SPEDITEQ s.r.o.
Šustekova 51,851 04 BRATISLAVA
Prevádzka: Žabokreky nad Nitrou 188, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,Oddiel Sro, Vložka 96432/B
V zastúpení: Mgr.Elena Polonská
IČO: 47 182 725 IČ DPH:SK2023805938
E-mail : elen23061987@gmail.com,info@spediteq.sk

Zasielateľská zmluva č : 1/2014
Príkazca :
Zasielateľ: SPEDITEQ s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava
IČO:47 182 725 IČ DPH:SK2023805938
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel
Sro, Vložka 96432/B
V zastúpení: Mgr. Elena Polonská

Článok I.
Predmet zmluvy
1.
Predmetom tejto zmluvy je obstarávanie vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej
prepravy tovaru (ďalej len „zásielka“) zasielateľom vo vlastnom mene a na účet príkazcu na
základe konkrétnych príkazov na obstaranie prepravy (ďalej len „zasielateľský príkaz“) za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok príkazcu zaplatiť zasielateľovi odplatu a
prípadné ďalšie náklady súvisiace s prepravou.

Článok II.
Zasielateľský príkaz

1.
Zmluvné strany sa dohodli, že pred každým obstaraním prepravy zásielky bude zo strany
zasielateľa vystavený zasielateľský príkaz alebo objednávka, ktorá musí byť obojstranne
potvrdená. Písomná forma je zachovaná aj v prípade doručenej faxovej správy a e-mailovej
správy. Zasielateľský príkaz sa považuje za záväzný jeho prijatím a potvrdením oboma zmluvnými
stranami a bude vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana si ponechá po
jednom vyhotovení .
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov v zasielateľskom príkaze zo strany
príkazcu, musí byť urobená príkazcom písomne a zasielateľovi riadne a včas oznámená.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak nebude zasielateľský príkaz obsahovať správne údaje o
povahe, obsahu zásielky, spôsobe jej prepravy ako aj iných skutočnostiach potrebných na jej
včasnú a riadnu prepravu, bude príkazca zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá tým vznikne
zasielateľovi.

Článok III.
Odmena za obstaranie prepravy a platobné podmienky
1.
Zmluvné strany sa dohodli na odmene - cene za obstaranie prepravy špecifikovanej v
príslušnom zasielateľskom príkaze alebo objednávke. Dohodnutá cena je uvedená bez DPH. V
odmene sú zahrnuté potrebné a užitočné náklady, ktoré zasielateľ vynaložil a vynaloží za účelom
splnenia svojich záväzkov podľa tejto zmluvy. Nárok zasielateľa na odmenu za obstaranie
prepravy vzniká splnením povinnosti zasielateľa podľa tejto zmluvy
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že zasielateľ bude zvlášť účtovať ním nezavinené skutočne
vzniknuté viacnáklady spojené s plnením zmluvných záväzkov pri preprave zásielky, ktoré v dobe
potvrdenia zasielateľského príkazu alebo objednávky nemohol zasielateľ predpokladať a príkazca
sa zaväzuje uhradiť ich zasielateľovi do 7 dní od predloženia ich vyúčtovania samostatnou
faktúrou.
3.
V prípade, že dôjde k zmene cien, budú na základe tejto zmeny medzi príkazcom a
zasielateľom dohodnuté nové ceny, ktoré budú uvedené v novom zasielateľskom príkaze
vystavenom bezprostredne po dohode. Ak k dohode o nových cenách nedôjde, je zasielateľ
oprávnený odmietnuť obstaranie prepravy a odstúpiť od tejto zmluvy.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za obstaranie prepravy sa bude uhrádzať na
základe faktúr vystavených zasielateľom. Príkazca je povinný uhradiť zasielateľovi odmenu za
obstaranie prepravy v lehote do 60 dní od vystavenia faktúry zasielateľom a to bankovým
prevodom. Dátumom úhrady faktúry sa rozumie dátum pripísania sumy rovnajúcej sa výške
odmeny na účet zasielateľa. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že úhrada odmeny za obstaranie
prepravy formou šeku nebude zo strany zasielateľa akceptovaná.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že príkazca je povinný uhradiť odmenu tak, aby bola v plnej
výške pripísaná na účet zasielateľa spôsobom uvedeným v bode 5 tohto článku. Všetky bankové
poplatky, ktoré by mohli vzniknúť pri úhrade odmeny, je povinný znášať príkazca a to tak, že aj po
odpočítaní týchto bankových poplatkov bude zasielateľovi pripísaná cela výška odmeny v takej
výške, ako je uvedená v zasielateľskom príkaze. V prípade omeškania s úhradou svojho
peňažného záväzku je príkazca povinný zaplatiť zasielateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za
každý deň omeškania.
6.
Ak Príkazca poruší platobné podmienky a akékoľvek jeho pohľadávky voči Zasielateľovi
budú po lehote splatnosti, Zasielateľ nie je povinný ďalej pre Príkazcu obstarávať prepravu a
vyhradzuje si právo na odstúpenie od tejto Zmluvy.
Článok IV.
Práva a povinnosti zasielateľa

