Všeobecné obchodní podmínky
pro přepravy zásilek objednané
společností TTV spedice spol. s r.o. jako Odesílatelem
I. Preambule
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti TTV spedice
spol. s r.o., se sídlem Čechova 1100/20, Pražské Předměstí, Hradec Králové 500 02, IČ:
27484548, DIČ: CZ27484548, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21753, upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Přepravní smlouvy uzavřené mezi společností TTV
spedice spol. s r.o. jako Odesílatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou jako Dopravcem,
jejichž předmětem je provedení nákladní silniční přepravy věci z místa odeslání do místa
určení ze strany Dopravce pro Odesílatele za sjednané přepravné.
1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Přepravní smlouvy, přičemž v Přepravní smlouvě je
možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání v Přepravní smlouvě mají
přednost před ustanoveními těchto VOP. Tyto VOP jsou nepřetržitě umístěny na webových
stránkách Dopravce.
1.3. Uzavřením Přepravní smlouvy Odesílatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich
obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.
II. Definice pojmů
2.1. „Odesílatelem“ je společnost TTV spedice spol. s r.o., se sídlem Čechova 1100/20,
Pražské Předměstí, Hradec Králové 500 02, IČ: 27484548, zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21753
2.2. „Dopravcem“ je fyzická či právnická osoba, která se pro Odesílatele zavazuje provést za
úplatu přepravu zásilky podle Přepravní smlouvy.
2.3. „Smluvními stranami“ jsou Odesílatel a Dopravce.
2.4. „Vnitrostátní přepravou“ je silniční nákladní přeprava, jestliže místo nakládky věci i
místo vykládky věci leží na území České republiky, byť se část přepravy uskuteční na území
jiného státu.
2.5. „Mezinárodní přepravou“ je silniční nákladní přeprava, jestliže místo nakládky věci a

místo vykládky věci leží na území dvou různých států, nebo jestliže místo nakládky věci a
místo vykládky věci leží na území jednoho státu odlišného od České republiky.
2.6. „Přepravní smlouvou“ je jednotlivá smlouva o přepravě věci uzavřená ve smyslu § 2555
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), na
základě které se Dopravce zavazuje přepravit zásilku z místa odeslání do místa určení a
Odesílatel se zavazuje za tuto činnost zaplatit Dopravci přepravné. Přepravní smlouvou se
v textu těchto VOP rozumí rovněž rámcová přepravní smlouva, jejímž předmětem je závazek
Dopravce k opakovaným mezinárodní a vnitrostátním silničním přepravám zásilek pro
Odesílatele a závazek Odesílatele hradit Dopravci za tyto přepravy přepravné, kdy jednotlivé
případy přepravy realizované Dopravcem pro Odesílatele na základě rámcové přepravní
smlouvy jsou upraveny v jednotlivě uzavřených dílčích Přepravních smlouvách.
2.7. „Nákladním listem“ je jakýkoliv doklad o přepravě potvrzený Dopravcem, který potvrzuje
uzavření Přepravní smlouvy, přičemž se může jednat zejména o nákladní list ve smyslu
vyhlášky č. 11/1975 Sb. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní
dopravě (dále jen „Úmluva CMR“), potvrzení o převzetí zásilky Dopravcem, náložný list,
dodací list nebo jakýkoliv jiný doklad o přepravě.
III. Uzavření Přepravní smlouvy, předsmluvní odpovědnost
3.1. Přepravní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Odesílatele Dopravcem.
Přepravní smlouva platí za uzavřenou také v případě, že Dopravce objednávku do 60 minut
od jejího odeslání Odesílatelem neodmítne, nebo v této lhůtě Odesílateli nenavrhne změny a
odchylky od požadavků Odesílatele uvedených v objednávce. Smluvní strany vylučují aplikaci
ust. § 1740 odst. 3 věty první OZ a ujednávají, že odpověď Dopravce na objednávku s
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky, se nepovažuje za
přijetí nabídky, nýbrž za protinávrh Dopravce na uzavření Přepravní smlouvy.
