
Všeobecné zasilatelské podmínky Amdes Logistics s.r.o. 

 
1. Základní ustanovení 

 
1.1 Všeobecné zasílatelské podmínky společnosti Amdes 

Logistics s.r.o, IČ: 03636992, sídlem Masarykovo 

náměstí 1544, 530 02 Pardubice, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 34431 jsou 

závazné a upravují vztahy vzniklé mezi společností 

Amdes Logistics s.r.o. jako zasílatelem a fyzickou 

osobou, právnickou osobou a dalšími subjekty práva, 

na straně druhé jako příkazcem při obstarávání 

přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské 

přepravě. Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází 

dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění 

těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. 

 

1.2 Práva a povinnosti smluvních stran neupravené 

Rámcovou zasílatelskou smlouvou nebo těmito 

Všeobecnými zasílatelskými podmínkami se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“). 

 

1.3 Všeobecné zasilatelské podmínky Amdes Logistics 

s.r.o. upřesňují některá práva a povinnosti smluvních 

stran a jsou nedílnou součástí každé zasílatelské 

smlouvy. 

 

2. Povaha přepravovaných zásilek 

 
2.1  Zasílatel přebírá pouze zásilky, jejichž jednotlivé 

kusy nepřesahují některé z dále uvedených kritérií: 

hmotnost 1.500 kg, délku 3 m, šířku 2,4 m a výšku 

2,4 m. Zásilky podléhající řízenému teplotnímu 

režimu, zboží podléhající spotřební daní a 

nebezpečné zásilky je možné přepravit pouze po 

předchozí písemné dohodě smluvních stran. 

 

2.2  Z přepravy jsou vyloučeny: 

 - živá zvířata, mrtvoly, stěhovaná svršky 

 - zbraně, střelivo, a výbušniny 

- zboží mimořádné hodnoty (peníze, ceniny, 

ušlechtilé kovy, umělecké předměty) 

- zásilky nedostatečně zabalené 

- zásilky na dobírku 

 

2.3 Zásilka musí být řádně a bezpečně zabalena tak, aby 

byla chráněna proti ztrátě či poškození, aby nemohla 

poškodit jiné zásilky, dopravní prostředky, či 

způsobit újmu na zdraví obslužnému personálu a 

jakýmkoliv třetím osobám, pro řádné a bezpečné 

zabalení zásilky je nutné přihlédnout k její váze, 

velikosti, tvaru, charakteru obsahu a především 

křehkosti. 

 

 2.4  Neposkytne-li příkazce zasílateli správné údaje o 

obsahu zásilky a o všech skutečnostech potřebných k 

uzavření smlouvy o přepravě, je povinen nahradit 

škodu, která zasílateli vznikne porušením této 

povinnosti. 

 

3. Smluvní vztah 

 
3.1  Smluvní vztah mezi Zasílatelem a Příkazcem vzniká 

odesláním objednávky prostřednictvím webových 
stránek www.amdes.cz nebo emailem a jejího 
následného potvrzení ze strany Zasilatele.   

3.2 Příkazce je odpovědný za správnost všech údajů 

zadaných Příkazcem buď prostřednictvím 

objednávkového formuláře, nebo emailu.   

 

4. Práva a povinnosti Zasílatele 

 
4.1 Zasílatel se zavazuje: 

- v případě, že potvrdí objednávku Příkazce, převzít 

zásilku v místě odeslání, jež bylo specifikováno 

příkazcem v objednávce dopravy. 

- po převzetí zásilky v místě odeslání zajisti 

přepravu zásilky Příjemci na místo určení. 

- v případě nemožnosti doručit zásilku Příjemci, 

neprodleně kontaktovat Příkazce, informovat ho o 

nastalé situace a následně dohodnout další možný 

postup, za tímto účelem je příkazce povinen sdělit 

telefonický kontakt pro řešení takto vzniklé situace, 

v případě nemožnosti kontaktu příkazce zasílatel 

vrátí zásilku zpět jako nedoručitelnou příkazci. 

Zasílateli tím nikterak není dotčeno právo na 

náhradu nákladů a cenu doručení. 

- zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas a 

s náležitou odbornou péčí 

- zamezit případným škodám, které by mohly 

vzniknout při přepravě 

- svůj závazek plnit sám nebo za použití jiné osoby 

(jiného Zasílatele). Odpovídá při tom, však za 

zásilku stejně jako by přepravu uskutečňoval sám. 

