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Úvodní ustanovení 

Dopravce přijetím objednávky i bez zpětného potvrzení prohlašuje, že je v souladu s platnými právními předpisy a 

mezinárodními dohodami oprávněný a způsobilý realizovat požadovanou přepravu. 

Zasílání faktur a souvisejících dokladů 

Faktury a potvrzené přepravní doklady posílejte elektronicky na email:  
klara.spesna@cargo-partner.com 
 
Faktury a potvrzené přepravní doklady je možné zaslat také na adresu: 
cargo-partner ČR s.r.o.  
Logicor Park Prague Airport, hall 4 
K Amazonu 224 
252 61 Dobroviz 

CMR pojištění 

Převzetím objednávky přepravy dopravce potvrzuje, že má platné CMR pojištění vztahující se na odpovědnost za celý 

náklad podle Úmluvy CMR. Všechny potřebné doklady musí být dopravcem předloženy na požádání. Uvedená 

přeprava smí být vykonána pouze nákladním vozidlem, jehož poznávací (registrační) značky jsou uvedené v pojistné 

smlouvě. V opačném případě si společnost cargo-partner ČR s.r.o. (dále též jen „cargo-partner ČR“) vyhrazuje právo 

odmítnout přepravu a požadovat náhradu škody vyplývající z nedodržení 

podmínek uvedených v objednávce přepravy. 

Zákaz postoupení objednávky třetí straně 

Přijetím této objednávky se dopravce zavazuje, že předmětná přeprava nebude postoupena třetí straně bez 

písemného souhlasu společnosti cargo-partner ČR. 

Dokládka / konsolidace zásilek (co-loading) 

Pokud je zásilka společnosti cargo-partner ČR označena jako celovozová (FTL), dokládání jakékoliv jiné zásilky na 

objednané vozidlo je přísně zakázáno. 

Ochrana zákazníků 

Jakýkoliv kontakt s osobami na straně odesílatele, příjemce nebo jiné zúčastněné strany neuvedených v této smlouvě je 

bez písemného souhlasu společnosti cargo-partner ČR zakázaný. 

Bezpečnostní předpisy 

Vozidlo, které bude pro uvedenou přepravu použito, musí být v souladu se všemi právními požadavky na bezpečnost 

silničního provozu a zabezpečení nákladu. Dopravce se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se pracovního 

času a povinného odpočinku posádky vozidla. Povinné doby odpočinku a další zastávky jsou povolené výlučně na 

hlídaných bezpečných parkovištích doporučených IRU (Mezinárodní unie silniční dopravy) uvedených na adrese: 

www.iru.org. Řidič, resp. dopravce zodpovídá za správné naložení a upevnění zboží na dopravním prostředku. 

Povinnosti dopravce 

Dopravce je povinný: 

 Vybrat pro zajištění přepravy řidiče a vozidla s péčí řádného dopravce. 

 Průběžně kontrolovat technický stav vozidla a okamžitě opravit zjištěné závady. 

 Posoudit, zda příslušný řidič má řidičské oprávnění platné v každé tranzitní zemi a zda je v bezchybné fyzické 

a psychické kondici. 

 Posoudit, zda vozidlo včetně příslušenství je způsobilé pro silniční přepravu, splňuje zákonné požadavky a je 

vhodné pro přepravu nákladu podle této smlouvy. 
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 Zabezpečit, aby užitečné zatížení vozidla nebylo překročené. 

 Zabezpečit přiměřené hlídání vozidla, zejména v průběhu odpočinku řidiče a nebo v průběhu čekací doby. Pokud 

je řidič nucen vozidlo opustit, musí být vozidlo řádně zamknuté a vybaveno aktivním bezpečnostním systémem 

proti krádeži. Klíče, doklady od vozidla a přepravní doklady od zásilky nesmí zůstat ve vozidle. V žádném 

případě nesmí zůstat vozidlo opuštěné po dobu delší než 2 (slovy dvě) hodiny. O tom je dopravce povinen řidiče 

prokazatelně poučit. 

 Prokazatelně poučit řidiče o platných a aktuálních předpisech. 

 Informovat příslušnou kontaktní osobu ze společnosti cargo-partner ČR o průběhu přepravy a v případě 

jakýchkoliv odchylek od smluvních podmínek, včetně ohrožení zásilky, které by mohly vést k nedodržení 

požadavků uvedených v této objednávce, tyto skutečnosti bezodkladně ohlásit uvedené kontaktní osobě. 

