Rámcová zasílatelská smlouva
uzavřená mezi
RACEK KURÝR s.r.o.
IČ : 28964594
Sídlem : Petrohradská 3/216 , Praha 10
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, č. vložky 156352
Zastoupená panem Petrem Potočkem - jednatelem
(dále též jen ,,zasílatel“)
a

………………………….
IČ: …………………………
Sídlem: ……………………………………………….
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl …., č.vložky …………
(dále též jen ,,příkazce“)
Článek 1
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je rámcová úprava podmínek obstarání přepravy věcí podle pokynů
příkazce zasílatelem po území České republiky. Zasílatel je poskytovatelem služby ,,RACEK
KURÝR“.
Tato smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky uzavírání jednotlivých
zasílatelských smluv (dále též jen „dílčí zasílatelské smlouvy“, popř. „dílčí smlouvy“), které budou
mezi účastníky v budoucnu uzavírány v souvislosti s obstaráním jednotlivých přeprav zboží, jakož
upravuje i další podmínky související s plněním závazků jednotlivých účastníků.
Nebude-li v jednotlivých dílčích smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí smlouvy a vztahy
z nich vyplývající řídit touto rámcovou zasílatelskou smlouvou.
Pro účely této smlouvy se za dopravce považuje osoba najatá zasílatelem či dalším zasílatelem,
nevykonává-li přepravu věcí přímo zasílatel.
Článek 2
Uzavření smlouvy
Zasílatelský příkaz nemusí mít písemnou formu a může být zaslán příkazci s dostatečným
předstihem faxem, telefonicky, popřípadě elektronickou poštou a musí obsahovat alespoň
následující údaje:
druh nákladu,
zvolený dopravní prostředek, typ přepravy (klasik, expres, ,,letecky“)
množství zboží s uvedením hmotnosti, popř. objemu
místo odeslání a místo určení s uvedením obchodní firmy odesílatele a příjemce a jejich
adresy

-

termín nakládky a vykládky
uvedení dokladů provázejících zásilku
zvláštnost povahy zásilky

- zasílatelský příkaz zaslaný elektronickou poštou, nebo pomocí webových stránek
www.racek-kuryr.cz musí být ze strany zasílatele potvrzen, v opačném případě nedojde k uzavření
dílčí smlouvy. V případě, že potvrzení zasílatelského příkazu obsahuje výhrady anebo z něj
vyplývají jakékoliv dodatky či doplňky, se takto doplněný zasílatelský příkaz považuje za nový
návrh dílčí smlouvy, který musí být písemně přijat ze strany objednatele.

Za akceptaci zasílatelského příkazu se považuje též přistavení dopravního prostředku k přepravě po
předchozím telefonickém či jinak potvrzeném přijetí objednávky.

Článek 3
Povinnosti smluvních stran
1.

Příkazce se zavazuje určitě, srozumitelně a včas zadávat zasílateli přepravní dispozice

2. Zasilatel je povinen plnit pokyny příkazce a případně ho upozornit na zjevnou nesprávnost
jeho pokynů. Neobdrží-li zasílatel od příkazce potřebné pokyny, je povinen požádat příkazce o
jejich doplnění, při nebezpečí z prodlení je však povinen postupovat i bez těchto pokynů tak,
aby byly chráněny zájmy příkazce, které jsou zasílateli známé.
3. Při plnění Smlouvy je zasílatel povinen s vynaložením odborné péče sjednat způsob a
podmínky přepravy odpovídající zájmům příkazce, jež vyplývají ze Smlouvy a jeho příkazů
nebo jež jsou zasílateli jinak známé.

4.

Zasílatel odpovídá za doručení zásilek ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly,
že v případě prodlení zasílatele s doručením zásilky ve sjednaném termínu, v případě úplné
nebo částečné ztráty zásilky, nebo v případě poškození zásilky, zaplatí zasílatel příkazci za
porušení této své smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 100% z ceny dané zasílatelské
služby. za každý jednotlivý případ takového porušení, čímž není dotčeno právo příkazce
domáhat se náhrady škody.
5.

