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Návrh smlouvy o přepravě věci - objednávka 
podle § 2555 a násl. občanského zákoníku v platném znění uzavřená mezi 

 
___________________________________ 
___________________________________ 
Tel: _______________________________ e-mail: __________________________________  
(dále jen „objednavatel“) 
a 
společností DZINAL s.r.o. IČ: 28425171, DIČ: - 
se sídlem Vladycká 1542/9, Praha – Štěrboholy 
číslo účtu:254829273/0600 (MMB a.s.), 2801730862/2010 
(FioBank a.s.), zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložce č. 140562, zastoupená Olgou Stojanić – jednatelkou nar. 29.9.1987, na straně 
druhé (dále jen „dopravce“) 
společně též „smluvní strany“ 
 
I. Předmět smlouvy 
1.  Touto smlouvou se dopravce zavazuje přepravit předmět smlouvy (dále jen 

„zásilka“) z místa odeslání: ___________________________________________________ 
vyzvednutí dne _______________________ (Místo a datum převzetí zásilky 
dopravcem (adresa odesílatele): 
Do místa určení______________________________________________ dne 
_______________________ 
adresa příjemce, datum předání zásilky příjemci (adresu příjemce), a objednatel 
se zavazuje zaplatit dopravci za to sjednanou cenu („přepravné“). 
Smluvní cena přepravy: _______________,- bez DPH 

 
Předmětem smlouvy jsou následující předměty: Převoz _____________ automobilu 
SPZ /VIN:__________________________________________ 
Veškeré záležitosti, neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. 
Jiné: Řidiči dopravce provede kontrolu vozu na přání objednatele, před 
naložením vozidla bude kontaktovat objednatele a počká odsouhlasení naložení 
vozu objednatelem. Objednatel zavazuje do 30 minut po provedení kontroly, dát 
jasnou instrukci dopravci s odesilatelem. V případě otálení / zdržení na straně 
objednatel klient bere na vědomí, že za každou takto započatou hodinu zdržení je 
poskytována náhrada dopravci ve výši 500,- Kč. Objednatel rozumí skutečnosti, 
že polečnost DZINAL s.r.o. nenese odpovědnost za technický stav vozidla. Řidič 
dle pokynů obdrží depozit na pořízení vozu ve výši ______________________. 

II. Přepravní podmínky 
1) Povinnosti dopravce - dopravce je povinen: 

1.   provést přepravu řádně a včas, ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou 

2.  vydat objednavateli na požádání písemné potvrzení o převzetí 
zásilky, a upozornit odesílatele/objednavatele na všechny, 
nesrovnalosti týkající se zásilky, které při převzetí zjistí 

3.  řídit se přepravními pokyny odesílatele/objednavatele až do 
vydání zásilky příjemci. Dopravce je povinen 
upozornit odesílatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů a 
požádat o jejich doplnění nebo změnu. 

4.  použít jiné osoby k provedení přepravy 
5.  přistavit včas vozidlo k naložení nákladu v místě převzetí, a 

zajistit řádné uložení zásilky ve vozidle, aby nemohlo dojít k 
jejímu poškození během přepravy 

6.  vydat zásilku pouze oprávněnému příjemci, nechat si od 
příjemce vystavit doklad o jejím převzetí a tento doklad po 
ukončení přepravy předat odesílateli, v případě že příjemce 
nevystaví doklad ani do 72 hodin od uplynutí termínu dodání 
zásilky neuplatní výhradu, považuje se zásilka za doručenou. 

2) Přepravní pokyny 
1.  dopravce je povinen řídit se pokyny objednatele až do okamžiku 

předání zásilky příjemci 
2.  dopravce je povinen respektovat změnu nebo doplnění 

přepravních pokynů, kterou mu objednatel sdělí v průběhu 
přepravy. V takovém případě má vedle přepravného nárok na 
náhradu výdajů s tím spojených. 