3.2. Jakákoliv předsmluvní odpovědnost Odesílatele se vylučuje. Odesílatel je oprávněn
ukončit jednání o Přepravní smlouvě kdykoliv v průběhu jednání Smluvní stran o obsahu této
smlouvy, především v případech, kdy se Smluvní strany nebudou schopny dohodnout na
jakémkoliv ustanovení takové smlouvy.
3.3. Odesílatel odevzdává Dopravci zároveň se zásilkou vyplněný Nákladní list. Nákladní list
potvrzený Dopravcem je dokladem o uzavření a obsahu Přepravní smlouvy i o převzetí
zásilky. Údaje uvedené v nákladním listě jsou pro Smluvní strany závazné. V případě rozporu
údajů v Objednávce a v Nákladním listu mají přednost údaje obsažené v Nákladním listu.

3.4. Nákladní list musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) místo a datum vystavení Nákladního listu;
b) obchodní firma či jméno a sídlo Odesílatele, včetně identifikačního čísla;
c) obchodní firma a sídlo Dopravce, včetně identifikačního čísla;
d) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení;
e) jméno a adresa příjemce zásilky;
f) popis zásilky, počet kusů přepravovaných věcí, jejich druh, příp. zvláštní povahu,
hmotnost zásilky
g) výši přepravného
3.5. Nákladní list je vystavován alespoň ve třech vyhotoveních. Tato vyhotovení jsou
podepsána Odesílatelem (resp. osobou, u které se zásilka nachází před nakládkou) a
Dopravcem. Jeden stejnopis Nákladního listu je určen pro Odesílatele, jeden stejnopis obdrží
Dopravce, další stejnopis doprovází jako přepravní doklad zásilku až do jejího vydání příjemci
zásilky a je určen pro příjemce.
3.6. Vzniknou-li pochybnosti o druhu, obsahu, ceně, hmotnosti či jiných údajích o zásilce,
platí údaje uvedené Odesílatelem, resp. zákazníkem Odesílatele.
IV. Práva a povinnosti Dopravce
4.1. Dopravce je povinen postupovat při plnění Přepravní smlouvy s vynaložením odborné
péče, je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy a řídit se pokyny Odesílatele,
uvedenými v objednávce a Nákladním listu.
4.2. Dopravce není oprávněn plnit svůj závazek vyplývající z Přepravní smlouvy
prostřednictvím dalšího dopravce.
4.3. Dopravce je povinen průběžně informovat Odesílatele o průběhu přepravy bez
zbytečného odkladu je dále povinen informovat Odesílatele o okolnostech vzniklých
v průběhu realizace přepravy, které mohou mít vliv na řádné plnění Přepravní smlouvy a o
problémech a překážkách během přepravy, včetně jakéhokoliv zdržení (např. porucha
vozidla, dopravní omezení, dopravní nehoda, čekací doby, přírodní vlivy, stávka apod.) a o
jakémkoliv rozporu prováděné přepravy s Přepravní smlouvou. O shora uvedených
skutečnostech je Dopravce povinen informovat Odesílatele prostřednictvím kontaktních
telefonních čísel či kontaktní emailové adresy Odesílatele.
4.4. Dopravce je rovněž povinen informovat Odesílatele o škodě, která zásilce hrozí, nebo na
ní již vznikla, a to bez zbytečného odkladu. Dopravce je dále povinen činit veškeré kroky k

prevenci vzniku škody na zásilce a k její minimalizaci.
4.5. Dopravce je povinen upozornit Odesílatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů nebo
rozpor jeho pokynů s právními předpisy.
4.6. Dopravce je povinen upozornit bezodkladně Odesílatele na veškeré veřejnoprávní
povinnosti spojené s přepravou zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou Odesílateli
prokazatelně známy.
4.7. Dopravce je povinen využít k provedení přepravy pouze způsobilých dopravních
prostředků, které jsou vhodné k přepravě zásilky a jejichž technický stav je v souladu s
právními předpisy.
4.8. Dopravce není bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele oprávněn přepravovat
Zásilku společně s jinými zásilkami či jiným zbožím.
4.9. Dopravce není bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele oprávněn jakýmkoliv
způsobem překládat zásilku na jiný dopravní prostředek, než na který byla zásilka naložena v
místě nakládky či se zásilkou jakýmkoliv jiným způsobem mimo nakládku či vykládku
manipulovat, vyjma manipulace, kterou bude činit v důsledku předejití či minimalizace
škody, která zásilce hrozí.
