze Smlouvy či v souvislosti
s ní vzniklých se sjednává příslušnost (pravomoc) soudů České republiky. Místně
příslušným soudem bude obecný soud Odesílatele.

VI. Závěrečná ustanovení
21. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto VOP, která jsou odchylná od
příslušných dispozitivních ustanovení zákona, jsou takto ujednána vědomě odchylně
a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí tato ustanovení nejsou v
rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se
postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou ujednána poctivě. Smluvní
strany tímto dále prohlašují, že žádná z nich se ve vztazích řídícími se těmito VOP
necítí být slabší stranou.

22. Uzavřením Smlouvy smluvní strany vylučují použití obchodních podmínek Dopravce.
Odkáže-li Dopravce při akceptaci objednávky Odesílatele na své obchodní podmínky,
k takovým obchodním podmínkám se nepřihlíží.
23. Pokud by nějaké ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s kogentními ustanoveními v
ČR platných právních předpisů nebo bylo přímo nebo nepřímo v rozporu s CMR, pak
se použijí ustanovení těchto předpisů, což však nemá vliv na platnost ostatních
ujednání těchto VOP.
24. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2021.
za KomarTrans s.r.o.
Jaroslav Komárek ml.
jednatel KomarTrans s.r.o.

