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PoDMiNKY ČsP lvydán| 2004)

rás l  {.zák|.dni UstanovenI

l ŤýÓ Plek|adnl podm|nky ČsP (dá e ]én 
.Pfuk|adni podňlrk') íaĎov| V $uladu g uslmNánlm 5 ,73'

Ódst 1 ' ákon6 5] 3/91 s b' (dá|é jén obÓhz) ák|adn l pÓdň |n ky v2b hů mďi pÍo@ováérém přek adu (dár€
jen "pÍíáV)' objednalelem pňék|adu (p|álÉm přek|adného)' á ]édnd ýými dopÍsýČi pň nak|ódce
Vyq|ádé'|onp. la ' ' rebood|o\ěoýá1'za$|.|]o. € ' árotoJád1ýp' 's laÉď'o.e46d'g ' .1 'ýn.h2,e
pÉvÓzoud€|em p.ekladu csP (dá|é i.n .ořlslav csP.)
2 Ťýo Plékadn| podm|nkyjsou ned|]nou souásll p řek|ad n|/skladďac l sň oult mezip,|slaýém čsP 3

3' PlekladĎuskadohcl sn|owoÚ ] € každý |ádně wphéný a spo|upod.psáný íomu|ář 'Přikak přek|add6kládněnJ Žási||ý '

1 , obFdnaE píék|adu 
' ktá|Ím lg oblrk|é Žasllalé|, rejdal' nébo ňajile| zboŽ| uzav|a 3 p.|3iáEm plék|ádnl

Én|oe' Přok|adnl sm|olE mull obsahml|
á, název a sld|o plovwielé plék|adu a fuarénl pl|6lavu. re |dolém má bý požaddváný ďák|ad

b' názď á ďd|o objédnalole přok|adu á jméno fysiokó osoby' kk,rá p|áklad Óbj€dnáúi
c oznáréí zbo}]' he+ má býl p.ék|ádáro' Fho rro2stý| p1p.d1á p
gggtm3béhotodJpodgcé'1'1os*bÍ|kLČR'áLdajoŤbázpáČ|oýiz!.z pooéÁoRAD\R)
d pÓžadffiný pl€k|adnl ÚkÓn (Úkóny)i
q osiair| id€nI|ll|Gěn| 0da]6' kl€Íé se !áahuj| ke z!.ž| (napl' ě|s|a vágonú nébo ául. jnéno p6vde| 6

r po'adoýáný É6p gjednaný lďm|n (obdobl) pl€k ádu ]
g' dáum @vlenl přok|adn| sm|ou!t'
2. Plek]ádn| gmouvá pío plekad v přl9l.vu ČsP (Pl|kaz k pňekáddusk|adnán|) ob6ahu]o do|ožku' kl!rcu
obj.dn.la| p'ék|adu polvzuj. svým podp|sm gouh|$ 3 p|atn6lÍ lěchlo P|ok|adn|ch a 3k|adovác|ch

s 3. l'o{ákr . |(oňe př.kbdní !n|ow
ď @lémnyc1 Jj.o1á.| 

'1ap' 
|r'|oÝác dop 3 gŤ ouv' o JěvÝá.|

bldolc sm'oLvy o Óté{ádl:bď'v p{íJvu csPobjád1ávb) |'ra|' 'e 
po..|xgm palŤd píéJád.'

sm|ouly ňé' pfutaEfr á objednato om př6k|adu ]Bj| podopsénl oběmě .m|uvnÍňi stanamj
2, Nénl,,li píekladn| sm]ouvá oběma sm]uh|mi .lEnam| podépsáia a pí91av př.slo zahá]l pfuk|ad
(nak|ádku nro qk ádku 2é *nlěn|ho vozu, 

'u1.' 
kÓniE]ngÍu' p|aýid|a)' je lolo zahálonl p.Ekládu počátk€ň

p|álíosli sm|ouvy' PřoEglÍ ná|ÓžénéhÓ Že|ezničnlho ýú od dťážnlho dop.avcé ]+|lzbo2| p|épÍá€no do
píslavu po ze|dn]c| ngp á| jakÓ pÓčábk pt€k adn l sn|ouvy,
3' Pňak|ádnl sm|owá konď okamŽ]k.m:

á' předán| mo'ďého 2é|éňEn|ho Ýeu (vÓzů)dlážn|mu dÓpEw' ] €]izbo2l plépÍavéno Ž pňskýu

p|tpErá|Ó 7 př'sláfl po .l1 ( 
'c' p.6E.1l nák ádu vidEh p aV d|a ]+|i zbo'l plópEvB.o z p.|sIavu po 6dé;

d pléVzél|m Žbož| na sklád'Pň W3k| n|/skladov5cl sm|ouva

.4, Překlad 6e uskutoÓňu]€ za sm|uvnl cény' objédnaiE plékadu uhÉd| sm|uvnl p]álbu za přék|ád
ne]pdději do dvou lyldnú odé dn€ ryslaven| daňového dok adu' negianov|



1 objednd€| přek|adu předož| pi|slaw vdosbiďnéň p?áddihÚ dvojmo lYpnéný vkstní lskop6
'Knihovac| dopď. nebo Žpmcuje KnihovaČi dopis VoLně jakÓ dopk nebo fux
infoma.n| úphosl' V Knihovaclm dopse objednale| přek|adu specifikuje e]ména druň !božl. jeho
mnoŽíV| zv áEtn I V ásbjotli (nébézpé 9 á pod' ), požádováný tom|n .i
obdob l dfuh a Íoéá h pÓžadobňé piek ádn l nébÓ s k|adovácl slu2by (Věehě napl pÓž3dovaného/ň0Žnéh o
dénnrho přek|adnlho výkonu)' a ostalní požadavky (např uÓŽt pod sťe
unačil lídit' píeba 19 pod.). Pí9loý Kn hovaci dopis pÓlvldl' piipadně sjedná s obFdnde|em přek|adÚ
změny (např V tominéch a pod') pÓde s\'c|l p.o@nlch á |€paďn
p0tEéný Vý1isk Knihovaclho dÓp sU ]é pb objadnaté|é plákladu dok|adém Ó gm|uýnlň z]išlěnl (knihovánD
požadoEné s|Užby (m á .haEkler ' s od|e ss ,39 aŽ ,9, obchz)'

Óprs od obFdnálee piekadu pll]moul' sVá Íozhodnul| nepllmout
nen l oÓvine n ŽdúVodnil

3 Je' sjednaný přek ad odvo|án v dobé neziÉým a pNnim dmfr před sjedn.ným (polvzeným) dnem
nák ádky neb0 Ýlk ád ky ' má ob]édnálél přok|a du nebo dopEvce pláVo vyúčlďal pa díercvi kteíý sjedna Ďý
pl.klad odýo|a ' 50% s]édnánéhÓ píék adného'
r' Jé]i sjédnáný p|ek ad odýoái V den ahájěn| nákádky nebo qkádky má objedÉc| ďékádu nebo
dopEvce pÉvo vyúětÓVál páňnďovl. kleď sjednaBý plek éd odvo|a ' l00% sjedĎaného p.ek ádného

s 5. Př|ká2 k přék|adu/ug|d.dÍěí| (Pódán|)

l. Ne]později pn pnsbvoní p|av|d|á'
obdŽél lroJmo P||káz k př.k|adÚuskladnénÍ (dálg jén 'Podón].)' objrdnal.|p|gk|adu dŇl.no zpóljrdon
vísk' pofuaoný přlgtavom PodpEon lohoto dok|.du Óbóma sm|uvn|m| íEn'm| io Uavl.n.

