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Express Parcel System, spol. s r.o. 

IČO 612 48 380 

DIČ: CZ61248380 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28752 dne 

6.5.1994 

se sídlem Přístavní 5 / 1341, Praha 7 

zastoupena jednatelkou společnosti paní Barborou Cornelio 

Telefonické spojení: 222 18 11 11 

Fax: 222 18 11 12 

El. pošta: obchod@epskuryr.cz 

Bankovní spojení: Unicredit Bank 

Číslo účtu: 1002722458/2700 

 

(dále jen zasílatel)  

a 

 

…………………………………………. 

IČO :  ………………………………….. 

DIČ: …………………………………… 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :………………………………….Městským soudem 

v Praze, oddíl …., vložka : …………………. 

se sídlem :………………………………………………….. 

zastoupena jednatelem : …………………………………… 

Telefonické spojení: ………………….. 

Fax: …………………………………… 

El.pošta: ………………… 

Bankovní spojení: …………………………………………….. 

(dále jen příkazce) 

 

uzavřeli dnešního dne dle § 2471 a násl. zák,č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ),   t u t o 

 

zasílatelskou smlouvu 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

1) Touto smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci,že mu vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 

     a  na jeho účet obstará 

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

(odesílatele) do jiného určitého místa (příjemce) v čase podle příkazcem zvoleného režimu 

doručení 

b) přepravu zásilek po celém území ČR  

c) přepravu leteckých vývozních zásilek  

d) přepravu zásilek do Bratislavy a po celém území Slovenska 

      a to v dohodnutých přepravních termínech. 
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2) Zasilatel obstará pro příkazce od příjemce zásilky přijetí peněžních hotovostí, případně uskuteční 

    jiný inkasní úkon dříve než zásilku příjemci vydá § 274/2 NOZ, přijatou peněžní hotovost, nebo 

    to co při inkasu přijal, vydá bez zbytečného odkladu příkazci § 2697/2 NOZ. 

3) Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli za jeho řádně a včas poskytnou službu úplatu ve sjednané 

    výši. 

 

 

Čl. II. 

Doba trvání smlouvy 

 

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

 

2) Smlouvu může zrušit kterákoli smluvní strana písemnou výpovědí bez udání důvodu, adresovanou 

    druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu 1 měsíce a počíná běžet dnem 

    následujícím po doručení výpovědi druhé straně.  

 

 

 

Čl. III. 

Obsah smlouvy 

 

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

vzniká příkazci nárok na objednávání služeb u zasilatele až do doby ukončení platnosti smlouvy. 

 

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

v přepravních lhůtách podle nabídky služeb, která (včetně ceníku) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy  

v závislosti na tom, jaký způsob přepravy si příkazce objednal.  

 

3) Zasílatel je povinen informovat příkazce o předpokládaném čase, v němž bude zásilka doručena, 

přičemž. tento čas nesmí překračovat přepravní lhůtu objednanou příkazcem. Požaduje-li příkazce 

urgentní doručení zásilky, má zasílatel právo ji odmítnout pouze v naléhavých případech (zejména 

z kapacitních důvodů) a za předpokladu, že tuto skutečnost obratem po obdržení objednávky sdělí 

příkazci. Potvrdí-li však zasilatel urgentní doručení zásilky, nemá pak následně právo urgentní 

doručení zásilky odmítnout a je povinen takovéto doručení zajistit. 

 

4) Zasílatel poskytuje své služby ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00 hod. mimo 

státem uznávaných svátků, pokud se s příkazcem nedomluví jinak a od 19:00 do 8:00 hod v režimu 

Noční kurýr.  

 

 

 

 

 

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti příkazce 

 

1) Příkazce se zavazuje poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i 

jiných skutečností potřebných ke zdárnému doručení objednané zásilky (např. zda je třeba zachovat 

zvláštní způsob zacházení se zásilkou apod.). Zasílatel neodpovídá za škodu způsobenou neznalostí 
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údajů o obsahu a povaze zásilky, jestliže tato skutečnost byla hlavní příčinou vzniku škody. Zasílatel 

se však zavazuje s každou převzatou zásilkou nakládat s náležitou péčí a chránit ji před riziky 

poškození, odcizení, ztráty nebo zničení. 

 

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

nespadá do kategorie zásilek vyloučených z přepravy ve smyslu čl. V. odst. 4 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. 
 

 

 

3) Příkazce je povinen předat zasilateli zásilku v obalu neporušeném a odpovídajícím obsahu zásilky. 

