
 

Zasílatelská smlouva 
uzavřená podle § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi  
 
Zásilkovna s.r.o. 
IČ: 28408306 
DIČ: CZ28408306 
se sídlem: Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9, Česká republika 
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 139387 
zastoupená Karlem Lyčkou, obchodní ředitel 
(dále jen „Zásilkovna“) 
 
a 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 

IČ: 70947422 

DIČ: CZ70947422 

se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, Česká republika 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp. zn.  Pr 348 

zastoupená Ing. Janem Kaňkou, ředitel 

(dále jen „Odesílatel“) 
 
 

I. Úvodní ustanovení  

1.1 Zásilkovna obstarává přepravu zásilek z místa odeslání do místa určení, včetně provedení 
úkonů s přepravou souvisejících. 

1.2 Odesílatel prohlašuje, že je právnickou osobou a není plátcem DPH. Odesílatel je mimo jiné 
provozovatelem Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a má zájem umožnit svým 
zákazníkům a odběratelům (dále jen „Příjemce“) možnost přepravy objednaného zboží 
prostřednictvím služby Zásilkovny a využít případně dalších logistických služeb. 

1.3 Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou jsou Obchodní podmínky společnosti Zásilkovna, 
a to včetně jejích příloh Příloha č. 1 - Ceník, Příloha č. 2 - Pravidla konverze měn, Příloha č. 3 - 
Pravidla označování zásilek štítky, Příloha č. 4 - Podmínky pro úhradu Doběrečného Platební 
kartou a Příloha č. 5 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vše dále jen „Podmínky“). 
Odesílatel prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. 

1.4 Pojmy a zkratky uvedené v Podmínkách mají v této smlouvě stejný význam. 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zásilkovna se zavazuje Odesílateli, že mu vlastním jménem a na jeho účet obstará přepravu 
věci (dále jen „Zásilka“) určenou Odesílatelem z určitého místa (dále jen „Místo odeslání“) do 
místa uvedeného v adrese (dále jen „Místo doručení“) včetně provedení dalších úkonů 
s přepravou souvisejících. Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně dohodnutou odměnu. 

2.2 Místo odeslání Zásilek, tedy místo, kde Zásilky budou převzaty Zásilkovnou, jsou sklady 
Zásilkovny. 

2.3 Místem doručení je adresa uvedená Odesílatelem v Informačním systému. Místem doručení 
může být adresa Příjemce nebo adresa některého z výdejních míst zajištěných Zásilkovnou. 



 

Seznam dostupných výdejních míst je uveden v Informačním systému. V Místě doručení bude 
Zásilka předána Příjemci. 

2.4 Na základě požadavku Odesílatele obstará Zásilkovna převzetí peněžní částky od Příjemce 
představující cenu Zásilky (dále jen „Doběrečné“). Zásilkovna při převzetí Doběrečného není 
přímým ani nepřímým zástupcem Odesílatele. 

2.5 Informace o Zásilkách, Místě doručení, dalších úkonech při předání Zásilky, zejména o výši 
Doběrečného si smluvní strany budou předávat prostřednictvím Informačního systému. 

 

III. Odměna 

3.1 Odesílatel se zavazuje uhradit Zásilkovně odměnu za obstarání přepravy Zásilek a za další 
úkony a služby s přepravou související, včetně stanovených nákladů. 

3.2  Nárok Zásilkovny na uhrazení odměny za obstarání přepravy a souvisejících objednaných 
služeb vzniká převzetím Zásilky v Místě odeslání. 

3.3  Smluvní strany se dohodly na výši odměny odlišně od Ceníku, a to pro následující případy: 

Odměna za obstarání 
přepravy (bez DPH) 

Výdejní místo 
v ČR 

Výdejní místo 
v SK 

Standardní zásilka 43 Kč 65 Kč 

Nadrozměrná zásilka 91 Kč 99 Kč 

Dobírka 12 Kč 12 Kč 

   

Odměna za službu „Reklamační asistent“ je sjednána ve výši 39 Kč bez DPH za jednu Zásilku v 
rámci České republiky, a dále ve výši 49 Kč bez DPH odesílanou ze Slovenska a Maďarska. 

 

V ostatním se odměna za obstarání přepravy řídí Ceníkem účinným ke dni zavedení Zásilky do 
Informačního systému. 

3.4  Smluvní strany se dohodly na následujících maximálních parametrech každé Zásilky: 

i. maximální hodnota Zásilky a maximální výše Dobírky – 20 000 Kč / 700 EUR (případně 
ekvivalentní hodnotu uváděnou v cizích měnách); 

ii. maximální hmotnost Zásilky – 10 kg; 

iii. minimální rozměry Zásilky – 10 × 7 × 1 cm; 

iv. maximální rozměry Zásilky – součet 3 stran je max. 150 cm (např. 60×50×40 cm), délka 
jedné strany max. 120 cm;  

V případě, že Zásilka přesáhne parametry uvedené v předchozím odstavci, je Zásilkovna 
oprávněna dle vlastního rozhodnutí 

i. vrátit takové Zásilky na náklady Odesílatele, nebo  

ii. obstará jejich přepravu za odměnu dle platného Ceníku pro Zásilky přesahující 
maximální rozměry. 

