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Smluvní strany dále uvedené v �l. I. uzav�ely níže 
uvedeného dne, m�síce a roku následující 

 
ZASÍLATELSKOU SMLOUVU 

 
�l. I. 
Smluvní strany 
 
1) IN TIME KURÝR, spol. s r.o. 
    Komunard� 39, Praha 7, PS� 170 00 
    I� 25719921, DI� CZ 25719921 
    zapsaná u M�stského soudu v Praze, 
    oddíl C, vložka �. 64125 
    �. ú�tu 3632850277/0100 
 
    jednající __________________________________ 
 
   (dále jen jako zasílatel) 
 
2) _________________________________________ 
 
 
    sídlem ___________________________________ 
 
    I� _______________, DI� ___________________ 
 
    �íslo ú�tu _________________________________ 
 
    jednající __________________________________ 
 
   (dále jen jako p�íkazce) 
 
�l. II. 
P�edm�t smlouvy. 
 
Tato zasílatelská smlouva upravuje práva a povinnosti zasílatele a p�íkazce, kdy 
zasílatel se zavazuje p�íkazci, že mu vlastním jménem a na ú�et p�íkazce 
obstará p�epravu zásilky z místa odeslání do místa ur�ení. 
P�íkazce se touto smlouvou zavazuje zaplatit za tuto službu sjednanou odm�nu. 
 
�l. III. 
Práva a povinnosti smluvních stran. 
 
Zasílatel se zavazuje: 
 
a) plnit p�i obstarání p�epravy pokyny p�íkazce s vynaložením odborné pé�e 
b) po potvrzení objednávky p�íkazce, p�evzít zásilku v míst� odeslání   

ur�eném p�íkazcem 
c) p�evzetí zásilky potvrdit na kopii p�epravního listu 
d) po p�evzetí zásilky v míst� odeslání zajistit její p�epravu p�íjemci zásilky na 

místo ur�ení 
e) p�edat zásilku p�íjemci oproti písemnému potvrzení (p�epravní list) 
f) v p�ípad� nedoru�ení zásilky p�íjemci neprodlen� informovat p�íkazce a 

dohodnout další postup 
g) informovat p�íkazce, pokud tento o to požádá,  o doru�ení zásilky p�íjemci 
h) upozornit p�íkazce na nevhodnou povahu jeho p�íkazu 
i) poskytnout p�íkazci na jeho žádost kopii p�epravního listu zásilky, z n�hož 

musí být poznat, kdo, kdy a kde zásilku p�evzal od zasílatele 
j) chránit p�i p�eprav� zájmy p�íkazce, zejména chránit zásilky p�ed vznikem 

škody 
k) pokud na zásilce vznikne b�hem p�epravy škoda, je zasílatel povinen o této 

skute�nosti neprodlen� písemn� informovat p�íkazce 
l) pokud zásilce p�i p�eprav� hrozí škoda a nelze-li si vyžádat další pokyny 

p�íkazce, je zasílatel povinen u�init veškeré úkony, aby vznik této škody 
odvrátil 

m) automaticky pojistit zásilky na škodu vzniklou b�hem p�epravy zásilky až 
do výše 20.000K� a na písemné vyžádání p�íkazce a za úplatu až do výše 
500.000K� 

 
P�íkazce se zavazuje: 
 
a) objednávat p�epravu zásilky telefonicky, faxem nebo e-mailem 
b) objednat p�epravu zásilky písemn� (faxem �i e-mailem), pokud je místo 

odeslání odlišné od adresy p�íkazce, pop�. je místo odeslání u 3 osoby 
c) v objednávce uvést název p�íkazce, adresu, místo odeslání (pokud je odlišné 

od adresy p�íkazce) a kontaktní telefon p�íkazce a upozornit zasílatele, 
pokud je zásilka o hmotnosti vyšší jak 20kg nebo v�tší jak 100x60x60 cm 
pop�. pokud se jedná o zásilku delší jak 2 m 

d) zásilku �ádn� (s p�ihlédnutím k její povaze) zabalit a zabezpe�it ji tak p�ed 
poškozením b�hem p�epravy �i poškozením ostatních zásilek �i p�epravního 
prost�edku a zásilku p�ipravit k odeslání tak, aby ji zasílatel mohl v míst� 
odeslání bez odkladu vyzvednout 

e) ozna�it zásilku symboly zvláštního zacházení b�hem p�epravy, pokud to 
povaha zásilky �i p�íkazce vyžaduje (nap�. symboly „pozor k�ehké“, 
„neklopit“ apod.) 