1.
Zasielateľ sa zaväzuje vykonávať svoje povinnosti z tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou a spôsobom, aby kvalita a hospodárnosť prepravy zásielky zodpovedala záujmom
príkazcu, ktoré vyplývajú zo zmluvy a jeho príkazov alebo sú zasielateľovi inak známe.
2.
Zasielateľ je povinný obstarať prepravu tak, aby mohla byť táto naložená v čase
uvedenom v zasielateľskom príkaze. V prípade, že hrozí omeškanie zasielateľa so splnením tejto
povinnosti, je zasielateľ povinný oznámiť príkazcovi túto skutočnosť bezodkladne po tom, čo sa o
nej dozvedel a uviesť lehotu, v ktorej dodatočne splní túto povinnosť. V prípade, že zo strany
zasielateľa hrozí omeškanie, je povinný túto skutočnosť oznámiť príkazcovi a určiť novú lehotu
na odovzdanie zásielky príjemcovi. V prípade, že dôjde k omeškaniu dodania tovaru na miesto
určenia o viac ako 24 hodín ako bolo dohodnuté podľa zasielateľského príkazu a toto omeškanie
nebolo spôsobené vyššou mocou, zodpovedá zasielateľ za škodu, ak k nej došlo výlučne
zavineným úmyselným konaním zasielateľa.
3.
V rámci tejto zmluvy je zasielateľ povinný plniť pokyny príkazcu, pričom je povinný
upozorniť príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov. V prípade, ak zasielateľ nedostane od
príkazcu potrebné pokyny, je povinný požiadať príkazcu o ich doplnenie. Pri nebezpečenstve z
omeškania je však povinný postupovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené
záujmy príkazcu, ktoré sú zasielateľovi známe.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že poistenie zásielky je povinnosťou príkazcu, ak sa
nedohodlo inak.

5.
Zasielateľ je povinný podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí alebo ktorá na
nej už vznikla, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o škode dozvie.
6.
Zasielateľ je oprávnený použiť na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa
(medzizasielateľa), pričom zodpovedá príkazcovi, akoby prepravu obstaral sám.
Článok V.
Práva a povinnosti príkazcu
1.
Príkazca je povinný poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho
povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave a nutných pre
realizáciu tejto zmluvy, realizáciu prepravy, pričom zodpovedá za škodu, ktorá zasielateľovi
vznikne porušením tejto povinnosti.
2.
Na požiadanie zasielateľa pripraviť pre všetky prepravované zásielky potrebné sprievodné
dokumenty (doklady) riadne a včas.
3.
V prípade potreby je príkazca pri zabezpečovaní predmetu zmluvy povinný dohodnutým
spôsobom spolupracovať so zasielateľom.
4.
Príkazca je povinný podať zasielateľovi správne a úplné pokyny nevyhnutné pre plnenie
predmetu tejto zmluvy a to riadne a včas v písomnej forme. V prípade ich telefonického podania je
príkazca povinný pokyny bezodkladne oznámiť zasielateľovi aj v písomnej forme. Príkazca je
povinný upozorniť včas zasielateľa na verejnoprávne predpisy (colné a iné...) za účelom splnenia
predmetu zmluvy.
5.
Príkazca je povinný zariadiť všetky colné formality, potrebné pre prepravu zásielky, ak
tieto za úplatu neobjedná u zasielateľa.
6.
Príkazca je povinný štvrťročne preukázať zasielateľovi svoju finančnú situáciu a to
doložením súvahy ziskov a strát, pričom porušenie tejto povinnosti môže mať za následok
odstúpenie od zmluvy zo strany zasielateľa.

7.
Príkazca je povinný riadne a včas zaslať avizáciu o naložení a odoslaní zásielky-miesto
nakládky a odoslania, dátum, objem, miesto určenia a vykládky a na požiadanie zasielateľa zaslať
kópiu príslušného prepravného dokladu.
8.
Príkazca sa zaväzuje pred zabezpečením prepravy zásielky dodať zasielateĺovi všetky
dokumenty potrebné na realizáciu prepravy zásielky.