3.  dojde-li během přepravy k okolnostem, bránícím dodržení 
přepravních pokynů, je dopravce povinen si neprodleně od 
objednatele vyžádat nové pokyny. V případě že tak neučiní, je 
povinen nahradit objednateli škodu, která mu nesplněním této 
povinnosti vznikne. 

4.  podstatná změna pokynů musí být objednatelem bezodkladně 
písemně/emailem potvrzena 

5.  dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně odesílatele, je 
objednatel tento povinen uhradit dopravci všechny vzniklé 

náklady a zaplatit stornopoplatek ve výši 50% z ujednané ceny 
přepravy pokud není dojednáno jinak. 
V případě odmítnutí zásilky příjemcem je objednatel povinen 
uhradit zpětnou přepravu zásilky za stejných podmínek jako 
přepravu původní. 

3)  Povinnosti objednatele - objednatel je povinen: 
1.  zaplatit sjednané přepravné sjednané v této smlouvě 
2.  zajistit předání dopravci zásilku v místě a době sjednané v této 

smlouvě 
3.  poskytnout dopravci všechny pokyny potřebné k provedení 

přepravy a všechny informace týkající se obsahu zásilky určené 
k přepravě 

4.  V případě změny přepravních pokynů v průběhu přepravy 
nahradit dopravci výdaje, které mu v souvislosti s tím vznikly. 

III. Přepravné 
1.  Dopravci přísluší smluvené přepravné, ve výši odpovídající obsahu a 

rozsahu přepravy, stanovené podle ceníku dopravce, platného ke dni 
podpisu smlouvy. S ceníkem dopravce se objednatel seznámil při podpisu 
této smlouvy. 

2.  Přepravné je splatné bez zbytečného odkladu po provedení přepravy do 
místa určení. 

3.  Způsob platby i postup v případě prodlení odesílatele se zaplaceném 
přepravného se řídí obchodními podmínkami dopravce 

IV. Odpovědnost dopravce za škodu na zásilce 
1.  Dopravce odpovídá ze škodu vzniklou na zásilce v době od převzetí zásilky 

dopravcem do vydání zásilky příjemci/objednavateli. To neplatí, prokáže-li, 
že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

2.  Povinnosti k náhradě škody se dopravce zprostí, prokáže-li, že škodu 
způsobili 
a)  odesílatel, příjemce nebo vlastník zásilky nebo 
b)  vada či přirozená povaha zásilky, včetně obvyklého úbytku. 

3.  Způsobí-li škodu vadný obal zásilky, dopravce se povinnosti k náhradě 
škody zprostí důkazem, že odesílatele na vadu při převzetí zásilky k 
přepravě upozornil; byl-li vydán nákladní nebo náložný list, musí v něm 
být vada obalu poznamenána. Neupozorní-li dopravce na vadný obal, 
zprostí se 
povinnosti k náhradě škody důkazem, že vadu nemohl při převzetí zásilky 
poznat. 

4.  K ujednáním omezujícím povinnost dopravce v tomto čl.( IV) odst.1 až 3 se 
nepřihlíží. 

5.  Při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla 
v době, kdy ji převzal. 

6.  Při poškození nebo znehodnocení zásilky nahradí dopravce rozdíl mezi 
cenou, kterou zásilka měla v době jejího převzetí dopravcem, a cenou, 
kterou by v této době měla zásilka poškozená 
nebo znehodnocená. 

7.  Vznikne-li na zásilce škoda, podá dopravce odesílateli o škodě zprávu. 
Nabyl-li však právo na vydání zásilky již příjemce, podá dopravce zprávu 
příjemci. Nepodá-li dopravce zprávu o škodě bez zbytečného odkladu, 
nahradí odesílateli, nebo příjemci škodu tím způsobenou. 

8.  Není-li právo na náhradu škody u dopravce uplatněno do dvou měsíců ode 
dne převzetí zásilky, anebo nebyla-li zásilka převzata, do tří měsíců ode 
dne, kdy měla být doručena, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, že 
právo bylo uplatněno opožděně. 