f) �ádn� a zcela vyplnit p�epravní list, zejména uvést p�esný název p�íjemce, 
místo ur�ení a kontaktní telefon p�íjemce, po�et kus� zásilky, balení, obsah, 
hmotnost a hodnotu. Pokud se zásilka skládá z více samostatných kus� 
opat�it každý jednotlivý kus zásilky adresou p�íjemce 

g) nejpozd�ji spolu s odevzdáním zásilky p�edat zasílateli zvláštní listiny, je-li 
jich t�eba k p�eprav� 

h) potvrdit odevzdání zásilky zasílateli na p�epravní list zasílatele 
i) zabezpe�it dodržení shora uvedených podmínek, pokud p�íkazce není 

shodný s odesílatelem zásilky (tj. osobou, která zásilku odevzdá zasílateli 
k p�eprav�) 

j) p�ijmout zp�t nedoru�itelnou zásilku 
k) zabezpe�it, aby p�íjemce zásilku p�evzal bez zbyte�ného odkladu od 

zasílatele a potvrdil p�evzetí zásilky na p�epravní list; v opa�ném p�ípad� je 
zasílatel po p�edchozím upozorn�ní p�íkazce zprošt�n povinnosti doru�it 
zásilku (tím není dot�eno právo zasílatele na úhradu ceny za p�epravu 
zásilky) 

 
�l. IV. 
Doru�ení zásilky. 
 
a) Zásilka je doru�ena jejím odevzdáním p�íjemci ur�eném p�íkazcem 

v p�epravním listu �i objednávce. 
b) Zásilka je doru�ena také jejím odevzdáním náhradnímu p�íjemci, pokud 

takto ur�í písemn� b�hem p�epravy p�íkazce. 
c) Lh�ty pro doru�ení zásilky jsou dány nabídkou služeb zasílatele a zvoleném 

druhu služby p�íkazcem. 
d) P�epravní lh�ta kon�í odevzdáním zásilky p�íjemci �i v p�ípad� nezastižení 

p�íjemce marným pokusem o doru�ení. 
e) Pokud není zásilka doru�ena b�hem p�epravní lh�ty, není zasílatel oprávn�n 

požadovat úhradu ceny za p�epravu zásilky, ledaže nedodržení p�epravní 
lh�ty bylo zp�sobeno p�íkazcem, t�etí osobou �i z d�vod� vyšší moci. 

 
�l. V. 
Zásilky vylou�ené z p�epravy. 
 
Z p�epravy jsou vylou�ené zásilky: 
 
a) jejichž držení �i vlastnictví je dle p�edpis� �R zakázáno 
b) v nedostate�ném obalu p�im��eném charakteru p�epravy a zásilky 
c) které by mohly p�i p�eprav� pozemní �i leteckou cestou poškodit ostatní 

zásilky �i dopravní prost�edky použité p�i p�eprav� 
d) peníze i jiných m�n v hotovosti, ceniny, živá zví�ata, zboží a dokumenty 

mimo�ádn� velké hodnoty (p�evyšující �ástku 500.000K�), um�lecké 
p�edm�ty, zlato, drahé kovy, kv�tiny, nebezpe�né zboží, zboží podléhající 
teplotnímu režimu 

e) hodnoty p�esahující �ástku 20.000K� bez jejího pojišt�ní, ledaže zasílatel 
s p�epravou takovéto zásilky písemn� souhlasí a byl na takovouto zásilku 
písemn� upozorn�n p�íkazcem 

f) jejichž p�eprava pozemní �i leteckou cestou  dle p�edpis� �R �i práva EU 
podléhá p�íslušným ustanovením o nebezpe�ných látkách (zejména se jedná 
o t�askaviny, výbušniny, st�elné zbran�, jedy, chemické, radioaktivní a 
ho�lavé látky) 

