
ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA 
 

 
 

Zasílatel: Michal Anýž - TAKECARS, místo podnikání: Třebešovská 2254/105,  

                                  193 00 Praha 9 

IČ: 69528608, DIČ: CZ8008140261 
 
Kontaktní adresa: Malešická 39, 130 00 Praha 3 

 
Registrace: ŽL č.j. 2000/1140744/LA, evid. č. 310014-9319 00 

 
Telefonické spojení: +420 777 558 058 

 
Zákaznický servis: +420 224800224 
                                           info@takecars.cz, www.takecars.cz 

 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4 

číslo účtu: 1154511/5500 

(dále jen zasílatel) 

a 
 

 Obchodní jméno:  

   IČ:  DIČ:    
  Zapsaná:   
  se sídlem:   

  zastoupená společně    
    

  Telefonické spojení:  
  
  El.pošta:   

  Bankovní spojení: 
  Číslo účtu:   
 

(dále jen příkazce) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, tuto zasílatelskou smlouvu. 

 

 
Článek I 

Předmět smlouvy 
 
1) Touto smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet 

obstará přepravu zásilek (obálek, dokumentů, balíčků) na území města Prahy z určitého 

místa (odesílatele) do jiného určitého místa (příjemce) ve dni totožném s objednáním 

zásilky nebo dle dohody s příkazcem. Zasílatel se dále zavazuje obstarat přepravu zásilek 
vlastním jménem na účet příkazce po celém území České republiky a na základě dohody 

mezi stranami i mimo území České republiky ve všech zemích celosvětově. 
 
2) Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli za jeho službu úplatu. 

 
Čl. II. 

Doba trvání smlouvy 
 
1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, počínající okamžikem podpisu smluvních stran. 

 
2) Kterákoli ze stran může zrušit tuto smlouvu písemnou výpovědí adresovanou druhé 

smluvní straně, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl. III. 

Obsah smlouvy 
 
1) Zasílatelskou smlouvou vzniká mezi zasílatelem a příkazcem závazkový vztah, v jehož rámci 

vzniká příkazci nárok na obstarání přepravy zásilek zasílatelem, a to až do doby ukončení 

této smlouvy. 

 
2) Na základě objednávky provádí zasílatel přepravu zásilky z místa odeslání do místa určení, 

a to v přepravních lhůtách podle uveřejněné nabídky služeb v závislosti na tom, jaký způsob 

přepravy si příkazce objednal. 
 
3) Zasílatel je oprávněn informovat příkazce o předpokládaném čase, v němž požaduje zásilku  

           doručit. Požaduje-li příkazce urgentní doručení zásilky, zasílatel takový způsob doručení    

           potvrdí, má však také právo takový způsob doručení bez důvodu odmítnout. 
 
4) Zasílatel poskytuje své služby pouze v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00 

hod. s výjimkou státních a ostatních svátků (tj. dny pracovního klidu), pokud se s příkazcem 

nedomluví jinak. 
 
Čl. IV. 

Práva a povinnosti příkazce 
 
1) Příkazce se zavazuje poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, 

jakož i jiných skutečnostech potřebných ke zdárnému doručení objednané zásilky (např. zda 
je třeba zachovat zvláštní způsob zacházení se zásilkou apod.). Nesplněním výše uvedené 

povinnosti odpovídá příkazce za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za 
škodu, která vznikne zasílateli porušením této povinnosti. 

 
2) Příkazce se zavazuje předat zasílateli pouze takovou zásilku, která je způsobilá přepravy dle 

této smlouvy.Zjistí-li zasílatel, že zásilka vykazuje vlastnosti, pro které ji nelze přepravit na 

místo určení nebo ji lze z přepravy vyloučit (Čl. V. odst. 4), příkazce není oprávněn její 
zaslání vyžadovat a zasílatel je oprávněn přepravu odmítnout. 

 
3) Příkazce je povinen předat zasílateli zásilku v obalu neporušeném a odpovídajícím obsahu a 

povaze zásilky. Při nesplnění této podmínky nenese zasílatel odpovědnost za případnou 
škodu, která může vzniknout na zásilce nebo příkazci či třetím osobám. 

 
Čl. V. 

Práva a povinnosti zasílatele 
 
1) Zasílatel je povinen plnit pokyny příkazce a upozornit jej na zjevnou nesprávnost jeho 

pokynů. Neobdrží-li zasílatel od příkazce potřebné pokyny, požádá jej o jejich doplnění. Při 

nebezpečí z prodlení je však povinen postupovat i bez těchto pokynů tak, aby byly v 
přiměřené míře chráněny zájmy příkazce, které jsou zasílateli známé. Nemůže-li zasílatel 

zásilku doručit zejména z důvodů nesprávné adresy či identifikace příjemce, nebo je-li zásilka 
určena pouze do vlastních rukou z důvodu absence příjemce nebo jiné osoby, kontaktuje 

zasílatel příkazce a informuje jej o nedoručitelnosti zásilky a bude čekat na další instrukce. 