 

5. Práva a povinnosti Příkazce 

 
5.1  Příkazce se zavazuje: 

 - v případě, že chce využít služeb Zasílatele, 

objednat přepravu zásilky řádným způsobem, tj. 

prostřednictvím webového formuláře nebo 

emailem, je povinen vyčkat řádného potvrzení 

zasílatele o přijaté objednávce přepravy zásilky, 

v případě že nebude zasílatelem objednávka 

příkazci písemně, či elektronicky potvrzena má se 

za to, že zasílatel takovou to objednávku nepřijal a  

nenese následky z titulu jejího nedoručení. 

- řádně a bezpečně zabalit zásilku, podle norem 

uvedených v článku 2 těchto ,,Podmínek“. Zasílatel 

neodpovídá za škody, které vzniknou nedodržením 

výše uvedených podmínek.  

- předat Zasílateli nejpozději při předání zásilky 

zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy 

zásilky 

- potvrdit předání a převzetí každé zásilky k 

přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list 

Zasílatele 

- poskytnout Zasílateli správné údaje o obsahu 

zásilky a její povaze; v případě porušení této 

povinnosti Příkazce odpovídá za škodu, která mu 



vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, 

která vznikne Zasílateli porušením této povinnosti 

 

5.2  Příkazce je odpovědný za řádnou přípravu zásilky 

k odeslání, specifikovanou v článku 2 těchto 

,,Podmínek“, tak, aby Zasílatel mohl zásilku na 

místě odeslání bez zbytečné prodlevy převzít, 

pokud není zásilka řádně připravena a nebude 

možné, aby Zasílatel zásilku převzal od Odesílatele 

do třiceti minut od příjezdu na Místo odeslání, je 

Příkazce povinen zaplatit náhradu za ztrátu času 

Zasílatele za dobu přesahující výše uvedených 

třicet minut podle platného Ceníku 

služeb Zasílatele. Zasílatel má právo v případě 

naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující 

zásilku jménem Zasílatele a vyslat na Místo 

odeslání na náklady Příkazce jinou osobu, tento bod 

se nevztahuje na situaci, kdy je zpoždění způsobeno 

Zasílatelem. 

 

5.3 Pokud Příkazce není v daném případě totožný s 

Odesílatelem, je Příkazce povinen zajistit, aby 

uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě 

porušení některé z povinností uvedených v tomto 

článku odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku 

odesílal sám. 

 

6. Dodací podmínky 

 
6.1  Zásilka se považuje za doručenou, jakmile je 

doručena na místo určené příkazcem a je předána 

s vyznačením předání příjemcem. 

 
6.2 Doručení v případě nepřítomnosti Příjemce: 

Pokud nelze zastihnou na Místě určení Příkazcem 

určeného Příjemcem je Zasílatel povinen 

kontaktovat Příkazce a vyčkat na jeho další pokyny 

v přiměřeném čase nejpozději však do 10 minut. 

Pokud není možné Příkazce kontaktovat, či jsou 

instrukce zadané Příkazcem nesplnitelné vzhledem 

k času, místě a podmínkám je Zasílatel povinen 

dopravit zásilku zpět Příkazci a jak za přepravu 

zásilky, tak za zpětnou dopravu mu náleží odměna 

dle platného ,,Ceníku služeb“. 

Pokud je Příkazci předem znám fakt, jež by mohl 

narušit případné převzetí zásilky Příjemcem v místě 

určení, může Příkazce dát svolení k doručení 

zásilky Příjemci mimo Místo určení, avšak pouze 

do místa, které Příkazce předem uvede. 

Pokud není možné zásilku dodat především kvůli 

nepřesným nebo neexistujícím adresám je Zasílatel 

povinen kontaktovat Příkazce a vyčkat na jeho další 

instrukce v přiměřeném čase ne déle jak 10 minut. 

Pokud jsou nové instrukce nesplnitelné vzhledem 

k místu, času a podmínkám je Zasílatel povinen 

doručit zásilku zpět Příkazci a účtovat si náklady 

s tím související dle platného ,,Ceníku služeb“. 

 

6.3 Podmínky pro vydání zásilky: 

Podpis osoby přebírající zásilku na 

příslušných dokumentech, datum a hodina převzetí 

Zásilky. 

Příjemce podpisem dopravního dokladu, stvrzuje 

převzetí zásilky v bezvadném stavu. 

Do okamžiku předání zásilky Příjemci, má Příkazce 

možnost požádat o přerušení přepravy Zásilky a její 

vrácení zpět Příkazci, či aby se Zásilkou bylo 

naloženo jinak v souladu s účelem přepravy, ale to 

pouze v případech kdy je to technicky možné. 

Příkazce je povinen uhradit náklady se změnou 

spojené, jež budou za takovouto službu zasílatelem 

účtovány. 

