Přepravy byly realizované výhradně za následujících podmínek:
1. Dodavatel je povinen provést veškeré přepravy s péčí řádného hospodáře, je povinen dodržet veškerá ustanovení vyplívající z této
zasilatelské smlouvy, která vychází z platných právních předpisů ČR a Úmluvy CMR.
2. Dodavatel musí zabezpečit všechny možné případy odpovědnosti přiměřenou pojistnou ochranou. Především musí mít ke všem uděleným
objednávkám uzavřeno platné pojištění CMR dle západního standardu s dostatečnou krycí částkou (se zaplacenou náhradou, bez vyloučení
odpovědnosti). Doklad o výši krycí částky musí dodavatel kdykoli na vyžádání předložit. Změny týkající se pojistné ochrany a výše krycí částky
musí být objednavateli neprodleně oznámeny.
3. Dodavatel garantuje dodržování všech termínů a lhůt. Narušení průběhu přepravy musí neprodleně oznámit objednavateli. V případě
nehody, krádeže nebo jiných nepředvídaných událostí musí být objednavatel o této skutečnosti ihned informován
4. Vozidlo použité dodavatelem musí odpovídat zvláštním požadavkům potřebným pro splnění této objednávky a zákonným ustanovením
5. Bez předcházející domluvy s objednavatelem je zakázáno vozit ve vozidle cizí nepovolané osoby. V každém případě ručí za tyto osoby
dodavatel jako za svůj vlastní odborný personál.
6. Dodavatel nese náklady spojené s nedoručením zboží. Nedoručením se myslí jak faktické nedoručení, tak i pozdní doručení zboží
7. Zhotovitel dodržuje všechny zákonné a smluvní předpisy k dodržování nejnižší mzdy. Zaručuje zejména dodržení zákona o minimální mzdě
(Mindestlohngesetz, MiLoG) ve Spolkové republice Německo a zavazuje se využívat případně pouze takové subdodavatele, kteří rovněž
dodržují ustanovení zákona MiLoG. Ke kontrole dodržování zákona MiLoG má zhotovitel rozsáhlé kontrolní právo. Zhotovitel předloží kdykoli
na požádání příslušné dokumenty, které dokládají dodržování uvedeného zákona. Dodavatel se zavazuje, že objednatele ochrání v celém
rozsahu před jakýmikoli a všemi škodami a nároky, které budou případně proti němu vzneseny na základě nedodržování ustanovení zákona
MiLoG; v souvislosti s tím musí nahradit v plné výši i příslušné náklady na právní obhajobu. Při porušení německého zákona o minimální mzdě
(MiLoG) má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,00 eur za každý případ porušení. Za jakékoli další výdaje, které budou
způsobeny porušením zde uvedených nebo
zákonných povinností bude účtováno 50,00 eur za každý případ.
8. Dodavatel a jeho personál pověřený dopravou je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, obaly a hmotnost. Musí dbát na
dodržování maximální přípustné celkové hmotnosti vozidla a zatížení nápravy. Dodavatel a jeho personál pověřený dopravou musí z hlediska
provozu a přepravy zajistit bezpečné naložení zboží do vozidla. Za zajištění nákladu (postranice, upínací popruhy, palety atd.) je odpovědný
výhradně dodavatel resp. jeho personál pověřený přepravou zboží. Jsou-li při nakládání nebo vykládání zboží zjištěny nedostatky, je nutné o
tom neprodleně informovat objednavatele a vyžádat si jeho další pokyny. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pokuty udělené dodavateli
popř. náklady za překládání zboží nebudou převáděny na objednavatele.
9. Není-li ujednáno opačně, je nutné provést výměnu nakládacích prostředků ve stejném počtu, stejného druhu a ve stejné kvalitě. Provedení
i neprovedení výměny nakládacích prostředků musí být ze strany odesílatele popř. příjemce doloženo na nákladním listu nebo dokladu o
nakládacích prostředcích, přičemž musí být u potvrzení uveden přesný počet a druh nakládacích prostředků, razítko a podpis doplněný
jménem podepsané osoby. Nejsou-li nakládací prostředky vyměněny, musí být na náklady dodavatele během 14 dnů vráceny. Dodavatel musí
zajistit, aby byl na cestách vždy k dispozici dostatečný počet pomocných nakládacích prostředků (protiskluzové rohože, ochrany hran, upínací
popruhy atd.) v adekvátní kvalitě. Je-li v místě nakládání zboží potřeba převzít další pomocné nakládací prostředky, budou náklady za tyto
prostředky v plném rozsahu předány k zaúčtování. Nebudou-li nakládací prostředky u odesílatele/příjemce vyměněny, je nutné o této
skutečnosti neprodleně informovat objednavatele. V případě neposkytnutí této informace musí dodavatel uhradit náklady. Výměna
nakládacích prostředků musí být doložena originálním dokladem o výměně palet, který musí být přiložen k vyúčtování.
10. Ujednána je absolutní ochrana zákazníka. Při vstupu dodavatele do hospodářské soutěže zanikají nároky vůči objednavateli. Je zakázáno,
aby dodavatel navázal kontakt s třetí osobou, které se přeprava dotýká. Zakázáno je též jakékoliv konkurenční jednání. V případě porušení je
ujednána smluvní pokuta ve výši 10 000,00 EUR bez doložení konkrétní škody. Uplatnění přesahující škody zůstává vyhrazeno.
11. Dodavatel potvrzuje, že má k dispozici veškerá povolení, oprávnění a koncese potřebné pro přepravu zboží. Na vyžádání musí být
příslušné podklady předloženy. Při realizaci této zakázky musí dodržovat veškerá ustanovení zákona o nákladní dopravě a ostatní důležité
předpisy. Přijetím a realizací přepravy zaručuje dodavatel (to stejné platí i pro subspolečnosti pověřené dodavatelem), že jsou řidiči použitých
vozidel vlastníky odpovídajících pracovních povolení a povolení k pobytu. Objednavatel je oprávněn provést v souvislosti s tímto namátkovou
kontrolu. V případě chybějícího povolení nebude zakázka přidělena. Objednavatel musí být o této skutečnosti neprodleně informován. Při
nerespektování ustanovení dle tohoto bodu je dodavatel povinen uhradit objednavateli škody za všechny z toho vyplývající nároky a hájit jej
proti žalobě.
12. Objednávky podléhají českému právu s připojením jeho mezinárodních referenčních norem. V případě mezinárodní přepravy jsou navíc
uplatňována ustanovení CMR.
13. Místem plnění je Praha. Soudní příslušnost je v Praze
14. Stanou-li se některá ustanovení z právního hlediska neplatnými, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena
15. Platební lhůta činí 60 dní po doručení faktury a předložení všech přepravních dokumentů (CMR, dodací listy atd.). Platební lhůta začíná
běžet při předložení řádné a ověřitelné faktury a kompletní přepravní dokumentace.
16. V případě nedodržení splatnosti faktur, bude po určité době nutné přikročit k vystavení předžalobní výzvy. V takovém případě se
odběratel zavazuje uhradit administrativní náklady spojené s touto výzvou, a to 300 Kč (bez DPH) navíc pod stejným variabilním symbolem
jako samotná faktura.

