
Smlouva o přepravě věci 

dle § 2555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 

uzavřená mezi subjekty:

Společnost: ................................................... 
se sídlem: ........................................... ......................................................... 
IČO: .................................................. 
zastoupená: ......................................
(dále jen „odesílatel“) 

a 

Společnost: ................................................... 
se sídlem: ........................................... ......................................................... 
IČO: .................................................. 
zastoupená: ......................................
(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 (“adresa odesílatele”) do místa určení (“na adresu příjemce”) a odesílatel se 
zavazuje zaplatit dopravci za to sjednanou cenu („přepravné“). Tato smlouva se uzavírá jako
rámcová, přičemž k ní náleží vždy objednávka pro konkrétní přepravu věci nebo věcí 
(“objednávka”), která dále specifikuje informace v této smlouvě neuvedené nebo uvedené 
obecně.
2. Předmětem smlouvy jsou předměty specifikované v objednávce, a to formou určenou 
individuálně pro každého dopravce.  
3. Místo a datum převzetí zásilky dopravcem bude obligatorně specifikováno v objednávce.
4. Veškeré záležitosti, které nejsou upravené touto smlouvou, se řídí Všeobecnými a 
poštovními podmínkami společnosti BohemiaPost, vydanými dopravcem. 

II. Přepravní podmínky 
1. Dopravce je oprávněn a povinen: 
a) provést přepravu řádně a včas, ve stanovené lhůtě; 
b) vydat odesílateli písemné potvrzení o převzetí zásilky a upozornit odesílatele na všechny 
nesrovnalosti týkající se zásilky, které při převzetí zjistí; 
c) řídit se přepravními pokyny odesílatele až do vydání zásilky příjemci; dopravce je povinen 
upozornit odesílatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů a požádat o jejich doplnění nebo 
změnu; 
d) použít jiné osoby k provedení přepravy; 
e) přistavit včas vozidlo k naložení nákladu v místě převzetí a zajistit řádné uložení zásilky 
ve vozidle, aby nemohlo dojít k jejímu poškození během přepravy 
f) vydat zásilku pouze oprávněnému příjemci, nechat si od příjemce vystavit doklad o jejím 
převzetí a tento doklad po ukončení přepravy předat odesílateli.



2) Přepravní pokyny: 
a) dopravce je povinen řídit se pokyny odesílatele až do okamžiku předání zásilky příjemci; 
b) dopravce je povinen respektovat změnu nebo doplnění přepravních pokynů, kterou mu 
odesílatel sdělí v průběhu přepravy; v takovém případě má vedle přepravného nárok na 
náhradu výdajů s tím spojených;
c) dojde-li během přepravy k okolnostem bránícím dodržení přepravních pokynů, je 
dopravce povinen si neprodleně od odesílatele vyžádat nové pokyny; v případě že tak 
neučiní, je povinen nahradit odesílateli škodu, která mu nesplněním této povinnosti vznikne; 
d) podstatná změna pokynů musí být odesílatelem bezodkladně písemně potvrzena; 
e) dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně odesílatele, je tento povinen uhradit 
dopravci všechny vzniklé náklady a zaplatit stornopoplatek, který bude individuálně 
stanoven; 
f) v případě odmítnutí zásilky příjemcem je odesílatel povinen uhradit zpětnou přepravu 
zásilky za stejných podmínek jako přepravu původní nebo postupovat podle podmínek, které
budou pro tyto případy individuálně stanoveny
3) Odesílatel je povinen: 
a) zaplatit sjednané přepravné 
b) předat dopravci zásilku v místě a době sjednané v této smlouvě a objednávce
c) poskytnout dopravci všechny pokyny potřebné k provedení přepravy a všechny informace 
týkající se obsahu zásilky 
d) 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
odesílatel 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 zaplacením přepravného se řídí 
Všeobecnými a poštovními podmínkami společnosti BohemiaPost
4. Podmínky přepravného dle této smlouvy lze sjednat individuálně.

IV. Odpovědnost dopravce za škodu na zásilce 
1. Dopravce nahradí škodu vzniklou na zásilce v době od převzetí zásilky dopravcem do 
vydání zásilky příjemci. 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; 
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. Omezit povinnost dopravce v tomto čl.( IV) odst.1 až 3 lze pouze sjednanou výjimkou, 
odlouhlasenou všemi stranami této smlouvy. 



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 šesti měsíců ode dne převzetí 
zásilky, anebo nebyla-li zásilka převzata, do šesti měsíců ode dne, kdy měla být doručena, 
soud ji nepřizná, namítne-li dopravce, že právo bylo uplatněno opožděně. 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, Všeobecnými a 
poštovními podmínkami společnosti BohemiaPost a dalšími podmínkami vydanými touto 
společností.
2. Odesílatel se měl možnost seznámit s přepravním řádem 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 ....................................... dne ....................................... 

........................................................ ........................................................
                    odesílatel        dopravce


