
1 Rozsah působnosti 
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky při uzavírání přepravní smlouvy 

v rámci poskytování služby Pendler 24 (dále jen „Služba“), kterou provozuje společnost International 
Express s.r.o., IČ 01495836, se sídlem v Brně, Vídeňská 538/91, PSČ: 639 00, zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78161, jejímž předmětem podnikání je Silniční motorová 
doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče (dále jen „Dopravce“). Dopravce poskytuje Službu v režimu přepravních služeb podle ust. § 2555 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), přičemž poskytování Služby se dále řídí Mezinárodní úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen „CMR“). 

1.2. Sjednáním Služby prostřednictvím objednávky přes stránky www.kuryrnisluzbabrno.cz nebo telefonicky, 

Odesílatel (dále jen „Odesílatel“) souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud by ve vztahu k dané Službě měl vzniknout třetí osobě jakýkoli nárok vůči Dopravci, má se za to, že Odesílatel sjednává konkrétní Službu i za takovou třetí osobu. Takovou třetí osobou je typicky, nikoliv však výlučně, příjemce zásilky (dále 

jen „Příjemce“).  

1.3. Zásilka dle těchto VOP znamená všechny balíky, které se doručují na základě jednoho Nákladního listu a které mohou být přepravovány jakýmkoliv způsobem zvoleným Dopravcem (dále jen „Zásilka“). 

1.4. Služba zahrnuje závazek Dopravce, zajistit přepravu Zásilky z místa odeslání Zásilky do místa určení určeného Odesílatelem, kdy tato přeprava se řídí dle těchto VOP. 

1.5. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek je poučení o Ochraně osobních údajů a Ochraně spotřebitele. 
1.6. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP, nemá vliv na účinnost nebo platnost VOP. 

Smlouva uzavřená mezi Dopravcem a Odesílatel má vždy přednost před ustanoveními těchto VOP 

 

2 Smlouva 
2.1. Smlouvou se Dopravce zavazuje Odesílateli, že přepraví Zásilku z místa odeslání do místa určení a Odesílatel 

se zavazuje zaplatit Dopravci přepravné. 

2.2. Dopravce neodpovídá za nesplnění povinností podle smlouvy z příčin na straně Odesílatele či Příjemce nebo 
v důsledku plnění povinnosti uložené Dopravci právním předpisem. 

2.3. Smlouva je uzavřena až předáním Zásilky Dopravci, tedy faktickým plněním ve smyslu ust. § 1744 a § 1745 

OZ. 

2.4. V rámci předání Zásilky Dopravci musí být jasně specifikováno: 

2.4.1. název či jméno a příjmení, IČ nebo datum narození, sídlo či adresa pobytu, a telefonní číslo Odesílatele; 

bylo-li Odesílateli uděleno zákaznické číslo stálého Odesílatele, stačí uvést pouze toto číslo; a 

2.4.2. název či jméno a příjmení, IČ, je-li uděleno, sídlo či adresa pobytu, a telefonní číslo Příjemce Zásilky; a 

2.4.3. rozměry a váhu Zásilky; a 

2.4.4. zda je hodnota Zásilky vyšší než 5.000 Kč; a 

2.5. V případě, že nedojde k dostatečné specifikaci Zásilky dle čl. 2.4 nebo Zásilka bude patřit mezi vyloučené zásilky dle čl. 3.3. nebo dojde k situaci dle čl. 3.4, je Dopravce odmítnout nabídku k uzavření smlouvy. 

2.6. Odesílatel v postavení věřitele není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, neboť toto vylučuje ust. § 1837 písm. j). 
 

3 Zásilka 

3.1. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby: 
3.1.1. byla chráněna proti poškození a zároveň nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky či obslužné systémy; a 

3.1.2. nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu Dopravce nebo jakýmkoli třetím osobám; a  

3.1.3. se obsah zásilky nemohl poškodit třením, tlakem a nárazem mezi obsahem a obalem nebo mezi částmi 
obsahu navzájem 

3.2. Dopravce není povinen kontrolovat způsob zabalení zásilky. 
3.3. Z přepravy jsou vyloučeny zásilky („vyloučené zásilky“) obsahující: 

3.3.1. předmět či předměty, jejichž vlastnictví nebo držení je dle právních předpisů zakázáno; 
3.3.2. předmět, který svými vlastnostmi může způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádné poskytování služeb, např. střelné zbraně, nebezpečné chemické látky 



a chemické přípravky, radioaktivní látky, jedy, žíraviny, výbušniny, třaskavé látky, munice, omamné 

a psychotropní látky, tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a další obdobné předměty; 

3.3.3. předmět, který není chráněn nebo zabalen odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru; 

3.3.4. předmět, u kterého chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa příjemce; 
3.3.5. živá zvířata; 

3.3.6. padělky či předměty porušující práva duševního vlastnictví; 
3.3.7. jiný předmět, který je pro přepravu zásilek nevhodný; 

3.3.8. předmět v rámci sjednané služby podléhající clu. 