4.10. Dopravce je povinen provést nakládku a vykládku zásilky, zkontrolovat počet kusů a
označení zásilky, zjevný stav zásilky a způsob uložení zásilky na vozidle. V případě, že nebude
moci Dopravce toto provést, učiní písemnou výhradu do nákladního listu CMR, nikoliv pouze
čísly, ale slovně. V případě nesprávného uložení zásilky je Dopravce povinen upozornit na
tuto skutečnost Odesílatele. Pokud Odesílatel (resp. jiný oprávněný subjekt) zásilku nepřeloží
či jiným způsobem nezajistný nápravu, je Dopravce povinen učinit písemnou výhradu do
nákladního listu CMR.
4.11. Dopravce odpovídá za řádné a včasné provedení nakládky a vykládky zásilky a za
zabezpečení zásilky proti případnému poškození při přepravě. Dopravce je povinen použít
k upevnění zásilky zajišťovací prostředky (kurty, klíny a jiné upínací prostředky) odpovídající
druhu přepravované zásilky tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu či uvolnění.
4.12. Dopravce je povinen dodržet sjednanou dobu nakládky a vykládky zásilky. Není-li
v objednávce výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré přepravy termínované, tj. nakládku a
vykládku není možno provádět mimo termíny specifikované v Přepravní smlouvě

(objednávce) a bez výslovného souhlasu Odesílatele nelze provést ani dřívější nakládku či
vykládku zásilky.
4.13. Dopravce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a ostatní předpisy a instrukce,
platné v areálech nakládky i vykládky zásilky.
4.14. V případě, že by průvodní doklady k zásilce (např. Nákladní list) obsahovaly údaje o
zásilce a pokyny, odlišné od údajů a pokynů obsažených v Přepravní smlouvě, je Dopravce
povinen na tento rozpor Odesílatele upozornit.
4.15. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li možné si předem vyžádat odsouhlasení
Odesílatele, postupuje Dopravce v zájmu ochrany zásilky i bez pokynu Odesílatele, avšak tak,
aby byly co nejvíce chráněny zájmy a potřeby Odesílatele.
4.16. Dopravce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele kontaktovat
zákazníka Odesílatele. Tento zákaz trvá i po dobu jednoho roku ode dne ukončení Přepravní
smlouvy, tj. Dopravce není oprávněn po dobu jednoho roku ode dne ukončení Přepravní
smlouvy uzavřít smlouvu o provedení či obstarání přepravy se zákazníkem Odesílatele.
Jednání Dopravce v rozporu s tímto ustanovením bude posuzováno jako nedovolené
konkurenční jednání.
4.17. Dopravce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele zcela nebo
částečně postoupit jakékoliv své pohledávky za Odesílatelem třetí osobě či jakékoliv své
pohledávky za Odesílatelem ve prospěch třetí osoby zcela nebo částečně zastavit. Dopravce
není oprávněn jakékoliv své pohledávky za Odesílatelem či jejich část vůči pohledávkám
Odesílatele jednostranně započíst.
4.18. Dopravce nemá za účelem zajištění svých nároků vůči Odesílateli z Přepravní smlouvy
zadržovací právo k zásilce a souhlasí s tím, že výkon zadržovacího práva k zásilce je ve smyslu
ust. § 1396 odst. 2 OZ neslučitelný se způsobem, jakým má být se zásilkou naloženo a který
je Dopravci znám. Dopravci nepřísluší zadržovací právo, neboť je povinen předat zásilku
příjemci.
4.19. K zajištění svých nároků vůči Odesílateli nemá Dopravce zástavní právo k zásilce.
4.20. Dopravce je povinen mít po celou dobu trvání závazků z Přepravní smlouvy sjednané
platné pojištění odpovědnosti za škodu ve výši, která pokrývá jeho odpovědnost podle
Úmluvy CMR.

4.21. Dopravce odpovídá za škodu na zásilce podle platných českých právních předpisů a
v případě mezinárodní přepravy podle ustanovení Úmluvy CMR. Odpovídá-li Dopravce za
škodu na zásilce, je povinen Odesílateli nahradit rovněž veškeré náklady na odstranění
následků škodní události.