2' v Podán| ob]édndé| přék|adu 9pecmko]é]
. dluh 2b0žl (včébě ]eho p|lpadného označéi| pod|é AoR'ADNR)i
. joho množsfi| (úhu' poěél kugú' druh oba|u' znaóky á čls á) Esp' zpúsob slanov€nl hnďstv| (úz ss 7

. č|3|o{mén0 |0d ' Vágonu nébo .ft' kté'ým zbo'Í do pllíavu doš|o nEbo Kérým má 0dgj|l]

. odkud zbo'| dÓš o íebo kaň ňá odeiÍl

. druh 3 rcaáh požadďánó př6k|.dnls|užby (např, póžadováný. iébo minimó|nl' něbo mďiná]n|dénn|
ptek adnl výkon' poádďáný drull vagonú' a pod');

. osiárl| po'adáVky (u|o'it v. gk|adu' p|achlovat' Vá2]l. poÓ|lal' Illdil plebá||l a pod )

. p.édchoz| cEnďé u]édnánl zá pó€dénl g|uŽby

3' B9z pledóoz|ho polvzen| (nihovác|ho dopsu (n.bo ]ér] např' ztete|ný nesouad ňÓz úda]
p.|vŽeného Xn hovac|ho dop su a plodk ádaného Podánl) iénl pl|6iav pwinen Podónl piéE|| á nén| bdy
an poviren poŽadoEný p|gklad (nak|ádku' vyt|ádku) pBésl' sVé @nodnul| nep|jmoul Podánl a
nopBégt po2ádovaÍ' ďák ád nénl 2. lác|llo oko|noí| pl|sláv p.V.on zdúVodn I

s 5. sjedmný u óábk vyk|ád|q nébo nakládky

Vozú ául nebo plavde| pl|sIav pánu]e á očekáVá zejména podo
údáJo polvdáných Kn hÓvac|ch dopisi,Pokud ]3ou údáJé v sou.du'přók|ad (Vyk|ádku' nak|ádku) |ze áháj1
hnéd po pofuz€nl (p'meli) Podáni'
2. sjednaný zaóálók vyk|ádky nébo nak|ádky p]áýd6 je rczhoduj|cl prc slanoven| zaěélku vyk|ádac| a
nak|áda.| doby a k pllpadnému up]atněnl pn.áŽky za plek]ad po oliciá|n| p

Wk ádka anebo nak|ádka dopEvn|ch pÍGlředkú po oficiáhl pÍá@n| dobé'pt|p' jiné man pu|ace se zbÓžlfr
váték jé lrk ádkou'nebo n6k]ádkou popř ]rnou mmhÚel * lbollm

mimořád mU mE l bÍ objednďe|em př*kdu výsrďně vyžádáná, a přl6láv jé oplávněn účloÝál zá přt]k|ad
pÓ oficjá|nÍ pBcovnJ době v no&'| 9měné a z plék]ád v nédě| nebÓ vé sválek pí lážky k pték adnému
Plirážku za plek|ád v no..| sméně múže pl|stav sianovt až do Úše 10o% sjednaného přek|adného
PfiráŽku za plek|ad v neděl a Vó Evále* věelně plÍálry zá plěk]ád v noěn| směně V nédá a vé svál€k
moé pll3iav stanovlt a2 do !'šé 1 50% sjědnaného plek|adného Použ(i těchlo pň.á'ek a jejicn !ýŠe musl
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Čásl 2.Pi .kIad zbo2Í

! 7' PiévŽ.t|zbožl od oblédí.lelé pló|d.du nebo od piedchoz|hodopřavoe
1' přííaý p.ejlná zbo.| buď od ob]édnalele př.k|adu Úóho zádupco) nebo od píedchoŽího dopEvce,

á' podh vá\ ' úď é ms' álďÁm o r r. pFoclď \o oopÍáýce

Ureone píezFoukný a Óp'ávnánv Dt6
d pÓd e po.lu iJ.o ldÍuh zbo.|neboobáfu 

'nad|V 
.lsa;;d l

3' Pokud objedn.lé plókladu nepďadovo| v Podán| 'Vá']1 pl pleErl|" neodpďidá pl|sbv za
Váhové EzdÍy' E. klé plj plédán| áoŽ| ob]édnalgr pfuk|adu nóbo nás|.duj|olmu dop6v(!
4 objédnát€| plék adu v PÓdán| uÍé l' od koho přlŠlav zboŽ| př€Emé á ]ák bude 3lanoven o joho ňnoŽíV|

! 3' P|.dáňl zbožÍ obied..lé|| př.k|.du nebo ná.|édullcÍmu dopňvc|
l ' PřJ6lav plédává 2bÓžÍ bud objédnaIén píé|dadu (]oho ásfupc ) nab! nás|éduj|c|mu doD.áV.l

á' pod|6 válÝ 7 !É'é on p'gEďJ z
bo va2er'm Ť LiéoJ é o.ď]€L{ené véle)'

iallád|ouap0nakiádce

.' oÓde !áFy' +ýdHé Elerm n

d pod|é podu kusi (druh zbo'l nébo oba|u Žnačky' čts|a a pod )

4' obidn5té| pí€kadu v Podán| Ulěl. komu DnsIav zbožl

"V2.21 pň předánl'' neodpov|dá přlslav za váhové

s 9' odp.vědnos! pll3tavu za úb}těk na vážé
1 Fňlmpondpl €pEvárc]néloŽénéhoz!oŽ|DÓ
. P|islav neodpov|dá Žá váho!é Íed||V mú

pi'kouš€né vázé ko|eiová nebo sl]nlčň|,



. Přlglav odpďJdá z Váhový rozdÍ mďi váhou zjišlěnoÚ nezáVis|ou p
ponoÍu před v}kádkou á po Vyk|ád né v'e k.repvé rebo siniónj
př předán zbožl objednaté|i plák adu nebo da šlmu dopEv.i' V lomb pňpadě odpovldá pl|slaý poEe
a ftJzd|l. kteÚ ]e Válšlnéž 1% z Váhy ÚÍóéné úžén|m béz ohedu ná podď manipu|a.| (plek ado) a

. P||stav néodpovÍdá za Ío.d|| mez va|]ou ýoně |oŽeného zboŽ| V pá
lsÍGm úlrdná plekouš€né váhy (ko|ojové s]nčni) z mísla nak|ádky. a váhou

zjišlěnou v písllvu pn pfudán|zboŽlobjádnaIé|ipfupÉVy nébÓ da|šin
piezkougonéVázé (kÓ|é]Óvé si|niční)

2, Pň é'podni pfupEvě ýo ná |oŽáného zboŽ| po vodé p|aÍ:

. Pllskv odpovldá ě !áhový ÍozdÍ me' !áhou .jiŠénou vážen|m na úlédná př.Žkoušáné !é2. ko éjÓVé
nébÓsjnčn|pl]plePáÍz!o' lvpř líďuáméziváhouzjÉlěnouneá

á pl|!N pa|ze za rczdi ' |Jeý
Je VělŠ|ne2l% 2 Váhy Účené váž€nlm b€z oh|edu na počél manipu|ao| ( ple k|adŮ) a dobu sk|adovánl.