3.4. Dopravce má právo v případě pochybností o Zásilce a jejím účelu odmítnout poskytnutí Služby, a to nejpozději na místě odeslání. 

3.5. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o vyloučenou zásilku, je rozhodující závěr Dopravce. Dopravce je oprávněn měřit a vážit zásilku. Není k tomu však povinen. Přijetím zásilky v rámci odeslání Dopravce nepotvrzuje, že zásilka nepředstavuje vyloučenou zásilku. 
3.6. V případě, že je zásilkou vyloučená zásilka, neodpovídá Dopravce za újmu vzniklou Odesílateli v důsledku porušení jakékoli povinnosti Dopravce dle smlouvy a naopak Odesílatel odpovídá Dopravci za vzniklou 

újmu. 

 

4 Termín a dodání zásilky 

4.1. Termín dodání zásilky vychází z ujednání mezi Dopravcem a Odesílatel s přihlédnutím k rozměrům Zásilky a vzdáleností mezi místem odeslání a místem určení Zásilky, přičemž místo určení může být pouze ve státě přímo sousedícím s Českou republikou, pokud si Dopravce s Odesílatelem neujednají jinak.  

4.2. Povinnost Dopravce zásilku dodat je splněna přepravením Zásilky do místa určení. 
4.3. Povinnost Dopravce přepravit zásilku je také splněna předáním zásilky osobě: 

4.3.1. kterou Odesílatel dodatečně určí, nebo 

4.3.2. která se zdržuje v místě, které Odesílatel určí, nebo 

4.3.3. o níž lze podle okolností předpokládat, že je oprávněna zásilku přijmout. 

4.4. V případě, že Příjemce odmítne zásilku převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná (nelze ji 
dodat), a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito VOP zásilku dodat, stává se zásilka nedoručitelnou 
a Dopravce je o tom povinen informovat Odesílatele. Nesdělí-li Odesílatel do pěti (5) dnů ode dne neúspěšného pokusu o dodání Dopravci další pokyny ohledně dalšího nakládání se zásilkou, které jsou 
v souladu s těmito VOP, je Dopravce oprávněn Zásilku prodat dle čl. 8.2. V takovém případě je povinnost 
Dopravce dodat zásilku splněna uplynutím uvedené lhůty pro sdělení pokynů Odesílatelem, přičemž Dopravce je oprávněn požadovat po Odesílateli náklady vzniklé nepřevzetím Zásilky. 

4.5. Dokud Dopravce zásilku nedodá příjemci, je Odesílatel oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, 
aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu 

s těmito VOP. Takové úkony jsou dodatečně zpoplatněny dle ceníku. 
5 Přepravné 

5.1. Za poskytnutí služby je Odesílatel povinen Dopravci zaplatit přepravné ve výši stanovené v aktuálním 

ceníku Dopravce, který je přístupný na adrese: www.kuryrnisluzbabrno.cz ("ceník"). Nárok na zaplacení odměny vzniká okamžikem uzavření smlouvy. 
5.2. Případná ujednání odchylující se od ceníku musí být učiněna písemně, jinak se k nim nepřihlíží. 
5.3. Přepravné za poskytnutí služby zahrnuje jeden (1) doručovací pokus v místě dodání. 
5.4. V případě, že Odesílatel dá Dopravci v průběhu poskytování služby další instrukce, je povinen Dopravci 

zaplatit i přepravné za dodatečné služby zahrnující plnění těchto dalších instrukcí. 
5.5. Přepravné za poskytnutí služby může být dle volby Odesílatele při uzavření smlouvy placena: 

5.5.1. hotovostně Odesílatelem při odeslání zásilky či při jejím dodání, nebo 

5.5.2. v případě právnické či fyzické podnikající osoby zpětně bezhotovostním převodem na bankovní účet na základě daňového dokladu – faktury vystaveného za předchozí kalendářní měsíc; splatnost 



odměny při bezhotovostní platbě je čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení daňového dokladu – faktury, 

dohodnou-li se tak smluvní strany.  

5.6. Pokud Dopravce nemůže provést dodání pro skutečnost, za kterou Dopravce neodpovídá, má nárok 

na poměrnou část přepravného odpovídající uskutečněné části služby dle ceníku. Skutečnost, za 
kterou Dopravce neodpovídá, je nemožnost dodat zásilku z důvodu na straně Odesílatele a zásah vyšší 
moci. 