 
�l. VI. 
Cena za p�epravu zásilky. 
 
a) Cena za p�epravu zásilky je dána aktuálním ceníkem služeb zasílatele, se 

kterým byl p�íkazce v den podepsání této smlouvy seznámen a zvoleným 
typem služeb zasílatele, hmotností zásilky a vzdáleností p�epravy (destinací 
p�íjemce). 

b) Zasílatel se zavazuje poskytnout slevu ve výši ________% z celkové 
m�sí�ní ceny za p�epravu zásilek, pokud celková cena bez DPH za p�epravu 
zásilek v daném kalendá�ním m�síce p�esáhne �ástku 
_________________K�. 

c) Pro výpo�et hmotnosti zásilky se po�ítá skute�ná nebo volumetrická váha. 
Volumetrická váha je násobkem rozm�r� zásilky v cm  (výška x ší�ka x 
délka) d�lený konstantou 6000. Zasílatel má právo požadovat úhradu ceny 
zásilky dle volumetrické nebo skute�né váhy podle toho, která je vyšší. . 

 
�l. VII. 
Platební podmínky. 
 
a) Cenu za p�epravu zásilky je p�íkazce povinen uhradit__________________1 
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b) Aktuální ceník služeb zasílatele musí být vždy umíst�n na ve�ejn� 
p�ístupném míst� s dálkovým p�ístupem (internetu) na adrese 
www.intimekuryr.cz. 

c) P�ípadná zm�na ceníku služeb zasílatele musí být zve�ejn�na v souladu 
s p�edchozím odstavcem nejmén� 14 dn� p�ed dnem jeho platnosti. 

d) Pro p�ípad prodlení s úhradou ceny je zasílatel oprávn�n ú�tovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05% denn�. 

e) Pro p�ípad prodlení se zaplacením ceny za p�epravu zásilky v�tším jak 60 
dn� je zasílatel oprávn�n požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% 
za každý den prodlení. Touto smluvní pokutou není dot�eno právo zasílatele 
vymáhat p�ípadné nároky na náhradu škody. 

f) V p�ípad� placení ceny za p�epravu zásilky p�evodem na ú�et je zasílatel 
oprávn�n fakturovat zásilky sumárn� 1x m�sí�n� do 10 dne následujícího 
m�síce, pokud není dohodnuto s p�íkazcem písemn� jinak. 

 
�l. VIII. 
Odpov�dnost za škodu. 
 
a) P�íkazce i zasílatel odpovídají za škodu, kterou zp�sobili druhé stran� 

porušením n�kterého ustanovení této smlouvy �i obecn� závazných 
p�edpis�, ledaže se odpov�dnosti za škodu zprostili v souladu s touto 
smlouvou �i obecn� závaznými p�edpisy. 

b) P�íkazce i zasílatel odpovídají za skute�nou škodu (materiální), nikoliv za 
ušlý zisk, pop�. za škodu duchovní, etickou, kulturní apod. 

c) P�íkazce zejména odpovídá za škodu, která vznikla zasílateli tím, že p�edal 
zasílateli k p�eprav� zásilku, která 
ca) je dle této smlouvy vylou�ena z p�epravy 
cb) byla vzhledem ke zp�sobu p�epravy �i charakteru zásilky nedostate�n� 

zabalena, resp. zasílatele neupozornil zvláštním upozorn�ním na obalu 
zásilky na zvláštní zacházení s touto zásilkou b�hem p�epravy 

d) Zasílatel odpovídá za škodu, která vznikla na p�epravované zásilce až do 
okamžiku jejího vydání p�íjemci, náhradnímu p�íjemci �i p�íkazci. 

e) Zasílatel odpovídá za škodu na p�epravované zásilce v d�sledku nedodržení 
p�epravních lh�t maximáln� do výše ceny p�epravného. 

f) Výše škody na p�epravované zásilce se ur�í z hodnoty zásilky uvedené na 
p�epravním listu, pokud p�íkazce �i zasílatel neprokáží písemn� škodu jinou 
(nap�. nákupní fakturou, fakturou za opravu apod.). 