 
V. Závěrečná ustanovení 
1.  Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 

obchodními podmínkami dopravce. 
2.  Odesílatel se měl možnost seznámit s obchodními podmínkami dopravce 

nejpozději při podpisu této smlouvy. 
3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden. 
4.  Smlouva je platná a účinná okamžikem podpisu oběma stranami. 
5.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a souhlasí s celým jejím 

obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
V Praze dne ___________________ 

 
Objednávka kupujícího se považuje za 
akceptovanou provedením úhrady dle pokynů v 
DEPOZITNÍ / ZÁLOHOVÉ faktuře. Dopravce takovým 
postupem vyjadřuje konkludentní souhlas s 
uzavřením dílčí přepravní smlouvy a je povinen 
poskytnout kupujícímu plnění z objednávky. 
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Obchodní podmínky: 
1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající při přepravě 

vozidel mezi „dopravcem“ a zákazník jako „objednavatele přepravy“). 
1.2.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou 

součástí přepravní smlouvy uzavřené mezi dopravcem a objednavatelem. 
Obchodní podmínky mají povahu obchodních podmínek ve smyslu 
ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky se 
vztahují na všechny smlouvy, jejichž předmětem je přeprava vozidel, 
včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb, a jejichž 
smluvní stranou je společnost DZINAL s.r.o. 

2. Objednávání přeprav, přepravní smlouva, odpovědnost objednavatele za škodu, 
přepravní doklady 
2.1.  Objednávka je závazná a zakládá smluvní vztah po potvrzení dopravcem. 
2.2.  Objednávku je možno zrušit nebo změnit bez jakýchkoliv sankcí nejpozději 

do zahájení přepravy. 
2.3.  Objednavatel přepravy odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou 

v souvislosti se změnou objednávky po termínu viz bod 2.2. 
2.4.  Objednavatel přepravy odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou 

dopravci v důsledku nepřesnosti nebo neúplnosti údajů v objednávce 
2.5.  Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je uhrazená objednávka nebo 

CMR. Chybí-li CMR, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím 
existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena. 

2.6.  CMR se vystavuje ve třech původních vyhotoveních podepsaných 
odesílatelem a dopravcem. Dovoluje-li to právní řád státu, ve kterém se 
nákladní list vystavuje, mohou být tyto podpisy vytištěny nebo nahrazeny 
razítky odesílatele a dopravce. První vyhotovení nákladního listu obdrží 
odesílatel, druhé doprovází zásilku a třetí si ponechá dopravce, pokud není 
dojednáno jinak. Nákladní list je povinen vystavit odesílatel. Jestliže 
dopravce zapíše na žádost odesílatele do nákladního listu obligatorní 
údaje, má se za to, pokud není prokázán opak, že jednal jménem 
odesílatele. 

2.7.  CMR doklad nebo uhrazená objednávka je, pokud není prokázán opak, 
věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o 
převzetí zásilky dopravcem. 

2.8.  Objednávající, pokud není zároveň plátce dopravy, ručí za uhrazení  
dopravného. 

3. Převzetí zásilky dopravcem, odpovědnost dopravce za škodu 
3.1.  Při převzetí zásilky k přepravě dopravce přezkoumá zjevný stav a 

případná poškození nebo výhrady sdělí neprodleně objednateli 
telefoniucky, a zajistí fotodokumentaci. (výhrady dopravce). Tímto se 
zprostí odpovědnosti za uvedená poškození nebo chybějící části zásilky. 

3.2.  Nemá-li dopravce vhodné podmínky, aby mohl přezkoumat zjevný stav 
zásilky (např. nakládka za tmy, nakládka za deště, vozidla pokryta vrstvou 
námrazy apod.) Zajistí informování klienta a učiní fotodokumentaci. 