5.7. Pokud Odesílatel či třetí strana, která má Dopravci předat Zásilku, neumožní Dopravci převzít zásilku 
do deseti (10) minut od příjezdu Dopravce či jeho zaměstnance nebo jím pověřené osoby na místo 

odeslání, je Odesílatel povinen Dopravci zaplatit ztrátový čas, tedy veškerý čas nad 10 minut od příjezdu Dopravce. To samé platí i pro doručení zásilky. 
5.8. Pokud Dopravce vrací Zásilku, je Odesílatel povinen Dopravci zaplatit odměnu za zpáteční přepravu. 

 

6 POVINNOSTI DOPRAVCE 

6.1. Dopravce se smlouvou zavazuje: 

6.1.1. převzít zásilku v místě odeslání, pokud svými vlastnostmi odpovídá těmto VOP a sjednané službě, 

s výjimkou uvedenou v čl. 3.4. a čl. 3.5. těchto VOP; 

6.1.2. po převzetí zásilky v místě odeslání zajistit přepravu zásilky do místo určení; 
6.1.3. v případě nemožnosti zásilku vyzvednout nebo dodat, informovat Odesílatele a dohodnout s ním další 

postup; 

6.1.4. dodat proti písemnému potvrzení zásilku příjemci na místě určení; 
6.1.5. chránit zásilku proti vzniku škody; 

6.2. Dopravce může své závazky ze smlouvy plnit prostřednictvím třetích osob či sám. 

6.3. Nestanoví-li tyto VOP jinak, není Dopravce povinen kontrolovat totožnost příjemce. 

 

7  POVINNOSTI ODESÍLATELA 

7.1. Odesílatel je povinen: 

7.1.1. opatřit zásilku označením Příjemce a celou adresou místa určení včetně čísla evidenčního 
a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor místa určení, 
jde-li o dům s více podlažími nebo s více bytovými jednotkami nebo nebytovými jednotkami); je-li 

u příslušné ulice uvedeno pouze jediné číslo, považuje se takové číslo za popisné, není-li Odesílatelem výslovně na zásilce uvedeno jako číslo evidenční; 
7.1.2. zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky přiměřené povaze a druhu zásilky; 

7.1.3. při nakládce a vykládce zásilky s váhou nad 30 kg nebo s rozměrem jedné ze tří (3) stran větším než 
jeden (1) metr zajistit Dopravci přiměřenou pomoc při manipulaci se zásilkou nebo objednat službu 
asistenta; 

7.1.4. předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění povinností ze 
smlouvy; 

7.1.5. potvrdit odeslání či převzetí každé zásilky; 
7.1.6. být přítomen v místě odeslání a mít zásilku připravenou ve sjednaný čas, nebo v místě určení; 
7.1.7. přijmout zpět nedoručitelnou zásilku. 

7.2. Odesílatel a příjemce je povinen zkontrolovat a svým podpisem stvrdit, že údaje vztahující se k zásilce vyplněné ve smlouvě o přepravě odpovídají skutečnosti. 
7.3. Pokud Odesílatel není v daném případě totožný s odesílatelem, je Odesílatel povinen zajistit, aby odesílatel dodržel veškeré v těchto VOP uvedené povinnosti; v případě porušení některé z povinností v těchto VOP je 

Odesílatel odpovědný stejně, jako by zásilku odesílal sám. 
 

8 NÁHRADY ŠKODY a SVÉPOMOCNÝ PRODEJ 

8.1. Náhrada škody se řídí dle ust. § 2566 – 2570 OZ. 



8.2. Svépomocný prodej se řídí dle ust. § 2570 a § 2571 OZ včetně ust. § 2581 OZ. 
 

9 REKLAMACE 

9.1. Dopravce odpovídá pouze za vady vzniknuvší na Zásilce při její přepravě z místa odeslaní do místa určení. Dopravce neodpovídá za vady, které vznikly na Zásilce před převzetím Zásilky Dopravcem k přepravě, přičemž omezená odpovědnost Dopravce za vady vyplývá z faktu, že Dopravce není oprávněn ni povinen 
kontrolovat obsah ani kvalitu zabalení Zásilky. 

9.2. Dále Dopravce odpovídá za vady vyplývající z provádění Služby, např. zaviněné zpoždění s převzetím 
Zásilky k dopravě či neprovedení přepravy na základě platné a účinné smlouvy. 