Při nesplnění této podmínky nenese zasilatel odpovědnost za případnou škodu mající původ v obalu 

zásilky, jestliže jej zasílatel na nevhodnost obalu před zahájením přepravy prokazatelně upozornil a 

příkazce přesto na přepravě zásilky v původním obalu trval. 

 

4) Příkazce se zavazuje předkládat při předávání zásilky zasilateli předávací protokol, na kterém 

budou uvedeny veškeré informace podle čl. V bod 8a a které mu zasilatel v osobě svého zaměstnance 

nebo subdodavatele vyplní a podepíše.  

5) Příkazce je povinen zřetelně vyznačit na objednávce a zásilce jako takové  u  níž by mohlo hrozit 

tkzv. nebezpečí z prodlení a následný vznik škody , že se jedná o zásilku jež nesnese prodlení 

doručení , jasně vyznačit označením : TOP PRIORITY a  maximální časovou lhůtu pro doručení , 

případně jinak ve spolupráci se zasilatelem sjednat mechanismus doručení a tím zabránit možnému 

vzniku škody . Objednávku provést buď e-mailem na adresu:objednávka@epskurýr.cz , s tím , že 

v předmětu bude vyznačeno : TOP PRIORITY , nebo prostřednictvím webových stránek společnosti 

: www.epskuryr.cz, s tím , že zásilka bude označena jako :urgentní A , v kódu zásilky : TOP 

PRIORITY , takto označené zásilky budou účtovány za cenu urgentní zásilky .  

 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti zasilatele 

 

1) Zasilatel 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 co nejvíce chráněny zájmy 

příkazce, které jsou zasílateli známé. Nemůže-li zasilatel zásilku doručit z důvodů nesprávné adresy 

příjemce, z důvodu absence příjemce nebo jiné osoby, je-li zásilka určena pouze do vlastních rukou, 

kontaktuje zasilatel příkazce a informuje jej o nedoručitelnosti zásilky a bude čekat na další 

instrukce. Příkazce je povinen je neprodleně poskytnout.  

 

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 obsaženého v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

3)Zasilatel je oprávněn provádět přepravy zásilek sám anebo ve spolupráci s jiným subjektem 

(mezizasilatelem). I v případě, že přepravu zásilky zajišťuje zasilatel prostřednictvím mezizasilatele, 

zasilatel odpovídá za řádnou a včasnou přepravu zásilky a splnění dalších povinností podle této 

smlouvy jako by přepravu prováděl sám.  

 

4) Zasílatel je oprávněn před zahájením přepravy vyloučit z přepravy tyto zásilky: 

- peníze v hotovosti 
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- zboží mimořádné hodnoty jako ušlechtilé kovy, umělecké předměty, nepojištěné 

dokumenty vysoké hodnoty, veškeré cenné papíry na doručitele, šeky 

- zboží podléhající rychlé zkáze a živá zvířata 

- chemikálie, radioaktivní zboží, omamné látky, hořlavé a jiné nebezpečné látky. 

Zásilku u níž hrozí v přímé příčinné souvislosti s pozdním doručením náhrada škody přesahující 

finančníí plnění 10.000,-Kč takovémto vyloučení je zasílatel povinen před zahájením přepravy 

vyrozumět příkazce. 

Zasilatel předem jasně vylučuje z přepravy zásilky, jejichž obsah je vyjmenován v čl. V bod 4. 

  

5) Zasílatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobě příkazce, veškerých jeho prostřednictvím 

doručovaných zásilek (druhu, formě) a adresátech k přijímání těchto zásilek určených příkazcem a 

chránit výše uvedené údaje před odcizením, ztrátou nebo zpřístupněním ze strany kterékoliv třetí 

osoby; zasílatel odpovídá v plném rozsahu i za dodržení této povinnosti ze strany všech jeho 

pracovníků. Pro případ prokázaného porušení povinnosti mlčenlivosti podle předchozí věty se 

zasílatel zavazuje uhradit příkazci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 

jednotlivý případ takového porušení. Nárok poškozené strany na náhradu škody v plném rozsahu 

tím zůstává nedotčen. 

 

6) Zasílatel prohlašuje, že (i) disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti kurýrní přepravy, 

v období, ve kterém se uzavírá tato smlouva není proti němu veden žádny individuální soudní spor, 

(iii) činnost podle této smlouvy bude realizovat výlučně odborně způsobilými a bezúhonnými 

vlastními zaměstnanci, nebo prostřednictvím mezizasílatelů se stejně odborným a bezúhonným per- 

sonálem , plynně hovořícími českým jazykem s trvalým pobytem na území ČR resp. s platným 

povolením k pobytu na území ČR;  což zasílatel příkazci garantuje. 