V případě nemožnosti doručení Zásilky a 

nemožnosti kontaktování Příkazce, Zasílatel 

Zásilku uskladní a upozorní Příkazce na uskladnění 

Zásilky, ode dne uskladnění běží Příkazci lhůta do 

10 dnů, do které musí se Zásilkou nějakým 

způsobem naložit, ať už novou zasílatelskou 

smlouvou či vyzvednutím. Pokud takto Příkazce 

neučiní je Zasílatel oprávněn zásilku prodat, pokud 

budou náklady na prodej zásilky neúměrně vysoké 

k ceně zásilky, je zasílatel oprávněn Zásilku zničit a 

náklady vymáhat na Příkazci. 

 

7. Lhůta pro dodání Zásilky 

 
7.1. Lhůta dodání Zásilky závisí na místě, času a 

podmínkách, nejdéle však v přiměřené odchylce od 

doby dodání specifikovaném Příkazcem, dle druhu 

služby zvolené příkazcem. 

Lhůta pro dodání Zásilky končí okamžikem předání 

Zásilky podle článku 6 bodu 6.1 a 6.2 

Zasílatel zajišťuje přepravu vždy ve všední dny 

mezi 8:00 a 17:00 hod, mimos státem uznávaných 

svátku pokud se Příkazce se Zasílatelem nedohodne 

jinak. 

 

8. Cena za přepravu Zásilky 

 
8.1. Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí 

zasílatelských služeb Zasílateli částku, jenž mu 

přísluší za odvedení zadané objednávky dle ceny 

spočítané na základě on-line kalkulace nebo na 

základě cenové nabídky Zasilatele. 

 

8.2. Odměnu náležící Zasílateli, Příkazce uhradí 

bezhotovostním převodem, na základě vystavené 

zálohové faktury nebo faktury - daňového dokladu, 

Faktura je vystavována se 14-ti denním termínem 

splatnosti, pokud není domluveno jinak, se všemi 

náležitostmi daňového dokladu.  

V případě prodlení s úhradou ceny je Zasilatel 

oprávněn účtovat Příkazci zákonný úrok z prodlení 

a smluvní pokutu výši 0,3 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím 

není dotčen. 

Pro zajištění svých nároků má Zasilatel zástavní 

právo k zásilce Příkazce. 

 

8.3. V případě prodlení s provedením bezhotovostní 

platby není Zasilatel povinen plnit nadále své 

povinnosti vůči Příkazci, vyplývající ze smluvního 

vztahu a je oprávněn poskytovat další služby 

Příkazci výhradně proti platbě v hotovosti. Toto 

rozhodnutí nemusí být oznámeno Příkazci 

písemnou formou. 

Pokud nemůže Zasilatel dokončit přepravu pro 

skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na 

poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné 

přepravě dle ceníku. Skutečnost, za kterou Zasilatel 

neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu 

vzniklého na straně Příkazce. 



 

9. Odpovědnost Zasílatele za škody 

 
9.1. Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na 

přepravované zásilce, tj. maximálně do výše 

hodnoty zásilky, a to v době od převzetí zásilky 

k přepravě až do jejího vydání. Skutečnou škodou 

se přitom rozumí škoda, o kterou se hodnota zásilky 

v důsledku škodní události sníží. 

 

9.2  Ušlý zisk a následné škody z pozdního či jinak 

chybného doručení zásilky hradí Zasílatel pouze 

v případě prokázání jeho odpovědnosti za takové 

škody a pouze do výše, kterou Zasílatel v době 

vzniku závazkového vztahu jako možný důsledek 

porušení své povinnosti předvídal nebo kterou bylo 

možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, 

jež v uvedené době Zasílatel znal nebo měl znát při 

obvyklé péči, avšak vždy pouze do výše 

přepravného. 

 

9.3 Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na 

převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy 

v tom případě, pokud škodu nemohl odvrátit při 

vynaložení odborné péče běžné při poskytování 

zasílatelských služeb. 

Zasílatel se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu 

na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla 

způsobena: 

- příkazcem, odesílatele, příjemcem nebo 

vlastníkem zásilky 

- vadou nebo přirozenou povahou obsahu 

zásilky včetně obvyklého úbytku 

- vadností obalu, na což zasílatel upozornil 

Příkazce (odesílatele) při převzetí zásilky 

k přepravě. Neupozornil-li zasílatel na vadnost 

obsahu, neodpovídá za škodu na zásilce 

vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, 

jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky 

poznatelná. 