3.3.  Neobdžel-li objednatel výhrady dopravce, platí právní domněnka, že 
zásilka byla v okamžiku převzetí dopravcem v dobrém zjevném stavu. 

3.4.  Dopravce odpovídá za škodu nad rámec dohody CMR, pouze pokud by vznik 
škody zapříčinil. 

3.5.  Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její 
poškození, které vznikne od okamžiku převzetí k přepravě až do okamžiku 
jejího vydání příjemci. Dopravce je zproštěn této odpovědnosti, jestliže 
ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno 
oprávněným (objednavatelem), příkazem oprávněného, který nebyl 
vyvolán nedbalostí, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce 
nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci. 

4. Převzetí zásilky příjemcem a její kontrola, povinnosti příjemce 
4.1.  Příjemce je povinen zkontrolovat stav zásilky při převzetí a případná 

poškození nebo jiné výhrady dát vědět objednateli včetně fotodokumentace 
zaslanou na telefon objednatele. Pokud nesdělí žádné výhrady, má se za 
to, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v době převzetí dopravcem. 

4.2.  Převzal-li příjemce zásilku přes den v pracovní době, aniž spolu s 
dopravcem zjistil náležitě její stav nebo ohlásil dopravci výhrady s 
uvedením údajů o povaze poškození nejpozději při převzetí zásilky, má se 
za to, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v době převzetí dopravcem. 

4.3.  Proběhlo-li doručení zásilky mimo pracovní dobu příjemce, je příjemce 
povinen neprodleně po zahájení své pracovní (otevírací) doby zkontrolovat 
vozidlo/a. Příjemce má povinnost vyjádřit se k případným poškozením, 
které na vozidle/ch objevil při kontrole a to nejpozději do 12:00h téhož dne 
a reklamovat je u dopravce buď prostřednictvím objednavatele přepravy 
(pokud jím není on sám) nebo sám a to výhradně písemnou formou na 
adresu info@dovozauta.com . Případné výhrady je nutno doplnit písemně 
vč. pořízení záznamu a fotodokumentací poškození. Pokud se příjemce do 
12:00h téhož dne k případnému poškození výše zmíněnou formou 

nevyjádří, má se za to, že obdržel zásilku ve stavu uvedeném v době 
převzení dopravcem. 

4.4.  Při vykládce vozidel mimo pracovní dobu, je příjemce po provedení 
kontroly vozidel povinen potvrdit převzetí uvedením data, času a podpisu. 
Potvrzení přijetí zásilky je příjemce povinen zaslat na 
info@dovozauta.com, pokud jej příjemce nezašle do 48h má se za to, že 
zásilka byla příjemcem bez výhrad přijata. 

4.5.  Pokud není ujednáno jinak, dopravce je oprávněn provést vyložení formou 
noční vykládky (vykládka mimo pracovní/otevírací dobu příjemce) pokud je 
k tomu místo vykládky uzpůsobeno. 

5. Fakturace 
5.1.  Termín splatnosti faktury je 5 dní od dodání faktury elektronickou poštou, 

pokud není ujednáno jinak. Dopravné je splatné na bankovní účet 
společnosti uvedený na faktuře. Fakturu lze na vyžádání zaslat dodatečně 
ještě obyčejnou poštou. 

5.2.  V případě nedodržení termínu splatnosti dopravného (na základě řádně 
vystavené faktury dopravcem) se objednavatel (případně plátce transportu 
pokud se nejedná o tentýž subjekt) s dopravcem dohodli na smluvní 
pokutě ve výši 0,5% fakturované částky za každý den prodlení. Smluvní 
pokutu je možno fakturovat jednou ročně kumulativně za veškeré faktury 
po splatnosti nebo jednorázově za každou fakturu po splatnosti. 