 

7) Zasílatel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou 

podnikatelskou činností u České pojišťovny, a.s.  s ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 mil 

Kč. a zavazuje se po celou dobu trvání této smlouvy toto pojištění s min. stejným limitem 

pojistného plnění udržovat vlastním nákladem v platnosti. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 

2 této smlouvy. 

8) a) Zasílatel se zavazuje písemně potvrdit každé převzetí zásilky od příkazce s uvedením údajů o 

místě a času převzetí, charakteru zásilky, označení příjemce zásilky a jeho adresy (místa dodání) a 

času dodání (v hodinách), a to při převzetí zásilky. b) Zasílatel garantuje, že bude každou 

k přepravě převzatou zásilku chránit proti nebezpečí jež lze předpokládat . c) Zasílatel se zavazuje 

informovat obratem (tj. nejpozději do 3 (tří) hodin od okamžiku doručení, který bude v souladu 

s požadavkem příkazce, ledaže by takový termín doručení nebylo možné z důvodů mimo kontrolu 

zasílatele dodržet) příkazce o doručení příp. nedoručení (a důvodu nedoručení) každé převzaté 

zásilky. d) K informaci podle předchozí věty zasílatel vždy doloží písemné potvrzení o převzetí 

zásilky (vč. podpisu) od adresáta zásilky, resp. v případě nezdaru v předání zásilky podle 

předchozí věty vrátí zásilku neprodleně zpět příkazci, neurčí-li příkazce jinak. e) Za účelem 

splnění své povinnosti  bude příkazci účtovat cenu POD podle ceníku v příloze č 1 této smlouvy.  

g)Za účelem splnění své povinnosti  bude příkazci účtovat cenu zásilky s poznámkou „zpět“  

podle ceníku v příloze této smlouvy.   

 

9) Pro případ jakékoliv ztráty zásilky, jejího odcizení, poškození nebo zničení, ať již části zásilky nebo 

jejího celku po dobu od okamžiku jejího převzetí k přepravě do okamžiku jejího řádného 

(potvrzeného) převzetí adresátem, příp. okamžiku jejího vrácení příkazci ve smyslu odst. 8) tohoto 

článku smlouvy zasílatel (i) jednak ztrácí jakýkoliv nárok na úhradu odměny z této smlouvy, jednak 
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(ii) se zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši  1.000,-Kč za každý takový jednotlivý 

případ, ledaže by škoda vznikla za okolností vylučujících odpovědnost zasílatele ve smyslu § 2477/1  

     NOZ, a  plně uspokojí nárok příkazce na náhradu škody v plném rozsahu, ledaže by škoda vznikla za 

okolností vylučujících odpovědnost zasílatele ve smyslu § 2478 NOZ.  

 

10) Příkazce neodpovídá zasilateli za škody případně vzniklé , za zásilky u nichž hrozí nebezpečí 

z prodlení a nebyly příkazcem řádně označeny jak shora uvedeno ( TOP PRIORITY )  , tj , které 

příkazce  zřetelně neoznačit na objednávce a zásilce jako takové  , že se jedná o zásilky u níž by 

mohlo hrozit tkzv. nebezpečí z prodlení a následný vznik škody , že se jedná o zásilku jež nesnese 

prodlení doručení , jasně nevyznačit maximální časovou lhůtu pro doručení , případně jinak ve 

spolupráci s zasilatelem sjednat mechanismus doručení a tím zabránit možnému vzniku škody, je zasi 

     latel oprávněn postupovat ve smyslu § 2477/2 NOZ s odkazem na § 2126 a 2127 NOZ a zásilku 

     prodat. 

 

 

Příkazce bude při objednávkách označovat zásilky, které mají vyšší hodnotu než 10 000,- Kč. 

Příkazce v objednávce a následně na zásilce , zřetelně označí , že se jedná o zásilku jež přesahuje 

finanční hodnotu ve výši 10.000,-Kč , viditelným nápisem : Cenina . 

 

 

 

Čl. VI. 

Úplata za kurýrní služby 

 

1) Zasilateli přísluší za poskytnuté služby smluvní úplata. Výše ceny je uvedena v ceníku služeb, 

který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a je závislá na zóně, ve které se zásilka pohybuje a na 

požadované rychlosti doručení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Rozdělení zón je dáno zasílatelem a 

tvoří součást ceníku služeb. Pokud jsou cena či termíny doručení pro konkrétní zásilku odlišné či 

odlišně specifikované, budou takové informace obsaženy v potvrzení o převzetí zásilky ve smyslu 

článku V. odst. 8 této smlouvy. 