Za škodu vzniklou poškozením, ztrátou či zničením 

listinných dokumentů, či datových  nosičů 

odpovídá Zasílatel pouze co do hmotné hodnoty 

věci, nikoli do hodnoty duševní, mediální či jiné 

možné hodnoty, či finančního nároku. 

 

10. Odpovědnost Příkazce za škody 

 
Příkazce odpovídá za škody, jež vznikli 

nedodržením některého z článku specifikovaných 

v těchto ,,Podmínkách“ 

Příkazce odpovídá, za škody pokud, ač si toho byl 

vědom, zatajil Zasílateli podstatné informace o 

zásilce, na které, nebo díky které, následně v tomto 

důsledku vznikla škoda. 

 

11. Reklamace 

 
11.1  Škody vzniklé na zásilce, nebo škody vzniklé 

pozdím nebo špatným doručením zásilky je nutné 

reklamovat neprodleně, nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne doručení zásilky. Reklamaci může 

uplatnit pouze příkazce. Reklamace musí být 

uskutečněna písemnou formou s jasným předmětem 

reklamace. 

K reklamaci je nutné přiložit zápis o škodě a další 

doklady, které budou jasně deklarovat škodu její 

rozsah a finanční vyčíslení této škody. 

Pokud zásilka vykazuje při doručení zjevné vady, 

které vznikly během přepravy je Příjemce povinen 

ihned na místě reklamovat u Zasílatele toto 

poškození. Neúplné doručení zásilky se rovněž 

považuje za poškození, na pozdější reklamace 

nebude brán zřetel. 

 

11.2 V případě, že Příjemce objeví na zásilce škody, jež 

zprvu nebyly zřejmé je povinen kontaktovat 

Zasílatele nejpozději do 3 dnů v rámci vnitrostátní 

dopravy a do 7 dnů v rámci mezinárodní dopravy 

od doručení zásilky, nepočítaje neděle a uznávané 

svátky. 

Pokud Příkazce nedodrží nějaké z podmínek 

stanovených v bodě 11.1 – 11.2 je Zasílatel 

oprávněn tuto reklamaci zamítnout. 

 

11.3 V případě zjištění poškození zásilky je Příkazce 

povinen uchovat obal zásilky a umožnit Zasílateli a 

zástupci pojišťovny ohledání zásilky. 

V případě nepředložení potřebné dokumentace ze 

strany Příkazce pro určení vzniku, rozsahu a výši 

škody bude Zasílatelem vyzván k doplnění těchto 

dokumentů v lhůtě deseti dnů od doručení této 

výzvy Příkazci. Pokud Příkazce v takto stanovené 

lhůtě nedoplní dokumenty, jež od něj jsou 

vyžadovány je Zasílatel oprávněn reklamaci 

zamítnout. 

 

11.4 Zasílatel je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 

dnů od doručení reklamace. 

Pokud je Příkazci uznána náhrada škody v plné výši 

a Zasílatel tuto náhradu provede, připadají 

vlastnická práva k zásilce Zasílateli, tudíž Příkazce 

je povinen zajistit Zasílateli vydání zásilky. 

 

12. Závěrečná ujednání 

 
Zasilatel je vázán příkazci mlčenlivostí. 

Veškeré právní vztahy vznikající mezi Zasilatelem 

a Příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve 

věcech neupravených smlouvou nebo těmito 

"Podmínkami" se uplatní příslušná ustanovení 

obchodního zákoníku. 

Tyto "Podmínky" mohou být nahrazeny pouze 

tehdy, je-li uzavřena písemné smluvní ujednání, jež 

bude nad rámec těchto ,,Podmínek“, a výslovně 

těmto ,,Podmínkám“ nadřazeno. 

Tyto "Podmínky" jsou uveřejněny na veřejně 

přístupném informačním systému (Internet), a to na 

adrese www.amdes.cz. V případě rozporu mezi 

písemným vyhotovením "Podmínek" a jejich verzí 

zveřejněnou na veřejně přístupném informačním 

systému (Internet) má přednost verze zveřejněná na 

veřejně přístupném informačním systému 

(Internet), která je jedinou autentickou verzí 

"Podmínek". 

Zasilatel je povinen zveřejňovat na veřejně 

přístupném informačním systému (Internet) změny 

těchto "Podmínek" tak, aby mezi zveřejněním této 

změny a účinností této změny byla doba alespoň 3 

dny. V době mezi zveřejněním změny a její 



účinností platí tyto "Podmínky" ve stávajícím 

znění. 

Soud pro případné spory je sjednán u Krajského 

soudu v Pardubicích 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Amdes 

Logistics s r.o. jsou platné od 1. ledna 2015 

 

 