6. Ostatní ujednání 
6.1.  Dopravce je oprávněn zajistit plnění podmínek vyplývající z uzavřené 

přepravní smlouvy pomocí smluvního sub dopravce. 
6.2.  Nároky z odpovědnosti za ztrátu zásilky, za její poškození mohou být, 

kromě případů vzájemné žaloby nebo námitek ve sporu o nároky 
uplatněné na podkladě téže přepravní smlouvy, uplatněny žalobou jen 
proti dopravci, který prováděl tu část přepravy, během níž došlo k události, 
která je příčinou ztráty zásilky nebo jejího poškození. 

6.3.  Spory vzniklé z mezinárodních přeprav podléhající této přepravní smlouvě 
budou rozhodovány u místně příslušného soudu sídla dopravce. Spory 
vzniklé z vnitrostátních přeprav podléhajících této přepravní smlouvě 
může žalobce vést u soudů toho státu, na jehož území má žalovaný trvalé 
bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství. 

6.4.  Objednáním přepravy objednavatel souhlasí s výše uvedenými 
ustanoveními. 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1.  Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. 
7.2.  Objednáním přepravy zákazník společnosti DZINAL s.r.o. souladu se 

zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů 
uvedených v přepravní smlouvě za účelem jejich evidence a poskytování 
služeb, a to na dobu trvání 10 let od uzavření přepravní smlouvy. Současně 
zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním marketingových nebo obchodních 
sdělení. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o svých právech dle § 12 a § 21 
zákona o ochraně osobních údajů. 

7.3.  Pokud některé z ustanovení obchodních podmínek je nebo bude shledáno 
neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost takového ustanovení, 
nebude mít za následek neplatnost obchodních podmínek jako celku ani 
jiných ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné 
nebo neúčinné ustanovení bude v takovém případě posuzováno podle těch 
zákonných ustanovení, které svým obsahem co nejvěrněji odpovídají 
podstatě a smyslu původního ustanovení obchodních podmínek. 

7.4.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2022 
------------------------------------Ceník---------------------------------- 
Přeprava nákladu do 1450 KG     16,- Kč/km 
(Minimální cena přepravy v ČR 2500,- ZAHRANIČÍ 6.000) 
Přeprava náklad nad 1450 KG     18-21,- Kč/Km 
(Minimální cena přepravy v ČR 2500,- ZAHRANIČÍ 6.000) 
Smluvní cena přepravy    Individuálně  
Poskytnutí manipulačních SPZ (platnost 10 dní)   1000,- Kč 
Zapůjčení manipulačních SPZ za každých dalších 24h   700,- Kč/den 
Zajištění dokumentárních činnosti (STK, DOVOZ, Registrace)  1800,- Kč 
(STK, Emise, Dovozová evidence, zajištění COC ÚČTOVÁNO dle poskytovatelů) 
Vyhledávání vozu      3000,- Kč 
Zprostředkování směny depozitu na měnu transakce (hotovost) 500 Kč + 0,02 Kč 
(poplatek za výběr zdrojů v hotovosti a náklady s vyzvednutím zdrojů v hotovosti pokud 
jsou požadavkem objednatele) 
Zajištění vrácení depozitu na DPH s koupi vozu – kontrola dokladu  1500,-Kč 
Použití diagnostických nástrojů při kontrole vozidla (zápis. PDF) 1500,- Kč 
Zajištění výpisu CEBIA (PDF)    450,- Kč 
Zajištění komunikace s odesilatelem/prodávajícím  1000,- Kč 
(Anglicky, Německy, Rusky, Španělsky, Serbochorvatsky, jiné) 
Succes Fee      20% 
(vykomunikování výhodnější slevy nad rámec odsouhlaseného klientem) 
*** veškeré ceny jsou uvedené bez DPH, Výsledná cena dopravy je konečná, výjimečně po dohodě s objednatelem mohou 
být brány v potaz specifické situace přepravy (poplatky za použití dálnic, mostů, délky nakládky/vykládky) tzn., nezávisí 
jen na celkově ujeté vzdálenosti. Základní cena dopravy zahrnuje pojištění. 
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