3 Prc uvédené i osbln| úbýky volně |oŽeného zboŽ| gi.těné pl přódán l zboŽ| ob]édnal€ i pfuklad J nebo

. VáhoVé bzd||y' Žjšlěné pň pledánlzb.žl ob]ednater pfuk|adu něbo d
ku mu ovat á lě je qÍohél za @|ý sjednaný objem (obchodn| pl|pad)'

! 10' Přokladn. man|!o|.c.

se @um| soulrm meohanizovaných á ručnlch úkonú' potřébných k
přém lscn| zbož| v ob|asl ďkravu' KáŽdý t@ňno|€icky uÉ|oný souhÍn plék ádň|ch úkon' za zaíadil bUď
do gkupiný 'pímý ple|.5d'' ňgbo do skuphy.n€p.|mý plók|.d' Pllmýň pfuk|aden se @um| přem|s|ěnl
2bož| 2 jodnoho dopEvnlho pelřédku dÓ dfuháho. anÉ byÓ Ú|ďeno do .k|adu na Empq nebo n.
man pu|a.n| p|o.hul j&| v}.k !ákováÓ u|o'.n| nebylné 2lé.hnÓogiokých ď]vodů (z doýodú na glráné
p.o@átálé plékadÚ' objednate|em přek|adu nepožodované) polom 3. dnáěénÍ 'pl|mý přék|ád'
neménl' Ngp||ňýn plek]adem so rczum| přemlstén| zbďl z dopEvnlho prcílédku a Jého u|o'énl V.
sk|ádu na Bnpě' nebo m manlpu áčnl Gk|adové) p]ošó lvykládka á ugk|.dněn|I. nebÓ plém lsién| zbď| ze
sk|adu. z Empy' n.bo z mánpÚačn| (skladďá) p|ochy' a jého na|ožeĎ| na dopÉvn| ffo.ťedek

P||slav jo povinen pBáděl pl€k|ad zbo'l g ýyná|o2énlm v..k€É odbÓíné péÓe a ná pévo úzhodnoul'
2dá ]é zboŽ| (věgtně oba|u) zpúgobi|á pb p.éklad a za jákých podň|n.k,

2. Přék|adnhl úkÓny'KéÍé jgou áhlnuty ý pbk|ádnÍ sázbě se rczuml z.jmáná:
a' př€j|fiánl zbo21 od plédcházájlclho dopEvÉi
b' p.édáÝán| zbÓžÍ nás eduil.|mu doFarci
c, přemiďovánlzboŽ| mgchan|cky n.bo ručně (!t.lně upévn.nÍ ŽbďÍ na závěsné zařlen|jeřábu nebo
Uohopen| jiným p.€k adn|m zllanlň' á sjňúÍ ŽbďÍ É áýěsého zállzěnl jeřábu nob. jeho uvolněĎ| z
jiné|'o p.ék ádn|ho za||ŽeiI po U oženl na Ulčenén m|slě)]
d u ožénl zbožl v p]oúd e' na Žó *n čĎ|ch vozoch n.bo na ožná p o!é kám onÚ (pí|Věsu' náVěsu) ]akď
plém|slěn| pomocného á upeu]ová.|ho máte'lá u. patllclho k z.s||co (k|lny' podložký' úvazky' podkady'

0 olev|anl a závřénl že|ezničnlho vozu
í vyčjslěnlžeÚčn|ch vozú a p|ávidé od ub/kú vyloŽenáho zl#l. a Upevněnlsnlmalehýoh óásí

g, pdfubné Ulěsněn] pl nakádco 3ypanóňo áoŽ|
h. sejmul| pouŽného ulěsiění pň v}k

' éqa] sa.e (úpcva nák|adu' p.ovédéná v nák ádacl po m na pllg ušne vžhu vo|né |oženého lsypanéhol
zbd v Že|Mrr.|m @é na|o2éném pl|íá€m)i
j pfunlstěn| ás]ek ou'ill jnáho p|ék|.dnihÓ nébo dopEvnlho
mehánisfru nebo bez ruěního Dlosunu:
k. drcbĎé op.á!r obá o s W|ňkou pý|ováíéhÓ zb.dl, né]v|e Však 10% z ce koliho podu kugú zási|ky
(dbbný běŽny máďiár lnapt váecl dáI dodá ná své nák|ady pi|stav speclá|n| maledá nebo pomocky'



j chž ]é lřéba pli ÚpEvě nebo opÍáVé bálánl nebvy*|ých zá.ilgk' dodá m sý'r nak ady objednale| pler 3du)i

' vnitr6k|adová mániplláce. souvisejjcl s přek|ádém zb.žl ze sk .du nébo do É k|ádu a b jedn ak mrněn I
zbo'l k přek|adu jednak přemGlěnl zbo'l Ve skladu z m|ía u o2enl k přé
sk ado pfovédené pmslředky tzv' ma é máchaniaÉ' n.nL i lolo přemistěnl prc@deno z dúvodu chybných
pokynú objedna!é e přek|adu nébo ná jého obiédnávku;
m oznámán I o usk ádnění neb! vysk ádnén l zboŽl.
3, Pi€k|adnJm úkony pÍováděíými poEe na zvlášbI ob]ednáv*U na účel obrednavale|e jgÓu zeiména:
á, Vážén| ŽbÓži na ko!éjové' 9i ničn|' n

é' p'{ďánl zboz| svazkován| ukládán| na pá éIy upéhénl zbožl na přejlmáj|clcň doplavnlch pBťEdcl.h
ltehé ureVĎováclch mdďiá ů]
t ltpÍazdňovánÍ nobo p něnI kontajnérú
g p něn| ngbo rypEzdňové n| ve|koob]emo!'oh žokú (E |G BÁc);
h' vysk|adňoÝánl zboll' kleé doš]o jako j.dna paňi.' jo 9skadňoýáno po Óáslech' a ]e ťeba ]e po

l' ď.ťÓVán| zbožl (doléVánl pbvďnlch nábo ochÍ.nných náp n| doéo|ďán| a pod.)]