Článok VI.
Vyššia moc
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že sa nebudú navzájom brať na zodpovednosť za dôsledky
pochádzajúce priamo z prípadu vyššej moci a to za predpokladu, že strana nárokujúca si vyššiu
moc podá písomné oznámenie druhej strane a to najneskôr do 7 dní, pokiaľ ide o udalosti vyššej
moci pred prepravou a najneskôr do 21 dní, pokiaľ sa jedná o udalosti vyššej moci, ktoré nastali
počas realizácie prepravy, počítajúc pritom odo dňa vzniku vyššej moci.
2.
Vyššiu moc zmluvné strany definujú ako prírodná katastrofa, extrémne počasie, požiar,
vojna a vojnové operácie, národnostné nepokoje, štrajk, embargo, zákaz vývozu a dovozu, alebo
akékoľvek iné prekážky, ktoré vznikli úplne mimo kontroly ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ale
ktorých dôsledkom je, že zmluvná strana si nemôže splniť záväzky podľa tejto zmluvy voči druhej
zmluvnej strane. Príkazca berie na vedomie, že zasielateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú
oneskoreným doručením zásielky, nedoručením zásielky, ako aj za škodu na zásielke, ak toto bolo
spôsobené v dôsledku pôsobenia vyššej moci.
3.
Vyššia moc automaticky predlžuje plnenie zmluvy na dohodnutú dobu. Zmluvné strany sú
povinné podniknúť potrebné kroky, ktoré zmiernia alebo zastavia škody, ak majú na taký počin
bezprostredný dosah. Ak okolnosti vyššej moci brániace riadnemu splneniu zmluvy trvajú dlhšie
ako 60 dní, považuje sa to za zmarenie účelu zmluvy a každá zo zmluvných strán môže od tejto
zmluvy odstúpiť. Oznámenie o odstúpení od zmluvy z tohto dôvodu musí byť písomné a druhej
zmluvnej strane doručené, s účinnosťou odo dňa jeho doručenia.
4.
Ak došlo k odstúpeniu od zmluvy podľa vyššie uvedeného ustanovenia a zasielateľ už
vykonal úkony podľa tejto zmluvy, potom má voči príkazcovi nárok na náhradu všetkých
vynaložených nákladov a pomernú časť odmeny.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia
1.
V prípade, že príkazca bude v omeškaní so splnením svojich peňažných záväzkov podľa
tejto zmluvy, je zasielateľ oprávnený odmietnuť poskytovanie ďalších služieb podľa tejto zmluvy
až do doby riadneho splnenia povinností zo strany príkazcu. Tým nie je dotknuté právo zasielateľa
odstúpiť od tejto zmluvy z titulu neplnenia peňažných záväzkov príkazcom, ak omeškanie trvá
viac ako 30 dní.
2.
Predmetom obchodného tajomstva podľa tejto zmluvy je ochrana všetkých informácií,
ktoré boli zmluvnými stranami navzájom odovzdané a môžu byť použité pre účely stanovené
touto zmluvou. Zmluvné strany sa zaväzujú za každých okolností zachovávať mlčanlivosť
ohľadne informácií tvoriacich obchodné tajomstvo. Všetky informácie, údaje a skutočnosti
týkajúce sa obchodného tajomstva sa považujú za prísne tajné bez ohľadu na ich skutočnú alebo
potenciálnu materiálnu hodnotu, nakoľko zmluvné strany majú záujem na zachovaní tajnosti
týchto informácií.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo strán bude písomne informovať druhú zmluvnú
stranu o zmenách v jej právnom statuse (napr: vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, zmena
obchodného mena, zmena sídla...), a to do 7 dní odo dňa vzniku účinnosti zmeny. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá strana, ktorá túto povinnosť porušila za škodu vzniknutú
druhej zmluvnej strane.