 
�l. IX. 
Zprošt�ní odpov�dnosti za škodu. 
 
a) P�íkazce i zasílatel se zprostí odpov�dnosti za škodu, pokud prokáží, že 

aa) škoda by vznikla i bez jejich p�i�in�ní 
ab) vznik škody nešlo odvrátit ani p�i vynaložení odborné pé�e 
ac) škoda na p�epravované zásilce vznikla v d�sledku porušení povinností 

p�íkazce dle této smlouvy 
b) Zasílatel se zprostí odpov�dnosti za škodu na p�epravované zásilce, pokud 

prokáže, že škoda 
ba) vznikla špatným �i nedostate�ným zabalením zásilky, pop�. že zásilka 

nebyla ozna�ena na zvláštní zacházení b�hem p�epravy v souladu 
s touto smlouvou a zasílatel upozornil p�íkazce �i t�etí osobu (pokud 
byla zásilka odeslána z jiné adresy než adresy p�íkazce) na vadu �i 
nevhodnost obalu p�i p�evzetí zásilky pokud byl zasílateli znám obsah 
zásilky ze správn� a kompletn� vypln�ného p�epravního listu; pokud 
zasílatel neupozornil p�íkazce �i 3 osobu, od které byla zásilka p�evzata 
k p�eprav�, na vadu �i nevhodnost obalu neodpovídá zasílatel za škodu 
na zásilce, pokud vada obalu �i jeho nevhodnost byla z�ejmá p�i 
p�evzetí zásilky k p�eprav� 

bb) je vyšší jak 20.000K� a zasílatel nebyl p�edem písemn� upozorn�n ze 
strany p�íkazce na tuto zásilku o hodnot� vyšší jak 20.000K� 
v p�epravním listu (vypln�ním hodnoty zásilky) a tato z tohoto d�vodu 
nebyla následn� pojišt�na ze strany p�íkazce 

bc) nebyla oznámena zasílateli v souladu s touto smlouvou 
 
�l. X. 
Oznámení škody. 
 
Zasílatel i p�íkazce (pop�. p�íjemce �i náhradní p�íjemce) jsou povinni písemn� 
oznámit vznik škody na p�epravované zásilce 
 
a) ihned jakmile se dozví, že škoda byla zp�sobena, nejpozd�ji však do 3 

pracovních dn� od p�evzetí zásilky k p�eprav� �i doru�ení zásilky p�íjemci, 
náhradnímu p�íjemci �i p�íkazci pop�. v p�ípad� ztráty zásilky do 3 
pracovních dn� od plánovaného doru�ení zásilky 

b) u zjevného poškození zásilky ihned p�i p�evzetí této zásilky 
 
�l. XI. 
Ostatní. 
 

a) Veškeré otázky neupravené touto smlouvou se �ídí p�íslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku v platném zn�ní a souvisejícími 
právními p�edpisy. 

b) Ob� smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu pozorn� p�e�etly, že 
vyjad�uje jejich skute�nou, vážnou a omylu prostou v�li, že nebyla uzav�ena 
v tísni �i za nápadn� nevýhodných podmínek a na d�kaz toho p�ipojují své 
podpisy. 

c) Ob� smluvní strany se zavazují p�ípadné spory �ešit p�edevším smírnou 
cestou. Pro p�ípad soudního sporu se sjednává místní p�íslušnost soudu 
v míst� sídla zasílatele. 

d) Tato smlouva je uzav�ena na dobu neur�itou s možností písemné výpov�di 
kterékoliv smluvní strany i bez udání d�vodu. Výpov�dní lh�ta �iní 3 m�síce 
a po�íná b�žet dnem doru�ení druhé smluvní stran�. 

e) Zasílatel je oprávn�n v p�ípad� prodlení ze strany p�íkazce se zaplacením 
ceny za p�epravu zásilky vypov�d�t tuto smlouvu s výpov�dní lh�tou 3 dny 
pop�. p�ejít z bezhotovostního platebního styku na hotovostní. 

 

                                                
1 Hotov� p�i p�evzetí zásilky zasílatelem/ bezhotovostn� p�evodem na ú�et na 
základ� faktury vystavené zasílatelem se splatností 14 dn� 
 
 
 
 
 
 
 
V ________________ dne ____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
za IN TIME KURÝR, spol. s r.o. 
jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 