k' a] šlěn| zbo2l prcli klimaliokýn v|ivúm pod|e po|ynú objednate|e pl6k ádu;
|' vn|Ifuk|ádďé man pu|áqP' euv 3é]|c| 3 plékládém zboŽ|zg gk|ádÚ nobo do sk|adu. a lojědnak uvohénl
zbožlk pletadu ]éínak pÍén |s|ěn| ŽboŽ| * skladu Ž nlsia u|ožén|k přok|ádnl man|pu|aěn l po|ozé tohoio
6k|adu pBodóné prcgllédky 12Ý. úa|é dedrai zaoo j9'i tolo přem|slěnl pÍovádéno z dúVodu plédchoz|ch
ohybf,ých pok}hťl obj.dnál8le přok|adu nobo na joho objodnávku|
4' Pl€dměty o !É2. vělš| na' 500 (9 n!ď nll na p.ÝďÚobá]u Ý}?!áčěnu váhu. oznaě.no ié,ště. á mug|
býr ťnaÓ€né mBta pfu Ž'Věš.nl.U těŽěloh neb! Ezněmý.h zási|ek mwl býl nav|c přád o'én tédhn|cký
nák.. s ednln spdÍliokýoh pďadávkú k mánip! áci (l.ážišl'á'závěsná body áFd )
5' Nobozp€ěné áoŽl (pod|é ÁDR,AoNR) nusÍ bý1 Mačéno pfudépsaiými symbo|y'
6 ' Plék|adgm zbďl so BzumÍ manipu|aoe ý zboŽ|m kteÉ je v obvyk]ém sfu PÓkud jé zbož| spěčěné
3 ép.ná' zlýÍd é. znE é. namoč6nó. n*p]!vně o'éná n6pod ožén. nébo sá jinak vynyká pojmu 'ob!,yk|ý
sl.v'' lák,e pfuk|ad jo obll'ný á Ěaso!€ náÍoěňý' plípádn. vy2ádÚjé zněnu Ioohno|og € p|.k|adu' ná|é'l
pÍM@|ěll ďokladu p.rá'ká k ptékladnámu' Pl|gláv ]é opÉvněň ÍoÚodnoul' zda zbďlje ól nenl V
obý|ém slavu' á Jé opÉVnĚn dlai@( ýš pnÍáž*y k přékádiému' pokud á. pod|g j.ho bzhodnul| 6táV
.b.žl !,yhyká pojmu 'obvyk|ý šbý, Výše plirážky k pfuk|ádnénu nesm| pl*áhnoul ] 00% a i. pfudměléň

511' Účlo!á n I přet|ad néh o' p|alobní podmlnky

l' Pfekládnó jé účbÝÉno zásadně de hmolnost] tji množsNl udaného ob]6dna'é áh pÍákadu v P||kaÚ
k přók|ádu/Ú sk|adněn l Pokud je Však po skončón l nebo v prúbóhu man pu|ace zjišlěna v}šš l h molnoí
nebo ňnÓžstv|budg vyúěIováno d|ó hmohost z]šlěného'Pí zúČlwánl se
hmolnos| zaokEuh|u]o Ďa É|á luny náhoru
2. Faklur} ČsP majÍ obeonou sp]5l.osl l4 k.lendá'.|oh dn| od d.ia trd
sobjednaté|ém pfudem dohodnu|a sp]álnost od ]šné' V pl|podě prcd Enlob]ednate€ s úhEdou fukluÍy ]e
lenlo povinen zap.lul csP smlMl pokuIu vé Ý!š 0'05% 2 ďu,né čáíky za kďdý den pÍod|en|'V p||padé
pód|en| de|š|ho 30.ť dnú s. .áŽbá sm uvn| pokuly z!$Ujá z 0'05% na o'1% a káŽdý don prcdlánl



éást 3.N.&ládacIa vyk|áda6| doby

s 12' Nákládac| awk|ádacI dobyplav|d|aÝ př|slavu

1Nakládac|nébovyk|ádaoídobákďdéhojedĎot lvéhopévida(urěenéhoásléň']mémň,Éb.]ným
Žpúsobem označéného) V p||íavu (dá E Jén 'nak|ádác| nebo Vyk|ád aÓ| doba v píďavu ) se poó ltá od 06 30
nebo od l4. l] odiny (jeÍ s]ednán přek ád i ý iďn l směiě' jé počátken noi ádacl nebo Vyk ádácl doby V
ďkbw ,1'hodin4 né]dřlre následu]|cÍ smény p. sjednaném záčálku nak|ádky nebo !.yk ádky (viz s 6)'
Nak|ádac|m rebo Vý|ádm|m dnem se Íozumldoba dvou po sÓbě nás|édujlclch šhěn v době od 06 30 do
21 hod|n (zM mená b. že jedÚ n5k ádac l nebo vyk|á dac] pú|den je 7 hodin ' fusp, doba iedné sm ěn' Je |i
Viak s]ednána nakládk. nobo vyk|ádká iV době od 21 do 0630 hodin palliIalo nočn] směna ]ako
nak]ádacl nebo výk|ádac| oťl|dén'
2 Nák|ádaciaq/kádac|dobaVpl|slavuĎepynevnéděiavesválek nénl. obouslÉnněuiednáno]nak,
3, Nak|ádac| nebo wk|ádac] dobá v pl|slaw pyné béz oh|.du na povělmosln| podm nký (déšf' sn|h' a
pd)' non|' mezi ÚFdnáňo jnákmbo n€bIánl.|i lomu pÍkazy objodnavatá|é

4' Tylo nak|ádao| resp' !'kládácl doby V pníavu plall iprc od|éhčovánl iesp komplelao' přiěem!
součaEně p yne vyk|ádacl doba odléhóovaného plav d|. a nakládác| doba p|avid|a do klo.ého so od|ohčujo

5 ' Pl|él.V (nisť pň9k od u' p.6dá k přók|adu) vodá zá:nám o nak|ádÉ p ávid a Í€sp záznam o !,yk|ádce
páÝida. T'1o dokumo.|y'. zachycu]lc| €|o! dobu qk|ádky nebo nak|ádky vpř|slavu a Fd zejména
pÓdk adem plo výpo.ót p|gkrc.énÍ doby vy*|ádky nébo nák ádky
€ základn| nak|ádao| a vy*|áda.| doby v pníavu ]sou Wodony v Pll|ozg 1 ob]édnab p|akladu a p||slav
gpÓ|Ú frohou sjednat ]]nou nak|ádác bo bonilikac za zká6n| zák|adní
mbo s]ednané mk|ádmÍ ngbo vyk|ádac| hriy ý přklaýu

s 13' sň|uvn| pokuty (ŽdÉn.) z. pl.ktoě.n| n.k|áda.| n.bo lyk|ádácÍ doby p|av|d|a a o.lalnÍ
nÁhEdy z. pofuč.i|šmluvnÍ.h pov|n no.ll moz| oblodn'l'|oú př.|d.duI l.ld.r6m'. př|3'áv6n

1' Pl plekrcóéní nak|ádac| nébÓ ryk|ádáÓ| dÓby v přlslÉýu způÉobené objodmIo|om pfuk|adu nBbo
reidál.m ]é p|btav oprávněn požadď6l od objednale e přok|adu úhtádu 3m uvh| pÓkuly ] výj|nka Vl2 odd'

