
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Smlouva o p řepravě věci 
uzavřená podle § 2555 a násl. občanského zákoníku 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

.............................................. 

IČ …………………………. 

se sídlem ………………………. 

jejímž jménem jedná …………… 

(dále jen „odesílatel “) 

 

a 

................................................. 

IČ.............................................. 

se sídlem .......................................... 

jejímž jménem jedná........................ 

(dále jen „dopravce “) 

 
 
uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto 

smlouvu o p řepravě věci: 

 

Článek I.  

Předmět smlouvy 

 
1. Dopravce se touto smlouvou zavazuje odesílateli, že přepraví předmět smlouvy (dále jen 

„zásilka “) z místa odeslání (adresa) do místa určení (adresa) a odesílatel se zavazuje 
dopravci přepravné. Převzetí zásilky potvrdí dopravce odesílateli písemně.  

 
2. Předmětem smlouvy jsou následující předměty …………………………………………… 
 

3. Místo a datum převzetí nákladu dopravcem:      
adresa:.................................................................. 

dne ....................... 
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4. Adresa příjemce, datum předání zásilky příjemci:  
adresa: .................................................................. 

  dne  ………………. 

 
 

Článek II.  

Povinnosti smluvních stran  
 

1. Odesílatel je povinen: 
a. zaplatit přepravné sjednané v této smlouvě   
b. předat dopravci zásilku v místě a době sjednané v této smlouvě 
c. poskytnout dopravci všechny pokyny potřebné k provedení přepravy a všechny 

informace týkající se obsahu a povahy zásilky  
d. předat listiny nutné k provedení přepravy dopravci nejpozději při předání zásilky k 

přepravě, tedy dne ………….. 
e. v případě změny přepravních pokynů v průběhu přepravy nahradit dopravci výdaje, 

které mu v souvislosti s tím vznikly 
 

 
2. Dopravce je povinen: 

a.  provést přepravu řádně a včas, ve lhůtě stanovené touto smlouvou 
b.  provést přepravu do místa určení výše sjednaného s odbornou péčí, a to v době 

…………… 
c. vydat odesílateli písemné potvrzení o převzetí zásilky, a upozornit odesílatele na 

všechny nesrovnalosti týkající se zásilky, které při převzetí zjistí 
d. 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. 

e.  použít jiné osoby k provedení přepravy   

 
Článek III.  

Přepravné 

 

1. Dopravci náleží smluvená odměna ve výši Kč ………………………... 
 

2. Nárok na přepravné vzniká dopravci po řádném provedení přepravy a předání zásilky 
oprávněnému příjemci. 

 

3. Odesílatel složil při podpisu této smlouvy zálohu ve výši Kč ……………., která bude 
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započítána do celkové smluvní odměny za přepravu dle této smlouvy. 
 

4. Smluvní odměna bude dopravci uhrazena na základě faktury, kterou dopravce vystaví 
s veškerými náležitostmi daňového dokladu, nejpozději do 14 dnů ode dne předání zásilky 
příjemci, přičemž zohlední již uhrazenou zálohu. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne 
doručení odesílateli. Nedílnou přílohou faktury je doklad potvrzující převzetí zásilky 
příjemcem. 

 

5. Nemůže-li dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá, náleží mu poměrná 
část přepravného s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné. 
 

 
Článek IV. 

Odpov ědnost a náhrada škody 
 

1. Dopravce odpovídá za škody, které vznikly na zásilce v době od jejího převzetí do jejího 
vydání příjemci a je povinen k jejich náhradě. Této odpovědnosti se může zprostit, pouze 
pokud prokáže, že škodu způsobil odesílatel, příjemce nebo vlastník zásilky, nebo pokud 
byla škoda způsobena vadou či přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku, nebo 
prokáže-li, že škodu nemohl dopravce odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

2. 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. 

 

3. Dopravce je povinen podat odesílateli urychleně zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo 
která vznikla. Nabyl-li však právo na vydání zásilky již příjemce, podá dopravce zprávu 
příjemci. Nepodá-li dopravce zprávu o škodě bez zbytečného odkladu odpovídá za škodu 
vzniklou nesplněním a je povinen k její náhradě. 

 

4. Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu, kterou měla zásilka 
v době převzetí k přepravě. 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. 
 

5. Dopravce odpovídá za škodu způsobenou překročením lhůty k přepravě zásilky. Za škodu 
způsobenou tímto prodlením odpovídá v rozsahu daném přepravním řádem. 
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6. 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 je nepřizná, namítne-li dopravce, že právo bylo uplatněno opožděně. 
 

7. 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 je nepřizná, namítne-li dopravce, že právo bylo uplatněno opožděně. 

 
 

Článek V.  

Svépomocný prodej 
 

1. Dopravce je oprávněn zásilku na účet odesílatele prodat při bezprostřední hrozbě podstatné 
škody na zásilce, není-li čas vyžádat si pokyny odesílatele, anebo prodlévá-li odesílatel s 
nimi. 

 
 

Článek VI.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a přepravním řádem 
dopravce. 

 

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 ......................    V ..................... dne ...................... 

 

........................................................    ........................................................ 

 odesílatel                        dopravce 