 Zajistit splnění Nařízením Ministerstva zdravotnictví s platností od 12.03.2021 do odvolání - předložení 

negativního testu řidiče na Covid 19 -  ne staršího 7 dnů při vstupu do objektu zákazníka. 

Přeprava nebezpečného zboží (ADR) 

V případě přepravy nebezpečného zboží (ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) 
nese dopravce zodpovědnost za to, že řidič i vozidlo splňují podmínky nezbytné k přepravě tohoto typu zboží. V případě 
pohybu vozidla a řidiče v objektech odesílatele nebo příjemce je dopravce, resp. řidič povinen dodržovat všechny 
bezpečnostní předpisy platné pro konkrétní místo. 

Přeprava zboží pod celním dohledem 

Dopravce prohlašuje, že si je vědom svých povinností vyplývajících z celního statusu přepravované zásilky (např. 

podat ENS předběžné celní hlášení před vstupem zásilky do EU, přihlášení doprovodných celních dokladů k zásilkám 

přepravovaným v režimu Tranzit, atd.). 

Přeprava snadno zkazitelného zboží (ATP) 

V případě přepravy snadno zkazitelného zboží je dopravce povinen dodržovat příslušné právní předpisy vztahující se 

k přepravě tohoto zboží a splňovat veškeré podmínky vyžadované příslušnými právními předpisy. Dopravce je povinen 

doložit výpis termografu pro celý průběh přepravy v případě, že je požadována kontrola teploty. Zapisovač teplot musí 

splňovat požadavky nařízení ES Č. 37/2005. Na vyžádání je nutné předložit údaje o pravidelné kalibraci zapisovače 

teploty (kalibrace je nutná min. jednou za kalendářní rok). Nákladní prostor musí mít platné osvědčení ATP. Dle 

povahy zboží, může být před nakládkou požadováno předchlazení či předmražení nákladového prostoru na danou 

přepravní teplotu. Na vyžádání je dopravce povinen předložit potvrzení o pravidelné dezinfekci nákladového prostoru 

(pravidelná dezinfekce je požadována jednou za kalendářní měsíc). Dopravce prohlašuje, že měl možnost se seznámit 

s podrobnými podmínkami pro přepravu snadno zkazitelného zboží, které jsou k dispozici na vyžádání. 

Hlášení o průběhu přepravy 

Dopravce musí neprodleně informovat příslušnou kontaktní osobu ze společnosti cargo-partner ČR v případě: 

 zjištěných nesrovnalostí v množství zboží a v termínech uvedených v této smlouvě, 

 nedodržení termínu dodání zásilky, 

 zjištění rozdílu mezi specifikací zásilky uvedené v této smlouvě a reálným množstvím zboží, resp. 

nesrovnalostech mezi skutečným stavem a specifikací zásilky uvedené v průvodních dokladech k dané 

přepravě. 

Vratné obaly 

V případě přepravy s dohodnutou výměnou palet nebo jiných vratných obalů (dále jen „Vratné obaly“) je povinností 

dopravce zaslat společnosti cargo-partner ČR doklad o výměně Vratných obalů ihned po ukončení přepravy, nebo po 

vrácení Vratných obalů dle písemných dispozic. Rovněž je dopravce povinen společnosti cargo-partner ČR telefonicky 

neprodleně oznámit skutečnost, že Vratné obaly nebo jejich část nebyly na místě nakládky nebo vykládky akceptovány 

z důvodu poškození. Výměna Vratných obalů musí být uskutečněna do 14 (slovy čtrnácti) dní od ukončení přepravy, 

pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. Pozdější reklamace nebudou akceptovány. Nebudou-li Vratné obaly vráceny v 
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dohodnutých termínech, vyhrazuje si společnost cargo-partner ČR právo účtovat dopravci cenu Vratných obalů 

následovně: Europaleta: 200,- CZK; Gitterbox: 1200,- CZK. 

Platební podmínky 

Přeprava bude uhrazena pouze v případě obdržení následujících originálních dokumentů: 

 CMR nákladní list potvrzený příjemcem (podpis, datum a razítko příjemce). 

 Dodací list potvrzený příjemcem (podpis, datum a razítko příjemce), je-li toto vyžádáno v objednávce 

přepravy. 