2' Pň pňekoěenl nákládacl nébo ýyk]ádacÍ doby V pl|5láVu způsÓbené re]dalém je objednaIo| p|ok|adu
opiáWén rcádMt od Íqdař. úhÉdu sň|Uvnl pÓkuly Viz !'lihká odsl 7'
3 Pn přék0čén1 nak|ádac| nebo qk|ád5cl doby v p.|slavu zposoboná pllgtavém ]é objednalé| p}ékladu
opláVněn pÓžádÓval na př|slavu úh.adu sm|uvn| pokuly] viŽ !ýjimk. odst' 3
4. Pí] plekrcron| nak|ád.cl nébÓ q,kládaď doby V pňíavu způsobené pllslav.m ]e E]dal op.áVněn
poŽadovát ná obJedmlg|i plepBly úhradu smluvn| pokuly] viz výjimka odsl 3
5, zák|ádnÍ výše smluvnlpokuty (zdr'náho) p áVrdd ]e uvedena v Pfroze,' smluni pďUla (zdržné)sé
počilá za k.'dý i započaIý po|óen' obJédndél pfuk|ádu a přlgtáv spÓ|u mohou s]ednat ij nou výsi zdÉného'
6' Žá nododlženl nakládacl nebo vyk|ádacl doby v pllslaw nebo a pddéJll př íavenl p|avid|a k nák ádcé
n6bo k ttk ádce o méně nož jednu hodinu se zdrŽné neú.luje

kádacj doby V přlslaýÚ způsobené objednalo|om pÍ6k|adu nÓbo
rejdalam s n.povaá]e zas|aven| p|avebn|ho pÍorczu' pokud by|o vy|'|áš6no V PTV nébo Ýlh|áškÓu slálnl
páEbnl 6pÍá!', a přlslav prcIo nenl oprávnén z luto dobu zastavon| p
obíédnď€|e Dřek 5du ú|'Edu zdÍŽného
3' za plokočénl nak|ádací n€bo !'í(|ádac| doby v přlslaw způsobené pl|slaveň sá nép.va,u]é l,\,hlášénl
zákeu nákádky (2ÁN), pokud je zAN vFóšen V sou|adu s u.tanov.nhiŽeeznión|ho přspBvnlho
řádu Esp' d|ÓUhodobý !ýpadek e|.prcudu z Velejné sně' ob]edn9le| pťBk|adu Esp' Íé]dal né]sÓU ÓpÍáVnén
2a 1u10 dobu požadoval od p.|sláw Í€gp od objódnalo|o pť.k|ad u úh Ed u zddného



Š í4 Rozdé|onl odlovědncd á 
'doby p|av|d|a áza 6ta1n|náhÉdyz. poÍuáénl sm|uvnlch

rejdařen' a př|slavem' pn p'ek|adu zboŽl v p.lslavo

pli pl.křoóénl nakIádací nébÓ Ýykládací
povhnoíi m*i objednďe|ém přék|adu'

lob]odnatópfuk|adu2é]éÍceWdá'sjódnásodeEi|a1o
zbď| by|Ó € s]édnaném piistaw k ob]Mnale| přek|adu laké sjedná s

pÍoíledn cIýlm objodnalé e přépEvy téÍmln přbtavénl odn|ho prcíoru

,, Do]édé áoŽ k přek|adu do pi|íryÚ pledčmné i€ pilsbv opráněn požadov.t n5 objednale|i plek adu
nák|ady Ža pobý vagono podre úda]o d.á2n|ho doplavÉ wúÓlovánl lé.hlo ltššlch nákádo za pobyl
Vagonú Úp|alnl pňstav vúóiobjédnal. plekádu n.]později l méslc po ukončén| sjednaného přékadu,
spráVnoí r]ělované ěáslky ňusi př|!láv objédnálé|i přákradu pÍokázat {viz 5 6)
3' N€do]ede i zbožl do pflsi.W k pťek|adu vás' je rejdař opéhěn poŽadoval na objednaté|i plek|ádu
zdÍžné Ž píekoÓei| doby ěokánl na nak ádku od dn€ sjednaného kn]hovánlm dÓ aháFnl mk|ádky výšo
zďŽného nesml v tomto pfrpádá překÓěir n.dnaná doýohé'
.4 Nédojede|i áož| do pl|slavu k pŘ]k|adu věas' je přlsiav opÍáVněn poŽadová! na objédnále i přek|adu
šm uvn| pokutu v€ !'Ši 10 lis.Kó á kazdou směnu' o lo Ž neúdělné 6 ňomé wna]o'ené nák 6dy (náp.'
p'ek adn| po6oná|.pl|skv.| mechánlzny a pod.)' Tálo sm|uvnl poku|a s
klefuu by| ptekod g]ednán (nákílhováĎ) á newkuleční se' pÍo|ože zboŽ| uÉéná k plékádu do pníavu

5, Nédo]édé ía sjednaný lem|n p|ok|adu p|avid|o' ]e pl|sbv opévněn poŽadďal na objédnáleli přokladu
sn|Úvnl pokulu ve !'ši 10 ís.Ké E kaŽdou gměnu a p|aýid|o' a |o za za noú..ln. a ňámé WnáloŽené
nák|ady (např' plok|adn l pďsoná| pogunďacl |okomolvu prcslojvagono á pod')' Íá1o gm|Úýnlpokulá !é
Wpoč|lá a kaŽdou sňánu á pb káldá pďld o' pb ktéÉ by pfuk|ad s]édnán (naknihÓván) a mBkuiédn l
3ó' plolcl2é p áV d|0 dÓ kbého by by|o možná zbÓž| ná 0ž i d0 př|sláVu nedo]e o
6 Nedojedo.li ná gjodnéný tďmh pl6kládu p|avid|o jo objednate přopÉlt opÍávnén poŽldoval ná E]da.
sm|uhl pokuIu v€ ýýš 1 0 tlg'Kč á kaŽdou 3nénu a plavld|o á 1o za né0ěé ná á m aÍnĚ qná]o2á ná nák|ady
(napr' přékladnl pé6Óná|' poounovao| |ďonolivu' pfu6t0j Vágonú á pod')' k|elé vznkly přlglavu' Talo
.mluvnÍ pokulá Éé qpočM 4 každou sménu á píÓ ka.dé pávd|o prc klo.é by| plek|ad g]€dnán
(naknihoýán) a newkulečn|| só' p.otoŽe plav]dlo do kteého by bylo m

7 Nénl-|i dodÉgná nak|ádad| |hůia p|eid á' jé Íqdď Ópíáhán pó,adÓýál na ob]ednolé|i přepovy zdÍžné G
!'jimkou uíánown| sl2 odí.2.3'nebo $] s'odsl 3)
3' Nonl.|idoddéná n.k|ádac| húta plavd|a Ja oblád nalg| př€k|adu opÉvnén požadÓVat na přlslavu zdr'ná
G vý] mko! uglanďÚ| y2'odg' ,'3 iébÓ Š13 Ód6l'3)

9. Př piekádu voda - 
'e6a.e'' 

]ó ob]odnale€m Vyk|ádky p|avid á obvyk6 á6 álé|' Vykládka p|aýid á
(.kup|ny plavldéD muď býr s]édnáia Kn hovaclm dop s.m nÓjpozdáji 7, h0d n pfud jeíň záháieníň' Ná
zák|adĚ ob].dnaná q/kádky sjedná ob]ednaté pfuk|ádu s pÍ|3táVém pdlebu €gonú (druh a počeu,
Vagony k nák ádce y IeÍmlné.h a počtech pod|ě loholo ujednánl ob]edná u drážn|ho dopEvco píl9lóV