Zasílatel se při plnění Smlouvy řídí ustanoveními § 601 a násl.obchodního zákoníku a dále
Všeobecnými zasilatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky ČR. Zasílatel má ve smyslu
ustanovení § 605 odst. 1 obchodního zákoníku právo tzv. samovstupu a je oprávněn uskutečnit
zasílatelským příkazem objednanou přepravu sám bez dalšího souhlasu příkazce. V takovém
případě však zasílatel vystupuje jako dopravce a příkazce jako odesílatel a to se všemi svými
právy a povinnostmi vyplývajícími z ustanovení smlouvy o přepravě věci ve smyslu ust. § 610 a
násl. obchodního zákoníku.
6. Neoznačí-li příkazce požadovaný druh vozidla, je zasílatel oprávněn určit sám vhodný typ
dopravního prostředku, způsob a trasu přepravy.
7. Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli dohodnutou úplatu dle přiložených přepravních
podmínek dle přílohy č.1), která je nedílnou součástí této smlouvy Tyto sazby jsou fixní po
celou dobu trvání smluvního vztahu, změna je možná pouze dle ustanovení v článku 5:
Platební podmínky.
Článek 4
Pojištění zásilek

Zasilatel garantuje pojištění zásilky v průběhu přepravy na základě pojistné smlouvy „Odpovědnost
zasilatele“. Zasílatel není povinen zásilku připojistit, ledaže tak bude v dílčí zasílatelské smlouvě
mezi stranami dohodnuto. Součástí ujednání o připojištění bude rovněž stanovení rozsahu
připojištění a dohoda o ceně připojištění
Článek 5
Platební podmínky
1. Zasílatel fakturuje přepravní náklady podle smluvních sazeb sjednaných s příkazcem na
určitou zásilku, určité období a množství. Změní-li se objektivní podmínky, za kterých byla
sazba sjednána (např. měnové kursy, ceny pohonných hmot, oficiální poplatky, stávky, vyšší
moc) je zasílatel povinen příkazce neprodleně informovat o nezbytně nutné úpravě smluvní
sazby a na požádání ji dokumentovat. Pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě o
změně přepravních podmínek, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy
odstoupit.

2.

Zasílatel vyúčtuje příkazci zasílatelskou odměnu a přepravné fakturou s náležitostmi
daňového dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího doručení příkazci. Jako den
splnění peněžitého závazku se rozumí den jeho připsání na účet zasílatele.

3.

Neuhradí-li příkazce fakturu včas, je zasílatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši
0,03 % denně z neuhrazené částky.

Článek 6
Platnost Smlouvy
1.

Ustanovení této smlouvy lze změnit jen písemně se souhlasem obou smluvních stran.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena kteroukoli smluvní
stranou, a to písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Na případné odstoupení od smlouvy se použijí
příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

3.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nahrazuje
veškerá případná dosavadní ujednání.
Článek 7
Obchodní tajemství
1. Smluvní strany se při plnění účelu této Smlouvy dostanou do styku s informacemi, které
druhá strana považuje za důvěrné.
2. Důvěrnými informacemi pro účely této Smlouvy a všech kontraktů v jejím důsledku
uzavřených, jsou veškeré informace, které jedna ze smluvních stran poskytuje druhé pro účely
plnění závazků ze Smlouvy. Jakékoli informace s výjimkou těch, které jsou veřejně dostupné,
jsou považovány za obchodní tajemství.
3. Smluvní strany se zavazují, že tyto informace neposkytnou jak v době trvání Smlouvy, tak
i po jejím ukončení, a to jakýmkoli fyzickým či právnických osobám, a dále, že nezneužijí
získané poznatky a informace ve prospěch vlastní nebo někoho jiného tak, aby nedošlo
k porušení zájmů některé ze smluvních stran.
Článek 7
Závěrečné ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují, že se budou informovat o všech skutečnostech, které se
jakýmkoli způsobem dotknou obsahu této Smlouvy a vzájemného plnění závazků sjednaných
touto Smlouvou.

2.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a shledaly jej dostatečně srozumitelným a určitým, což potvrzují svými podpisy.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom
vyhotovení.

V Praze dne .....................................

.......................................................
zasílatel

..............................................................
příkazce