Zasílatel je povinen takové 
instrukce neprodleně poskytnout, jinak bude zásilka vrácena příkazci s tím, že zasílatel bude 
mít právo na úhradu úplaty ve stejné výši, jako kdyby zásilka byla doručena. 

 
2) Zasílatel se zavazuje podávat příkazci zprávy o tom, že zásilka byla řádně a včas doručena, 

v případě, že si příkazce takovou zprávu (call-back) vyžádá. Za tuto službu je zasílatel 

oprávněn účtovat si odměnu dle ceníku služeb, který je nedílnou přílohou této smlouvy. 
 
3) Zasílatel je oprávněn uskutečnit přepravu zásilky sám nebo za použití služeb jiné třetí osoby. 

 
4) Zasílatel je oprávněn vyloučit z přepravy tyto zásilky: 

peníze v hotovosti, zboží mimořádné hodnoty jako ušlechtilé kovy, umělecké předměty, 
nepojištěné dokumenty vysoké hodnoty, veškeré cenné papíry na doručitele, šeky, zboží 
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podléhající rychlé zkáze a živá zvířata, chemikálie, radioaktivní zboží, omamné látky, hořlavé 
a jiné nebezpečné látky. Zasílatel si vyhrazuje právo odmítnutí jakékoliv zásilky. 

 
5) Zasílatel je oprávněn vyžádat si informace o obsahu a povaze zásilky a příkazce je 

povinen mu takové úplné informace oznámit dostatečně včas. Zasílatel neodpovídá za 
škodu, která vznikla v důsledku přepravy zboží, které má být z přepravy vyloučeno a o 
jehož vlastnostech nebyl dostatečně anebo včas informován. 

  
 Čl. VI. 

Odpovědnost za škodu 
 
1) Zasílatel odpovídá za škodu na přepravovaných zásilkách. Zasílatel je povinen oznámit 

příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě sám dověděl. Odpovědnosti 
za škodu se zprostí, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné 

péče. V případě, že obstarává přepravu zásilky zasílatel prostřednictvím třetí osoby, odpovídá 

i za škodu, kterou způsobila osoba, která zásilku přepravovala. 
 
2) Za škodu na zásilce zasílatel neodpovídá, prokáže-li, že škoda byla způsobena: 

 
a) odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky 

b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku 
c) vadným nebo nedostatečným obalem zásilky. 

 
3) Zasílatel odpovídá také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky. Výše vzniklé škody je 

u zásilek po Praze paušálně stanovena jako částka odpovídající ceně přepravy takovéto 

zásilky. U zásilek doručovaných mimo Prahu je výše škody stanovena jako 50% ceny 

přepravy takovéto zásilky. 
 
4) Při ztrátě nebo zničení zásilky je zasílatel povinen nahradit cenu zásilky, kterou tato měla 

v době, kdy byla zasílatelem převzata. 
 
5) Při poškození nebo znehodnocení zásilky je zasílatel povinen nahradit rozdíl mezi cenou, 

kterou měla zásilka v době jejího převzetí zasílatelem a cenou, kterou by měla zásilka 

poškozená nebo znehodnocená. 
 

6)  Smluvní strany si ujednávají, že maximální očekávaná výše škody vzniklá příkazci v 

souvislosti s přepravou jedné zásilky činí částku ve výši 50.000,- Kč. V případě vyšší 
očekávané škody je příkazce povinen uhradit zasílateli 2 % ceny zásilky za účelem jejího 

připojištění, maximální výše očekávané škody však může činit částku 500.000,- Kč za 
účelem takového připojištění. Pokud by očekávaná výše škody tuto částku přesahovala, 

ujedají si smluvní strany zvláštní podmínky.  

 
  Čl. VII. 

Úplata za kurýrní služby 

1) Zasílateli přísluší za poskytnuté služby smluvní úplata. Výše ceny je uvedena v ceníku služeb 
a je závislá na zónách, ve kterých je zásilka přepravována a na požadované rychlosti 

doručení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Aktuální ceník služeb tvoří nedílnou přílohu č. 1 této 

smlouvy. Zasílatel se zavazuje poskytnout příkazci slevu 23% z úplaty u zásilek po Praze. 
Rozdělení zón je dáno zasílatelem a tvoří součást ceníku služeb. Pokud jsou cena či termíny 

doručení odlišné či odlišně specifikované, jsou tyto specifikace nedílnou součástí této 
smlouvy. 