1 0. N édo]ódo. l V témlnu klérý Jé sjédnán me' objédmc|em plók|5du á pl|sl3Em p áV d 0 k ltk ádcé' ]é
pllíav oplávnĚn požádÓ%t ná Óbjednáté plgk|adu komě 5m uvnÍ pÓkuty ]0lisxč Ž sménu (neivýšé
ýšák Žá b k směn' na ko k bý pfuk|ad s]ednán tkn hován]) jáštá nák ady 2 oďeknúi Égmú á a pÍosto]
V.gonů pÓd]é údá]ú drá'dho dopGv€. VyúčloÝán| lédhlÓ !],šš|ch nák|adú a odleknull vagonú a .a
prcíoj vaqonú up|ahl p.|.kv Vočl objednate|i plek|ádu ne]později ] méslc po ukonóon| s]ednaného
přek|adu' spláhost účlovaná čá3lky ňUď přlsláv objodnate ] plek|adu prkázáI (úz s 6)
11, Nédo]éd6|i v lem|nu kloď jo s]ednán mei ob]ednalé éň přek|adu a.ejdalem, p|aMd o k !ý|áde. je

však a to|ik smén. m kolk gmén byl áčálek přěk|ádu s]ednán lknrhován]) léšIĚ náklády za odfuknul|
vogonú a za pEloj Vagonú pod€ údájů dÍ.á]|ho dopl6vce Vy]élovánllěchlo vyššlch nák|ádú za
odleknď Vaqonú a 2a pÍosio]ýaqonŮ up|alnl ob]édn álé| p|ek .d! Vod Ejdali íé]pÓŽdějido 1 něslcé po



ukonóeni přek|adu splávnoí úěiované óáslky nuď Óbi.dnaie přek|adu lejdafi prckázal (VrŽ s 6)
12 Nenl|i dod Ééna qk ádacl ]hůla p aýidla. je E]dal opiávněn po'adoval na objednate|i plépEvy zdržné
bd oh|édÚ na důvod jejiho plekrcóenl (3 !'jimkou ustanoýonl 59 12 odď 2.3 a l3.odst'8)
13 Není|i dodÉená vyk]ádacl hůla p|aýid|a je ob]ednab pfukladJ omáhěn pÓžádoýai na přhlavu zdrž.é
bezoh|odunad|'vodj €jihopřékoěenJ(svýjmkouuslanovenlss12odsl2'3a13'odsl3)

1 ob]ednawle plék]adu 
'káň on.ýoda" s]édná s odesi ale eh odes|ánÍ zbo2] kaňiÓném ták'aby zbož| bv|o

vdáném pllslávu kdispozic Vdo|'odnuIém lem|nu.lj vdohodnutý dén a sméněVě kl €Íé ie pislaýeno
právid|o'Jedn0l|ivé kamiony by mély do]EdĚl pÍobě'ně vá c* ť.éliminu1o!ýc|] Í'teNá|eoh béhrm daná
směny a V počfu'odpovlda]|cÍm sménÓVáňu ÝýkÓnu'Íésp, nak ádaclm |hůlám p aV d a
2 Nedojde.|i Žbďi k pfuk|adu do př]íavu v dojedĎaném lemhu a ]. p
p|avd|a d á Přl|Óhy č l lěchto podmlnekJe rejdal opÉvněn po2adovál na objednaleli pfeRádu zdÉné de
P.||ohy č'2 iěchlo Podm|iek'
3 Nedojd&|izbďl k pfuk|adu do přlsIavu vdojednaíém lemhu (dén sfiěna) á nebo ýÍámČisměny
doblhá reÍohofrěhě (naď po|ovĎu smény Žádié Vo'do a vzáýěÍu směny řada vozde|)je př|stav
oplivněn v}účlovď objedĎaválé|i pfuk|adu sm|uýnl pokulu ve ýýši 1500. Kč zá každou hod nu prcíojú
p|ek adn| čely a me.haniao'maxim
4 Vzh|od9m ku'lEná plékadnl Hhno|ogii Vyk|ádky sypanýoh 3ub3tÉ1t] zkam|onu do oavd|a
(sllEp.ekád plés ÝohÓU plolhu)non| pledpokad vaku zdÉnáho kaňiÓnu pli !}kádoePokud pň
Wk|ád6 kuso!ého zbožÍ pod 20t dojde k p'ekoóenl vyk ádky Vl.á náŽ 30 ň nu'kanion.má dopEv@ nárck
na 3mjufr| pokutu € výši 750.. Kó za káŽdých da|š|ch 30 minu| Íu ňůž€ up|aln( u píglávu prcgll.dnlctv|m
objádn'va(o|e přek|adu Uv.d.no! pokufu ng|zé vymáhát pokÚd př|slav prckáŽ€'2r p|gk|ad námoh|
pokÉčoval plo !ýpadék él'prudu zvaíejná 61lě'Í€sp, zdúvodu nepll4]výdj povĚtmoshj|ch podň|^ék
G hý vll(déšt apod ) Vrz s ] 2 odď'3,

D' Pfuk|ád .voda.rám on.
1 objédňavá|e| př6k|ádu .voděrán on. g]édná 6 přlj.ncgm ŽbožÍ a dovoznl llmo! p|líavbu kánionÚ
kp|gEell zboŽlzp|aÝldá t.k'áby přJÉ ušný pÓóei kdňiÓňů by| vdBnám pňíávu pdbážná kdkp@oi
v dohodnulý dén a ná shěnu'vo kleé by]. polvzena Wk]ádka danóňo p ávld a'Pl|]ézd pÍázdných kamionú
]i nutné oEan|bvá rák áby doj|ždéy rcV.omáhě běhém dané fiěny (oca ve tňcelm]Ďuto!'ch
lntENa|eh) á v pďtu .dpov|dallclm 3mánďámu VýkÓnu Bsp' vyk|ád.c| |hů|ě p|ay dla.
2, Nej$u.|i !o'd|a pňíav.iá kp|aŽďÍ zb.ž| ydojsdnmén G.mhu a poětu á já zbhÓlÓ důýÓdu
plokÍočéna volná tlj{ádácÍ húla p|av]dla (d|e Pl||ohy ó.1 lěohlo Podmlnák) jé Íejdař opÍávněn po'adoval
.a oblédnáVal. ] pfuk|adu zdd.é (d|e Pí|ohy č 2 těcňto odmlnek)
3' NéFou']i vozid|á pligtárená kpřéElÍ zbďl Ýdo]édnáném lem|Ďu nebo doil,d| VpdbáhÚ sňěny

b6loje přek|ádnlčely a n{h6nÉíů jé pňďáv opÍáÝněn !'yúčlová
oblemklo i pl.krádu .ňfuhÍ pokulu re ýš 1 500'' Kó u káždou hod nu pÍosk,]! 

'Í$P, maximá ně 1 0000 .