4.22. Vznikne-li Dopravci vůči Odesílateli odpovědnost za škodu, zavazuje se Dopravce
uplatnit včas náhradu této škody u svého pojistitele. Dopravce odpovídá za způsobenou
škodu v plné výši, přičemž odpovědnost Dopravce a nárok na náhradu škody zaniká v tom
rozsahu, v jakém byl Odesílatel uspokojen z plnění pojistitele Dopravce.
4.23. Dopravce odpovídá Odesílateli za škodu, která Odesílateli vznikne
v důsledku jakéhokoliv jednání, opomenutí či porušením povinnosti ze strany Dopravce či
jeho subdodavatelů, včetně případných sankcí, které budou Odesílateli z těchto důvodů
uloženy a veškerých nákladů Odesílateli z těchto důvodů vzniklých. Uplatní-li vůči Odesílateli
jakákoliv osoba či orgán veřejné moci (včetně zahraničních) jakýkoliv nárok z důvodu
porušení jakékoliv povinnosti Dopravce či jeho subdodavatelů, zavazuje se Dopravce na své
vlastní náklady zajistit účinnou obranu Odesílatele za účelem prokázání, že nárok byl vůči
Odesílateli vznesen nedůvodně. Pokud bude nárok vůči Odesílateli vznesen důvodně a
Odesílatel bude povinen takto uplatněný nárok splnit, zavazuje se jej za Odesílatele splnit
Dopravce, a to včetně veškerého příslušenství, souvisejících nákladů a sankcí.
4.24. Provádí-li přepravu podle Přepravní smlouvy postupně několik dopravců, pak každý
z nich přejímá odpovědnost za provedení celé přepravy, přičemž převzetím zásilky a
Nákladního listu se každý další dopravce stává smluvní stranou Přepravní smlouvy.
4.25. Nárok na náhradu škody je Dopravce povinen uplatnit u Odesílatele a Odesílateli
doložit nejpozději do 3 měsíců od vzniku škody, v opačném případě nárok Dopravce na
náhradu škody zaniká.
4.26. V případě, že nedojde k realizaci Přepravní smlouvy a provedení objednané přepravy
z důvodů na straně Dopravce (např. Dopravce se k provedení přepravy nedostaví, Dopravce
oznámí Odesílateli, že objednanou přepravu neprovede, atd.), má Odesílatel vůči Dopravci
nárok na náhradu veškerých nákladů, které mu v důsledku nerealizaci Přepravní smlouvy
vzniknou, včetně nákladů, které bude Odesílateli z tohoto důvodu účtovat zákazník, pro
kterého měla být přeprava provedena.
4.27. Dopravce odpovídá za poškození či zničení palet a vratných obalů vzniklé při nakládce,
vykládce či přepravě zásilky. Při převzetí zásilky naložené na paletách je Dopravce povinen

vždy zkontrolovat stav palet a potvrdit převzaté množství palet. Při převzetí zabalené zásilky,
je Dopravce povinen vždy zkontrolovat stav a vhodnost obalu zásilky. Při převzetí zásilky je
Dopravce dále povinen upozornit Odesílatele na zjevně zničené, poškozené či nevhodné
vratné obaly či palety; v opačném případě se má za to, že vratné obaly či palety byly
Dopravci předány k přepravě zásilky v řádném stavu, způsobilém k přepravě.
4.28. Zaváže-li se Dopravce k vrácení obalů či palet na místo nakládky zásilky, je povinen
vrátit je ve stejném stavu a množství, v jakém je při nakládce převzal; v opačném případě
odpovídá Odesílateli za vzniklou škodu. Zaváže-li se Dopravce k výměně obalů a palet, je
povinen Odesílateli doložit a věrohodnými dokumenty prokázat jejich výměnu dle instrukcí
Odesílatele; v opačném případě odpovídá Odesílateli za vzniklou škodu.
V. Základní práva a povinnosti Odesílatele
5.1. Odesílatel je oprávněn předkládat Dopravci požadavky na zajištění přepravy formou
individuálních objednávek, nejpozději do 24 hodin před požadovaným dnem zahájení
přepravy.