V rámci akceptovaných zásilek existuje více cenových kategorií, jejich specifikace je uvedena v 
Ceníku. „Standardní Zásilka“: součet rozměrů 3 stran není vyšší než 120 cm, a/nebo délka 
jedné strany není delší než 70 cm, a/nebo není těžší než 5 kg. „Nadrozměrná Zásilka“ je Zásilka, 



 

která není standardní a zároveň součet rozměrů 3 stran není vyšší než 150 cm, a/nebo délka 
jedné strany není delší než 120 cm, a/nebo není těžší než 10 kg. Nadrozměrná je Zásilka, která 
je takto označena v Informačním systému po přeměření/převážení Zásilkovnou, případně je 
takto zadána již Odesílatelem. 

3.5  Odměna za obstarání přepravy zahrnuje převzetí Zásilky v Místě odeslání, přepravu do Místa 
předání, informování Příjemce o uložení Zásilky prostřednictvím e-mailů a/nebo SMS a předání 
Zásilky Příjemci. 

3.6  Nevyzvednuté Zásilky budou vráceny na adresu skladu Zásilkovny, včetně Zásilek, které 
Příjemci odmítnou převzít. 

3.7 Pokud Odesílatel předá k obstarání přepravy za kalendářní měsíc alespoň 500 zásilek a více, je 
zahrnuto zaslání nevyzvednutých Zásilek Odesílateli v odměně dle odst. 3.3 této Smlouvy. 
V případě, že Odesílatel nepředá k obstarání přepravy za kalendářní měsíc alespoň 500 zásilek, 
zavazuje se Odesílatel uhradit Zásilkovně jednorázovou přirážku k odměně ve výši 100 Kč za 
zaslání balíku s nevyzvednutými Zásilkami na sklad Odesílatele. 

 

IV. Povinnosti smluvních stran 

4.1 U Zásilek na dobírku obstará Zásilkovna přijetí Doběrečného od Příjemce a Zásilkovna poukáže 
vybrané Doběrečné na bankovní účet určený Odesílatelem. Doběrečné převzaté v České 
republice a Slovenské republice bude Odesílateli poukázáno do deseti (10) pracovních dní, ode 
dne přijetí Doběrečného od Příjemce, pokud je Doběrečné poukazováno na bankovní účet 
Odesílatele v rámci státu, ve kterém bylo vybráno. 

4.2 Doběrečné přijaté v jiném státě než v České republice a Slovenské republice bude poukázáno 
na bankovní účet Odesílatele do patnácti (15) pracovních dní ode dne přijetí Doběrečného od 
Příjemce. Ve stejné lhůtě bude Doběrečné poukázáno na bankovní účet Odesílatele v jiném 
státě, než ve kterém bylo Doběrečné přijato. Bankovní poplatky za případné přeshraniční 
transakce jdou k tíži Odesílatele. 

4.3 Při převodu Doběrečného v jedné kumulované částce bude Odesílateli poskytnut položkový 
výpis jednotlivých vybraných dobírek. 

4.4 V případě, že se Odesílatel dostane do prodlení s úhradou odměny, zavazuje se uhradit 
Zásilkovně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.5 Zásilkovna je oprávněna započíst na výplatu Doběrečného své splatné a nesplatné pohledávky 
za Odesílatelem. Vyúčtování provedených zápočtů a poukázaných plateb Doběrečného je 
přílohou faktury k úhradě odměny za služby Zásilkovny. 

  

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Možnost ukončení a změn této smlouvy se řídí 
Podmínkami. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez uvedení 
důvodů. Výpovědní doba je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5.2 Zásilkovna je oprávněna provést změny a doplňky této smlouvy a Podmínek (včetně Ceníku). 
O navržené změně smlouvy, Podmínek nebo Ceníku je Zásilkovna povinna Odesílatele 
vyrozumět písemně, a/nebo e-mailem zpravidla alespoň jeden měsíc přede dnem účinnosti 



 

navržených změn. V případě, že Odesílatel nejpozději jeden pracovní den přede dnem 
účinnosti navržených změn nesdělí Zásilkovně písemně nebo e-mailem svůj nesouhlas, a/nebo 
i po dni účinnosti navržených změn objedná přepravu Zásilek, má se za to, že s navrženými 
změnami či doplňky souhlasí. 

5.3 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli a dále že porozuměly 
jejím jednotlivým ustanovením. Na důkaz své pravé vůle smluvní strany připojují k této 
Smlouvě své podpisy. 

5.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně    dne 20. 11. 2020 V    Ostravě      dne 18. 11. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 

Ing. Jan Kaňka  
 
 
 
 
_________________________  
Zásilkovna s.r.o.  
Karel Lyčka 
 
 