4 oojdé | pň ňakádco kamionu kp|ekrcóon| doby nak|ádky V|c6 iý 30 minutmá doplavce nárck na
sň|Unl pokulJ ve !Í.i750'- Kě É ráždýc u přl3táW pBlfudniclv|ň
Ób]édnavalele pfekladu B|ze vymáhát pokud pl|slav prckáŽé.2e p|éklad nemoh|
pokE.ďal pb 

'/ýpadék 
é|,prcudu zýěřejné s|lě 'resp zdůvodu nepňŽniýých pwělmosh|ch podminek

(s hý Vft déš| ápod ) viz s 12'ods| 3
obdobné zásady p|atl prc kamiony i p

č!. l  4.Usl jnovénI spoIeénÁ

0 15' odlov.dnoí É u bo,l
1' Př|s|av odpov|dá za Ůphogt á népÓÍušénosl Žási|ky od pÓčálku do kon@
dpoédnGl se všák lýká poue záBd a šk.d způsb€nýGh ýAtnlm pfuk|adéň (nébo 3k adoÝén|fi) 'p.kud ]e p.owb!€ié| přék|adu néíÓh ÓdvJálil ani p|l qna ožěnl odbomé péčé'

10



2 z]jsí. pl|íav pň v}kádce áw lky. musi ne]později piÍ ukon.enl
v}k ádky (žé|ézn ón i|ro VozU a ulá' plavid|a) vyprc@Vat záp s o š kodě Ýe kleÍém uveíe jed nak 1ýo ziišiěnó
závady ]ednak oko noď rerich z] štěnl VýskýÚ nebo chaEkleru.pol|dl i nozbýnou pÍt]kenou

býl folodokumábce iako sučád zpisu o skodé unáVána h6í ý něm býi

3 J&|i zás ka qkádána z Že|ez zápis Ó škodě ko spolupodépsánl
oprávněnýn pÍá@frlkom dÍáťn|hÓ dÓpÉve Je|i ásiká qkládána z
piistav záps o škodé ke spÓ]0podepsán| iidói aula nebo vůdci p|avid|a opÍáÝněný pEcovnlk dnjžnlho
dÓpÉvcé. fidič, nebo Vůdoe pav]da škodě své ďanov]sko a jon 1o1o
své zdŮvodněné íanovsko podepsal odmltn6. .Vúj podps nébo jen ahamemls@re íánoýÉko.
z] 9| přistav podepsáď zápisu Ó škodě míBmým yědk€m

4 J&li zásl|ka n ak ádána do aut. n bo vúdce p|av d|a o zaznam. nán I
záVad o úp nod a n€pÓluŠenoďi zási|ky přlíav jáho 2ádo3t1 qhoýl' a
odsouh as€ných záwd (škod) do přepÉvnlho dok adu odýážejic ho dop..

É Enik y na př.k|ádanóm nebÓ gk|adovaném zbo'l' a by|y zpúsobeny
ob]édnáléeĎ přek|adu. zýášInl povahou zboží' ýádnÓsl|zbo:l. dáe vadnogÚ rábo nédGlátéěnÓsll obá u.

J závad na klěré by| přhlavem p.edém upozoměn,
6. P|btav odpďldá ě na|ožen|a u U pod|e uíanoýen|Žóéznién|ho
plopreVnlho ládu, Pň61av odpov|dá |ě dispozc Vodce páV]da/ňdóo'
Podplééfr nébo pleEllm dok adu o nák|ád* nébo př6pÉýnlho dok|adu pňejhá odpovĚdnost a ná|o2áné

7' Josl]Ž. p|btav povo|l. aby ob]edn.le| přek|adu poved|plek|ad 3áň neb. s na ď€kladu spo upodl o|
odpovÍdá ob]édiále| plokadu za ve.kélé gkody klélá p. pbvádénlpřek|adu vzniknou na doplavnlch
pÍosťédcÍch plekadn|oh aÍlěnl.h' nébo pl|.lavn|ch ob]ékleh iza štodyEnik|ál|éth osobám, pokÚd
nébyly 2pisob6ny přÍíavm'zá poÚžill ciz|ch melhanizmů v pníavu L]člu]é p.|gláV pop|alék d|e přédÓhÓz|

3' P.lgiaÝ modp.v|dá za á.au nábo poékdén| zbo'l zpťlsÓb€né ejmóna Wášl mocl' mobll]z.cÍ'
ý0jénÉkýň lviěonlmi. Ýá kou,3ábo1áž|' poÝšlánlh nobo ob.anskými nopďoll' íáVkou. b|ďádo!. rekvŽic|'
a jinými ú.ednhl n.bo .láh|ňi opalřen|mi.z h|edigká áožl neodpďldá rcVnáž u z€ stany ob]ednalele
n*iilláná povinn á úředn | č @ n| pE]ednán| ěi povo|énl Ve.k€Íé 2 loho(Ó | lu u vzĎikió pímé ói nopímá
škody jdou ná Vfub objednalo|o'
9 V.!kÍá p.áva í. tky á pMdJvry rá1Ed pťp j'rý.l pJáÝ1'( ' divÓo ] l.]d ČsP n6\m| oý ooz
vý5|ov*fo 3@gÍ|csP p' €!ad61ý úmČsPisolvýoucerÝFrerofu
kompeM€ s Jlnýňi píÓl náíoky zo sm|uv nobo jiný.h právnlď náBkŮ É6p' Up|atnén| 4dÉovac|ho pláVá
něbo j náho pláÉ k odmliĎul| úhEdy zé 3tEňy oblédnaiá €.pllgme nébo ] .ého povinného.

916. Námk na náh'.du.kody plipřéklrdu zbožÍ a |.ho uP|alněnÍ
1 ' Jeí|ižé je plklav povinen po.kytnout náh ladu' je pov něn nahÉdil pň 21élě zbo'l hodnolu ktercu áoŽ|
méovd0bépředán|kpřek|adu Pl|áaV néodpov|dá zá népřlňé a náíěíné Škody'
2 Pli poškozen| nébo ěásiéčnA zlrátě Žbož| ]:e píslav p@inen ĎahÉdit l
plevzell dopláVc.m a lrodiolou klel sp' po čásl€óné zlétě
3' Hodnola Žbož|se uÉlpod€ lákNry (dmoúho dďkdo přlpadně eodle @|n|ch dok|adt,
4 J eri škoda lé zjévná a patrná a pblo ]iŽ pí plevzetl zbož| by| p|i3láv€m o poškozen l zboŽ| oeho ú býku
álálé) vyh0lÓV€n zpis o Škodé' up atnJ obiednátE| plék|5du nábk na náhÉdu škoíy u doplavÉ' kleý
zbo' (ásj kU) do ďcláw dowz (dá|é jén pňVáž€]|c| dopEvG)
J^|išLoda4.vráápá!1á ap'eslÓnebÝ|oňp'eEeťzbo7'ý}|doÉnzápisoďodP LpLh obFdlare