5.2. Objednávka bude obsahovat zejména níže specifikované údaje:
a) místo a datum vystavení
b) obchodní firmu a sídlo Odesílatele, včetně jeho identifikačního čísla;
c) označení obchodní firmy či jméno a sídlo Dopravce, včetně jeho identifikačního čísla;
d) požadované místo a datum, případně i přesný čas převzetí zásilky k přepravě;
e) místo určení zásilky, datum, případně i požadovaný přesný čas dojití zásilky do místa
určení;
f) dobu nakládky a vykládky zásilky,
g) obchodní firmu či jméno příjemce, včetně jeho sídla a přesného označení místa
vykládky, pokud není totožné s adresou sídla příjemce;
h) popis zásilky, počet kusů přepravovaných věcí tvořících zásilku, jejich druh,
i) hrubá váha a rozměry zásilky;
j) požadavek na zajištění přepravy specifických dodávek (např. přeprava
nadrozměrných či nebezpečných nákladů);
k) výši přepravného.
5.3. Odesílatel je povinen poskytnout Dopravci veškeré potřebné údaje a podklady nezbytné
pro řádné a včasné provedení sjednané přepravy a je povinen zajistit (zpravidla
prostřednictvím osoby, u které se zásilka před nakládkou nachází), aby byly Dopravci při
nakládce zásilky předány veškeré doklady týkající se zásilky a její přepravy.

5.4. Odesílatel neodpovídá za dodržení lhůt nakládky a vykládky Zásilky, pokud se tomu
předem Dopravci výslovně písemně nezavázal a z důvodu nedodržení lhůt není Dopravce
oprávněn účtovat Odesílateli jakékoliv výdaje a náklady či náhradu jakékoliv škody.
5.5. Odesílatel je povinen uhradit Dopravci sjednané Přepravné.
5.6. Odesílatel je oprávněn zrušit Objednávku k provedení přepravy nejpozději 48 hodin před
sjednaným termínem nakládky zásilky. Dopravce není oprávněn požadovat po Odesílateli
v souvislosti se zrušením Objednávky úhradu jakýchkoliv nákladů, náhradu škody či mu
účtovat jakékoliv sankce.
5.7. Vznikne-li Dopravci vůči Odesílateli v souvislosti s plněním Přepravní smlouvy nárok na
náhradu škody, je tato náhrada škody limitována částkou 100.000,-- Kč na jednu škodní
událost. Dopravce nemá vůči Odesílateli nárok na náhradu nepřímé škody, ani ušlého zisku.
5.8. Odesílatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku oproti
jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Dopravce za Odesílatelem, a to bez ohledu na
skutečnost, zda tato pohledávka vznikla na základě Přepravní smlouvy či v souvislosti ní nebo
zda vznikla na základě jiného právního vztahu mezi Smluvními stranami nebo v souvislosti
s ním.
VI. Přepravné, splatnost, fakturace
6.1. Za provedení přepravy náleží Dopravci cena (přepravné), sjednaná v Přepravní smlouvě.
Nevyplývá-li z ujednání Smluvních stran jinak, je výše přepravného uvedena bez DPH.
Sjednané přepravné zahrnuje veškeré poplatky a náklady Dopravce související s přepravou
zásilky.
6.2. Dopravce vyúčtuje Odesílateli sjednané přepravné fakturou. Tuto fakturu je Dopravce
povinen doručit Odesílateli poštou nejpozději do 14 dnů ode dne provedení přepravy, a to
včetně těchto povinných příloh - 2ks potvrzených originálů CMR a dodacích listů. Všechny
doklady musí být náležitě orazítkovány a podepsány. U přeprav mimo zemí EU musí být
označen nákladní list CMR i příslušnými celními razítky. Dodací listy musí být vždy potvrzené
příjemcem zásilky.
6.3. Splatnost faktur činí 50 dnů ode dne doručení faktury včetně veškerých povinných příloh
dle čl. 6.2. těchto VOP Odesílateli.