 V případě přepravy zboží v celním režimu, celních dokladů (T1, EX1, atd.) potvrzených příslušným celním 

úřadem anebo celním úřadem výstupu. 

 

Faktura musí obsahovat číslo objednávky společnosti cargo-partner ČR a ostatní zákonem stanovené náležitosti. 

Pokud nebudou tyto požadavky splněny, nebude originál faktury zaevidován a bude vrácen. Platba bude realizována 

bankovním převodem na bankovní účet uvedený dopravcem v jeho první faktuře. Změna bankovního účtu musí být 

oznámena písemně. Informace o změně bankovního účtu na faktuře dopravce není dostačující. 

Splatnost faktury 

Podmínky týkající se splatnosti faktury a případného skonta musí být dohodnuty písemně předem před realizací 

přepravy. Lhůta splatnosti běží vždy ode dne doručení faktury obsahující všechny stanovené náležitosti společnosti 

cargo-partner ČR . Případné skonto ze základní ceny přepravy musí být vyčísleno na faktuře v samostatném řádku. 

 splatnost 14 dní - skonto 5% z fakturované částky 

 splatnost 21 dní - skonto 3% z fakturované částky 

 splatnost 45 dní - platba bez skonta 

Ustanovení o minimální mzdě 

 

Přijetím této objednávky je dopravce povinen odměnit své zaměstnance v souladu s povinnými požadavky na 

minimální mzdu stanovenými platnými právními předpisy o minimální mzdě (např. v České republice zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v Německu MiLoG, v Rakousku LSD-BG, ve Francii Loi Macron, 

apod.). Povinnost poskytnout minimální mzdu je rovněž účinná ve vztahu k zaměstnancům subdodavatelů dopravce. V 

případě, že dopravce poruší výše uvedené povinnosti, je cargo-partner ČR oprávněn příslušnou objednávku bez 

předchozího upozornění zrušit. Kromě toho má cargo-partner ČR právo na zadržení plateb dopravce a uplatnění 

smluvní pokuty ve výši 7.500, - EUR za každé porušení výše uvedené povinnosti. 

Závěrečné ustanovení 

Cena za dopravu zahrnuje všechny tranzitní a další poplatky (all-in). Dopravce je v plné míře zodpovědný za dodržení 

podmínek této objednávky, zejména za dodržení uvedených termínů a za způsobené škody. Přijetím objednávky 

dopravce souhlasí se započtením případné náhrady škody s fakturami společnosti cargo-partner ČR za přepravu. 

 

Obchodní podmínky dopravce se přijetím této zakázky anulují, a to i v případě, že jsou uvedeny na razítku, 

hlavičkovém papíře nebo podobných dokumentech dopravce nebo na jeho webových stránkách.  

 

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou podléhají příslušným právním předpisům České republiky, především 

ustanovením zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a u mezinárodních přeprav pak též příslušným mezinárodním 

úmluvám, které jsou pro Českou republiku závazné. O jakýchkoliv sporech, rozporech nebo nárocích vyplývajících z 

této smlouvy nebo s ní souvisejících budou rozhodovat české soudy. 

 

Společnost cargo-partner ČR s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 21526, IČ: 49678329, DIČ: CZ49678329.  
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Přijetím objednávky společnosti cargo-partner ČR dopravce potvrzuje dodržování všech zákonů platných v každé zemi 

na příslušné přepravní trase a bezúhonnost v tomto ohledu. Zvlášť potvrzuje dodržování zákonné výše minimální 

mzdy a dodržování ohlašovací povinnosti pro danou provozní oblast. 

 

Přijetím této objednávky potvrzujete, že zadáte údaje o vyzvednutí a doručení zásilky spolu s kopií dodacího listu v 

reálném čase do odkazu v této objednávce.  

 

Pokud to nebude v době uskutečnění dopravy z nějakého důvodu možné, tyto informace musí být poskytnuty dodatečně, 

nejpozději: 

 - 72 hod. od potvrzeného data dodání u  “Economy” servisu 

 - 48 hod. od potvrzeného data dodání u “Priority” servisu  

- ihned  telefonicky / e-mailem u “Emergency” servisu.  

 

Při nedodržení si vyhrazujeme právo odečíst z fakturované ceny přepravy částku EUR 15,00. 

 

 