9.3. Jakmile Odesílatel zjistí takovou vadu je povinen bez zbytečného odkladu písemně nahlásit Dopravci vznik 

této vady („reklamace“). Vadu lze vytknout nejpozději do šesti (6) měsíců od převzetí Zásilky. 
9.4. Reklamace musí obsahovat přesný popis vady a Odesílatelem navržený způsob řešení reklamace 

s ohledem na čl. 9.4. 

9.5. Z povahy Dopravcem poskytované Služby vyplývá, že Odesílatel má právo na přiměřenou slevu z ceny Služby nebo právo na odstoupení od smlouvy. 

9.6. Pokud Odesílateli přísluší práva dle čl. 9.5. VOP, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění zmíněných práv. Neuplatní-li však Odesílatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Dopravce namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

9.7. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. 
 

10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1. Dopravce informuje Odesílatele o tom, že ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, ze dne 27. 04. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s vnitrostátní právní úpravou (dále jen jako „Nařízení“) je Dopravce oprávněn 
zpracovávat osobní údaje Odesílatele nezbytné pro plnění smlouvy, a to za účelem poskytnutí služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová 

adresa. Pokud by se prohlášení Odesílatele uvedené v předchozí větě ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, Odesílatel se ve smyslu § 2890 an. OZ uhradit újmu Dopravci, která mu tímto vznikla. 

10.2. Osobní údaje budou zpracovávány Dopravcem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž 
má Dopravce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení, 
v klientském registru Dopravce, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání 

v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro poskytnutí služeb. 
10.3. Dopravce bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu 

pomocí hesel. Dopravce dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. 
10.4. Odesílatel má právo: 

10.4.1. požadovat od Dopravce přístup ke svým osobním údajům dle Článku 15 Nařízení; 
10.4.2. požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle Článku 16 Nařízení; 
10.4.3. požadovat výmaz svých osobních údajů dle Článku 17 Nařízení; 
10.4.4. požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle Článku 18 Nařízení; 
10.4.5. na přenositelnost svých osobních údajů dle Článku 20 Nařízení; 
10.4.6. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle Článku 21 Nařízení; a 



10.4.7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení. 
10.5. Dopravce bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za 

tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – smlouvy mezi Odesílatelem a Dopravcem 

a následné období dalších tří (3) let od okamžiku ukončení (tj. včetně splnění) veškerých práv a 

povinností Odesílatele ze smlouvy. 

 

11 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB A PŘÍJEMCŮ 

11.1. Odesílatel bere na vědomí, že Dopravce zpřístupňuje osobní údaje Odesílatele a osobní údaje třetích osob předané Odesílatelem Dopravci, zejména osobní údaje odesílatele či příjemce zásilky 
v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa („osobní údaje třetích osob“) 

v souvislosti s plněním práv a povinností Dopravce ze smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro a za účelem splnění práv a povinností Dopravce ze smlouvy, smluvním partnerům Dopravce, kteří 
pro Dopravce zajišťují dílčí úkony služby. 

11.2. Odesílatel akceptací prohlašuje, 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 Dopravci a Dopravce tak mohl řádně plnit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pokud by se prohlášení Odesílatele uvedené v předchozí větě ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, Odesílatel se zavazuje uhradit Dopravci újmu, která Dopravci vznikne. 

11.3. Dopravce je oprávněn a bude zpracovávat osobní údaje třetích osob za účelem a v rozsahu 

uvedeném v článku 11.1 těchto VOP a maximálně po dobu uvedenou v článku 10.6 těchto VOP, přičemž tam uvedená doba je pro účely tohoto ustanovení dobou trvání ujednání – smlouvy 

o zpracování osobních údajů třetích osob mezi Dopravcem a Odesílatelem. 

11.4. Zpracování osobních údajů třetích osob bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, to vše za účelem poskytnutí služeb. Prostředky zpracování osobních údajů třetích osob budou automatizované a manuální. 

11.5. Dopravce bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, 
neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Dopravce dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje třetích osob, včetně zpracovatelů, respektovala 
a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů třetích osob. 

11.6. Odesílatel souhlasí, že Dopravce může Odesílatele uvádět ve svých prezentačních materiálech 
jako svého Odesílatele, a to pouze v rozsahu, jaký není zpracováním osobních údajů. 

 

12 ŘEŠENÍ SPORŮ 

12.1. V případě, že dojde mezi Dopravcem a Odesílatelem, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je k řešení spotřebitelských sporů ze zasílatelské smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

 

13 ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1. Tyto VOP a smlouva i jakékoli mimosmluvní povinnosti z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právním řádem, který je rozhodným právem a soudní jurisdikce přináleží českým justičním orgánům. 

http://www.coi.cz/