6.4. Pro platby v cizí měně je Dopravce povinen uvést na faktuře SWIFT CODE banky a účet

ve tvaru IBAN. Každá ze Smluvních stran hradí poplatky účtované v souvislosti s platbami
jeho bankou. Veškeré bankovní výlohy spojené se zahraniční platbou jdou k tíži příjemce
platby.
6.5. V případě, ž bude v Nákladním listu učiněna jakákoliv výhrada, splatnost přepravného se
odkládá a lhůta splatnosti počíná běžet teprve od okamžiku, kdy dojde k vyřešení sporného
nároku uplatněného v Nákladním listu. O učinění výhrady a odkladu splatnosti přepravného
informuje Odesílatel Dopravce bez zbytečného odkladu poté, co se o výhradě dozví.
6.6. Dopravce není oprávněn požadovat po Odesílateli před započetím plnění Přepravní
smlouvy zálohu na přepravné, ani žádné jiné platby.
VII. Náhrada nákladů Dopravce
7.1. Dopravce je oprávněn účtovat Odesílateli prostoje, způsobené Odesílatelem pouze
v případě, že doba prostojů překročí 24 hodin. V takovém případě náleží dopravci náhrada za
prostoje ve výši 150 EUR/den, avšak pouze za podmínky, že Dopravce bude Odesílatele o
prostojích informovat písemně do 24 hodin od jejich vzniku a tyto prostoje Dopravce
Odesílateli prokáže písemným potvrzením o prostojích.
7.2. V případě, že vozidlo Dopravce bude nuceno z důvodu na straně Odesílatele ujet při
plnění Přepravní smlouvy navíc nepředpokládané kilometry (např. z důvodu nepřipravenosti
nakládky a vykládky a z tohoto plynoucího opakovaného přistavení vozidla k nakládce či
vykládce, atd.), náleží Dopravci od Odesílatele náhrada ve výši 0,8 EUR za každý takový
kilometr.
7.3. Jakékoliv jiné mimořádné či nepředpokládané výdaje a náklady je Dopravce oprávněn
vyúčtovat Odesílateli pouze v případě, že tyto výdaje a jejich výši Odesílatel předem písemně
odsouhlasil.
VIII. Smluvní pokuty
8.1. Pro případ porušení některé z informačních povinností stanovených v čl. 4.3. či 4.4.
těchto VOP je Dopravce povinen zaplatit Odesílateli smluvní pokutu ve výši 30% ze
sjednaného přepravného bez DPH.
8.2. V případě nedovoleného konkurenčního jednání ze strany Dopravce v rozporu s čl. 4.16
těchto VOP je Dopravce povinen zaplatit Odesílateli smluvní pokutu ve výši stonásobku
přepravného bez DPH.

8.3. V případě prodlení s provedením nakládky nebo vykládky zásilky je Dopravce povinen
zaplatit Odesílateli smluvní pokutu ve výši:
- 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s přistavením vozidla k nakládce nebo
vykládce zásilky, je-li sjednán přesný čas provedení nakládky či vykládky zásilky s
přesností alespoň na celé hodiny
- 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s přistavením vozidla k nakládce nebo
vykládce zásilky, je-li sjednán pouze den nakládky či vykládky zásilky.
Maximální výše smluvní pokuty v případech prodlení s provedením nakládky nebo vykládky
zásilky činí částku odpovídající sjednanému přepravnému bez DPH, s výjimkou případů, kdy
k porušení povinností na straně Dopravce dojde úmyslně nebo takovým jeho zaviněním,
které se podle českých právních předpisů považuje za rovnocenné úmyslu.
8.4. V případě porušení povinnosti Dopravce stanovené v čl. 6.2. těchto VOP, tj. nedoručí-li
Dopravce Odesílateli fakturu včetně veškerých povinných příloh ve stanovené lhůtě, je
Dopravce povinen zaplatit Odesílateli smluvní pokutu ve výši 50% ze sjednaného
přepravného bez DPH.
8.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odesílatele na náhradu vzniklé škody v
plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne jejího vyúčtování Dopravci.
IX. Promlčení práv z Přepravní smlouvy
9.1. Promlčecí doba u práva Dopravce na zaplacení Přepravného a veškerých dalších
pohledávek Dopravce vůči Odesílateli z Přepravní smlouvy činí jeden rok.