 

2) Zasílatel je povinen připojit ke každému vyúčtování příkazci jmenný seznam všech služeb 

vykonaných pro příkazce za účtované období (každý měsíc, ve kterém došlo k přepravě podle této 

smlouvy) s uvedením data poskytnutí služby, místa dodání a údajem o adresátovi zásilky. Smluvní 

strany se dohodly na měsíční periodicitě účtování služeb podle této smlouvy se splatností faktur do 

20 dnů ode dne doručení faktury zasílatele příkazci. V případě prodlení příkazce s úhradou řádně 

vystavené faktury může zasílatel vyúčtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky 

za každý den prodlení. Příkazce si však vyhrazuje právo fakturu vrátit zpět zasílateli pro vady v jejím 

obsahu, a to jak z hlediska náležitostí stanovených dotčenými právními předpisy, tak z hlediska 

nesouladu vykázaných činností ve vztahu k evidenci příkazce. Při vrácení faktury je příkazce povinen 

uvést důvod vrácení a pokyny k její opravě. V případě vrácení faktury zpět zasílateli se ruší původní 

doba splatnosti, která počne běžet ode dne doručení řádně opravené faktury příkazci. 

 

3) Smluvní strany prohlašují, že při plnění má zasilatel k zajištění svých nároků ze smlouvy ve 

smyslu § 2481/1 NOZ vůči příkazci zástavní právo k zásilce, dokud je zásilka u zasilatele nebo u 

někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo dokud má zasilatel listiny, které jej opravňují, aby se 

zásilkou nakládal. 

Obdobné právo přísluší ve smyslu § 2481/2 NOZ i případnému mezizasilateli, který rovněž právo i 

povinnost uspokojit práva dřívějších zasilatelů, a uspokojí li je přechází na něho spolu se zástavním 

právem, které je zajišťuje.   
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Čl. VII. 

Ostatní ujednání 

 

1) Příkazce oznámí zasílateli vadu v doručování zásilky (nedodání zásilky, pozdní dodání zásilky, její 

poškození nebo jinak vadné plnění) bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti 

hodnověrným způsobem dozví, a to písemně. Smluvní strany jsou odhodlány a připraveny 

poskytnout si potřebnou součinnost k vypořádání nároků z vad v doručování zásilek mimosoudní 

cestou, pokud to situace bude umožňovat. Vše ostatní se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. (NOZ). 

 

2) Zasilatel 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 skartovat způsobem 

takovým, aby nedošlo ke zneužití jakýchkoliv údajů a informací v nich obsažených.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VIII. 

Kontaktní osoby 

 

1) Za zasílatele i příkazce jsou určeny osoby, zodpovědné za vzájemný kontakt mezi stranami, které 

budou koordinovat a dohlížet na plnění této smlouvy. 

 

Za zasílatele:  Barbora Cornelio , ,jednatelka 

e-mail: b.cornelio@epskuryr.cz 

   tel.: 222 18 12 30 

Pro operativní záležitosti: 

Miroslav Miláček 

e-mail: e  e-mail: mirek.milacek@epskuryr.cz 

tel:  733 643 763 

 

Za příkazce: ……………………………………… 

                               …………………………………… 

                               …………………………………….. 

                               …………………………………….. 

 

2) Zasílatel je povinen potvrdit jakoukoliv objednávku příkazce, a to v případě písemné objednávky 

písemně, v případě telefonické objednávky ústně a dostavit se k převzetí zásilky dle pokynů 

příkazce. Písemná podání budou doručována na adresu sídla adresáta podání. Pro účely 

komunikace smluvních stran při realizaci této smlouvy se písemná forma považuje za dodrženou i 

při sdělování informací pomocí faxu nebo e-mailu;  takto zasílaná písemná informace se má za 
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doručenou buď tehdy, je-li na ní jejím adresátem reagováno (písemně, konkludentně) nebo 

existuje-li potvrzení o doručení této informace prostřednictvím mechanických prostředků. 

 

 

                                                                         Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

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

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (NOZ). 

 

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) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy: 

 

Příloha č. 1: Nabídka služeb zasílatele včetně ceníku 

Příloha č. 2: Pojistná smlouva zasílatele 

 

5) 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 …………………….. 

 

 

 

 

……………………………………                                 ………………………………….. 

Express Parcel System, spol. s r.o.     

Barbora Cornelio, jednatelka                 

 

 

 

 