 
2) Nárok na úplatu vzniká dnem provedení přepravy dle této smlouvy. Zasílatel je oprávněn 

vystavit fakturu – daňový doklad ihned po provedení přepravy. V závislosti na objemu 
přepravy je zasílatel rovněž oprávněn provádět fakturaci společně za týdenní či dvoutýdenní 
období, případně za období jednoho kalendářního měsíce. Faktury budou splatné ve lhůtě 
čtrnácti dnů po jejich vystavení. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury je oprávněn 

zasílatel vyúčtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení a příkazce je povinen tento úrok uhradit. 

 
3) Zasílatel má k zajištění svých nároků vůči příkazci zástavní právo k zásilce, dokud je zásilka 

u zasilatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo dokud má zasílatel listiny, 

které jej opravňují, aby se zásilkou nakládal.        3 
 
 



 
 
 

  ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA 
 
Čl. VIII. 

Ostatní ujednání 
 
1) Škodu na zásilce je třeba uplatnit vůči zasílateli bezprostředně při převzetí zásilky. 

Reklamaci za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením zásilky je nutno uplatnit bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů ode dne doručení zásilky nebo vrácení 

zásilky. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno 
reklamaci uplatnit do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena. 

 
2) Zasílatel se zavazuje, že uchová v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace 

týkající se druhu zásilek, jejich počtu či místě určení. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zasílatele dle jiných právních předpisů. 

 
3) Zasílatel se zavazuje uchovávat doklady a písemnosti týkající se doručení a předání zásilek po 

dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby je oprávněn tyto doklady a písemnosti zničit takovým 
způsobem, aby nedošlo ke zneužití jakýchkoli údajů a informací v nich obsažených. 

 

Čl. IX 

Osobní údaje 
 

1)   Zasílatel tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(dále jen „nařízení“) informuje příkazce, že v postavení správce zpracovává identifikační, 

kontaktní údaje příkazce a údaje plynoucí ze smluvního vztahu, zejména: jméno, 
příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, email, telefon, číslo bankovního účtu………, 

které v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy příkazce poskytl zasílateli. Tyto údaje 

zpracovává zasílatel pro účely realizace předsmluvních opatření, uzavření a plnění 
smlouvy, plnění povinnosti uložených právními předpisy, ochrany svých oprávněných 

zájmů a uplatňování práv ze smlouvy po dobu účinnosti smlouvy a následně do doby 
uplynutí promlčecích lhůt pro vypořádání vzájemných nároků. Proti zpracování osobních 

údajů na základě oprávněných zájmů zasílatele je příkazce oprávněn kdykoliv podat 

námitku. Více informací o zpracování osobních údajů včetně svých práv týkajících se 
zpracování osobních údajů ve vztahu k zasílateli jako správci je uvedeno na webových 

stránkách http://www.takecars.cz/....... v dokumentu Podmínky ochrany osobních 
údajů. Na zasílatele se lze v této souvislosti obracet na adrese v záhlaví této smlouvy. 

Příkazce svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl v souladu s čl. 13 nařízení 

informován o tom, že své osobní údaje poskytuje v nezbytném rozsahu pro účely plnění 
smlouvy. 

 
2)   Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že osobní údaje třetích osob získal 

a zpracovává v souladu s nařízením a splnil veškeré povinnosti vyplývající z nařízení 
a dalších příslušných právních předpisů tak, aby tyto údaje mohl předat zasílateli a ten 

mohl řádně plnit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pokud by se prohlášení 

příkazce uvedené v předchozí větě ukázalo jako nepravdivé, je příkazce ve smyslu 
ustanovení § 2890 a násl. občanského zákoníku povinen uhradit zasílateli újmu, která 

mu takovým porušením vznikne. 
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Čl. X 

Závěrečná ustanovení  

 
1) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 

Všeobecnými obchodními podmínkami Michal Anýž (TAKECARS) a obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Příkazce se seznámil se Všeobecnými 
obchodními podmínkami, které tvoří součást této smlouvy. V případě rozporu mezi touto 
smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami, má přednost tato smlouva. 

 
2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
3) Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý z účastníků 

obdrží po jednom vyhotovení. 
   
4) Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato byla sepsána dle jejich pravé a    

svobodné vůle a že jejímu obsahu rozumějí, na důkaz čehož připojují své podpisy 
 
 
 
 
 
V Praze dne………………………. V Praze dne …………………….. 

 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Michal Anýž 

Takecars 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
Ceník služeb 
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