9.2. V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ se na základě dohody Smluvních stran prodlužuje
promlčecí doba u práv na náhradu škody vzniklé Odesílateli při přepravě realizované na
základě Přepravní smlouvy, na níž se vztahuje Úmluva CMR, na tři roky.
9.3. Pro počátek běhu promlčecí doby platí v případě vnitrostátní přepravy ustanovení OZ,
v případě přepravy, na níž se vztahuje Úmluva CMR, platí ustanovení Úmluvy CMR.
X. Oznamování
10.1. Jakákoliv komunikace a veškerá právní jednání a úkony týkající se Přepravních smluv
musí být provedena v písemné formě. K zachování písemné formy postačí forma datové,
emailové či faxové zprávy za předpokladu, že obsah takové zprávy bude dostatečně určitý a
srozumitelný a že bude možná jednoznačná identifikace osoby, která daný právní úkon
učinila.

10.2. Má se za to, že písemnost doručovaná prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání.
XI. Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto VOP jsou určeny výlučně pro úpravu vztahů mezi podnikateli. Tyto VOP jsou
zveřejněny na nepřetržitě přístupné webové stránce Odesílatele a každý má možnost se
s nimi kdykoliv seznámit. Dopravce prohlašuje, že před uzavřením Přepravní smlouvy měl
možnost se s VOP dostatečně seznámit a obsah těchto VOP ovlivnit vyloučením aplikace
jejich jakýchkoliv pasáží, článků či odstavců ujednáním obsaženým v Přepravní smlouvě.
11.2. Smluvní vztah založený Přepravní smlouvou se řídí českým právním řádem. Vztahy mezi
Smluvními stranami výslovně neupravené Přepravní smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.
11.3. Pokud by jakékoliv ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s kogentními ustanoveními
platných českých právních předpisů či mezinárodních norem, pak se použijí ustanovení
těchto předpisů a norem. Tato skutečnost však nemá vliv na platnost ostatních ujednání
těchto VOP či na platnost těchto VOP jako celku.
11.4. Veškeré případné spory, které vzniknou na základě Přepravní smlouvy či v souvislosti
s ní, se Smluvní strany pokusí řešit mimosoudní cestou na základě vzájemného jednání za
účelem zachování dobrých obchodních vztahů. Nepodaří-li se smluvním stranám vyřešit spor
mimosoudní cestou, bude řešen výhradně podle českého právního řádu věcně a místně
příslušným soudem.
11.5. Dopravce se ve smyslu ust. § 1794 odst. 2 OZ vzdává práva požadovat zrušení Přepravní
smlouvy a navrácení původního stavu z důvodu případného neúměrného zkrácení a zároveň
prohlašuje, že plnění na základě Přepravní smlouvy přijímá za sjednanou odměnu, přičemž
Dopravce prohlašuje, že výši odměny nepovažuje za hrubě nepoměrnou k poskytnutému
protiplnění.
11.6. Dopravce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ.
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Dopravce na
jakékoliv právní vztahy vzniklé mezi nimi, a to i tehdy, pokud na ně Dopravce jakkoliv odkázal
nebo odkáže, a přestože byly Odesílateli známy.
11.7. Znění těchto VOP může Odesílatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá mezi Smluvními stranami za dobu účinnosti předchozího
znění VOP. Změny VOP je Odesílatel povinen oznámit Dopravci, a to zveřejněním nových
VOP na svých webových stránkách www.ttvtransport.cz/ to nejpozději 14 dnů před nabytím
jejich účinnosti. Změny VOP je Dopravce oprávněn odmítnout a z tohoto důvodu Přepravní
smlouvu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od nabytí účinnosti nových VOP, přičemž výpovědní
doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Odesílateli. V případě, že Dopravce
změny VOP neodmítne a Přepravní smlouvu ve shora uvedené sjednané lhůtě nevypoví, jsou
VOP účinné ve změněné formě od okamžiku účinnosti jejich změny určené Odesílatelem.
Pokud Dopravce VOP ve shora uvedené sjednané lhůtě odmítne (vypoví), jsou VOP účinné až
do uplynutí výpovědní doby.
11.8. Účinnost těchto VOP nastává dne 1.8.2018.