4.
Zmluvné strany sa dohodli, na realizácii zásielok na základe jednotlivých zasielateľských
príkazov. V prípade, ak dôjde k realizácii iným zasielateľom alebo dopravcom, je zasielateľ
oprávnený si u príkazcu uplatniť prirážku na dovtedy zrealizovaný prepravený objem vo výške 2násobku dohodnutej ceny prepravného.
5.
V prípade priameho kontaktovania nášho zákazníka bude dopravca sankciovaný vo výške
70.000,- € + nezaplatenie všetkých jeho pohľadávok voči našej spoločnosti. Pri nedodržaní
zmluvných podmienok znáša dopravca všetky vzniknuté viacnáklady. Dopravca môže poveriť
vykonaním prepravy iného dopravcu len s našim písomným súhlasom, pričom zodpovedá za
riadne vykonanie prepravy tak, ako by ju vykonával sám.
Článok VIII.
Voľba práva a príslušnosť súdov
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď príkazca bude mať sídlo, miesto podnikania
mimo územia Slovenskej republiky t.j. bude uzatvorená zasielateľská zmluva s cudzím prvkom
(ďalej ako „medzinárodná zasielateľská zmluva“), budú sa ich vzájomné vzťahy spravovať
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Všeobecných zasielateľských podmienok vydaných
Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky v znení zmien schválených zhromaždením
členov ZLZ SR dňa 12.05.2005.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uzatvorenia medzinárodnej zasielateľskej zmluvy
budú všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, resp. jednotlivých zmlúv
uzavretých na jej základe a v súvislosti s nimi, vrátane sporov o ich platnosť, záväznosť, výklad
alebo zrušenie podriadené výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných prípadoch budú všetky spory, ktoré medzi nimi
vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, resp. jednotlivých zmlúv uzavretých na jej základe a v
súvislosti s nimi, vrátane sporov o ich platnosť, záväznosť, výklad alebo zrušenie rozhodované v
rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom Arbitrážneho súdu Slovensko so sídlom v
Bratislave, podľa Rokovacieho poriadku tohto súdu a podľa slovenského práva a v slovenskom
jazyku. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu rozhodcu rozhodcovského súdu.
Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

Článok IX.
Trvanie a ukončenie zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach ukončenia platnosti zmluvy :
- písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ak došlo k porušeniu povinnosti
vyplývajúcej z tejto zmluvy. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína
plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhému účastníkovi,
- písomným odstúpením od tejto zmluvy zasielateľom v prípade, že príkazca neplní riadne a včas
svoje záväzky v stanovených lehotách alebo nedošlo k dohode o nových cenách podľa bodu 3.,
Článku III. alebo si inak neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo príslušných
právnych predpisov. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany
odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.
3
Písomné odstúpenie od zmluvy ako aj písomná výpoveď sa doručuje druhej zmluvnej
strane doporučeným listom s doručenkou. Pokiaľ si druhá zmluvná strana písomné odstúpenie
alebo písomnú výpoveď zaslanú týmto spôsobom z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje

sa to za doručené na 5. deň odo dňa odoslania, aj keď sa druhá zmluvná strana o doručení
(uložení na pošte) nedozvedela. Ak adresát odmietne odstúpenie od zmluvy prevziať, považuje sa
toto za doručené dňom, keď bolo prevzatie odmietnuté.
4
Všetky ustanovenia tejto rámcovej zmluvy sú platné aj pre jednotlivé zasielateľské príkazy
a objednávky uzavreté na jej základe. V prípade, že platnosť tejto rámcovej zasielateľskej zmluvy
skončí vyššie uvedeným spôsobom, dňom jej zániku zaniká aj jednotlivý zasielateľský príkaz
alebo objednávka uzavreté na jej základe. Pri zániku zmluvy budú všetky už začaté prepravy
zasielok dokončené podľa ustanovení tejto zmluvy.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosti neupravené touto zmluvou sa
prednostne budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zasielateľských podmienok vydaných
Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky v znení zmien schválených zhromaždením
členov ZLZ SR dňa 12.05.2005 v platnom znení, okrem bodu 14.5.2., ktoré sú zverejnené na web
stránke Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.
2.
Podpísaním tejto zmluvy príkazca potvrdzuje, že sa oboznámil a je viazaný obsahom
Reklamačného poriadku zasielateľa.
3.
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode
zmluvných strán. Korešpondencia medzi zmluvnými stranami v elektronickej forme (fax, e-mail)
má rovnakú platnosť, ako korešpondencia doručená poštou.
4.
Platne uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
5.
Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na
platnosť, resp. účinnosť ostatných ustanovení.
6.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po jednom rovnopise. V prípade rozporu v preklade v prípade uzatvorenia medzinárodnej
zasielateľskej zmluvy je rozhodujúca slovenská verzia.
7.
Zmluvné strany týmto vzájomne prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho prikladajú svoje vlastnoručné podpisy.
Ďalej prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť
alebo neúčinnosť tejto zmluvy voči tretím osobám a zmariť jej účel.

V___________, dňa___________

.....................................
Zasielateľ

................................
Príkazca