NéňLr š kodá .evná á pářňá a pÍolo
a zboŽl pogézé odéš|o z p'lslavu bez záaamu o pošk@enl (L]bylku vadě) nebo áé1ě 6 objedmte|
plek|adu up|alřuF náok na ná|]€d | (úbýku' ýady) zjĚléné lepNo v
da|š|m bodě pfupM|ho řelězÉ. múŽ€ být lonlo nárck upálněí objednalelem plek|adu jon t.hdy' byri
zJ šlĚn mjpdději pÍi přewetl zbďl od dopÉ€' klérý iolo áÓž| v Ékbw p'e%| a odvez| lal (dá|. i6n
odÝá'.llÓl dopEvce)' pličóm2 Ó loňto zjáánl (dfuh pďkozn| a Í6ah .kody) muí být J2 pň přéEť



zbal od odváŽej|clho dopÉWé ŽpEcováná pisémná á 
'oiogÉfická 

dÓkumefue
5 objédnáb| překladJ. k1e' po'aduje.áh.adu škody Ž poškozenl (úbýek. vadu) rboží (dáE lrn
'ÓpÉviěný )' píed|ož| k@mó plgémného odůVodněnl nárckU jeŠté:

a. potvEené P0dánli pň|ďL|i jelro íol rčeiý pÉcovnlk provozovále o
plék adu 

'obkop 
ovéří (spiáVnosl pofu.d|$'m podp sěm);

b zápis o škodě 3 pflpádnýni při Óháň ;
c dÓk|ád o úhÍadě pi€k 9dného {kdo á kdy plokiadnó p 9l );
d' doklád o Bná zbÓžl (dáňový dok|ad' rebo É|nl dďlád)' dÓk|ad o Výši nók]ádt] souv]sojl.lch s opEvou
p0škdené zás ky (pokud je výše téch|o nákadí v době up|alnénl náloku znáňa) dÓkad Ó hodnolě
pÓškoeného rcsp chybě]l.|ho zboŽ| (nápř zná|écký posudek o m|lg poškÓz€ni' Íesp nezbybém snížen|

6 Žádá |i o náhradu jménem opÉméného jeňo záslupoé. m uď p|ed oŽ t phou moc, Wdánou opÍánáným;
lulÓ o|noÚ moc si oilslav oone.há

é lozhodnulÍ pkeňně' Vyhovl|i]eho žádoíi v p.é VýŠi' uhlodl mu
poŽadovanou čásí(u Vyhov|' pllslav Žádo.li opéhěného pouze ěáíeěně Vlát| mu uznanou óástku a 3r
sdá|.nÍň o Úzná n I náÍoku n6 náhEdu mu l.ké Wát| před ožéné dok|ady lljma dok ád u o cén ě zb.!l Esp
nák|ade.h na ]:eho opÉven| nebo po3udku o ieho Gn|'ef,é) oené. Neqhoýl.|i přlslaý žádoíi opÍáýněnáho
ýÚbec' VráÍ mu VšěhĎy př6d|oŽEné dok ády' \ryhovl-|i píslav opláVněné
vÚbeo' jo pďinon uv&t re 3Véň ÍoŽhÓdnutÍ dů@dy
3' Pl|.tav ďáň| s!é slŽnov sko k up|ahénému náoku ňá náhEdu škody do jodnoho měs|co odÓ dnE'
kdy j.] opláVněný u písl.vu upátd pnpadně do ť€ch měscú ode dn€. kdy by (po upozoménl
oprávněného ptlstávom) up|alnéný nÍok dop|nén o Výádané dok ády'
9 Náup|atnLn op|áVnéÍý p|semně nóoky a pÍáva z€ !n|o!vy o plekladu nojpdděj óM rcky od6 dno
ukoněénl léto gň ou!y. ].ho iárcky a práva anikoj| prcm|Ó€nÍm

1 ' Pt|stav . obj.d n.1.| p|ak 
'd 

u 6. dďÓd|i žé k á]ištĚn l gvýdj n áÍÓkú vyp|ý!.jlo|oh z p|ek|adn| sm ouly
má pll3iáv á!l.vn l pÍáW k př€iládanénu zbož|' pokud ág u ně] ňáchál Toto á3lavn l pÉvo má píódnogl
p|ád l nýn] áslavnlm prátv (napt' a3 áte|e nebo dopEve),
2' Přlglav l obj€dnál€| p|.k|adu g. Ý lou|adu . uíanMn|m s 299 od6l' 2 obchz dohod ' 'o 

nobude|i
závázek ob]ednalá|é přék|adÚ 2 plék ádn| sm ÓÚvy tádně á vĚág zap|acéi' jé pl|sÝ opÍávnén k Usp.koj.nl
3vých nábkú p|odá Žadržéné zbožÍ (dá e .é6iava') 6ám nebo prcíředni.lv|m l|ot| 6obry E cenu
mhrnáně Ýé Výš| ldn| Gny slÚorené odhadcém opláV^ěným k |é|o óinnoíi. o zamý!|.n.m prcdaí
zás€'Ýý j0 přhlav pďiren objednale]e píe!ádu pkemné vyrc4má nolmáně l0 dnú pléd zahá]énlm
piod€Je. Nepodaň-|i se zfulavu prcdál do 15 dno od éhájenl prcde]6. jě

sl.rcE gn|Žonou o 20%.
3 Pli prcdéji zásta!,ý ]é přlslav oprávněn %vř|l kupn| šm|ouvu v zasloupenl objednale|e ptek ddu tak' !e
kupn| cana Ža pfudei zástaly bude UhEzena na účet pllsbvu, z laklo uhEzené kupn| ceny plJslav uspokoí
gvou 6p álnÓÚ zj štěnou poh|edáVku nebo je]l r.sI a nák|ády s pojené s p.odejom áíavy Pl|3iáv !}dá
Óbjedná€|i ďď|adu výérek z prcdeje záslall ptéWšuj|ci zajiŠ|ěnou poh|odáVku včélně pl|3|ušéníV| a
úče|ně !,yna|ďených nák|adú na prcdgj z&laly do 15 dnd od uspokoiEnl Ž] šIěné poh]edávky

4' o bjédnaté| pfuk|ádu k úkonúm uvedeným v od9l 1 ál3lÓhdo s zmocňuje přlsláv kleď tolo zňo.něn|
pňjlňá, Ťato p|ná moc ]:é úÓnná od vy@uménl objednale|e plěk|ádu
přlsiawm do usrkojenljeho zajišiáná poh|odáVky' a po fulo dobu je n@dvo|alé|ná

l ' Po !€ech.y spoÍy pál| čéský p.ávnl rád . mhlně plB ušny JE okresn
pláVo :a 0ýd ob]ednde|e př€k adu nebo rejdaře v míElě jej ch síde|
2' PlÍíav ] objed.ale| pňekladu maÍ téŽ právo předož]t spol k ldhodnull Rozhodčhu soudu pn

ky * .ídkm V PÉze' rebo R.zhoděiňÚ sŇdu pli ÁgÍáňl komďé
ceské repub|iky 3o s|d em v PÉza nébo Rďhoděímu soudu pfi ČegkomoBvské konodll|bU@ Kadno
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9e 9ld|ď v P@' jo.li mez| 3m|uňh|5lEnáml qédnáná Ezhodď dÓrožka o pňWmociá př|glušnosť
náki.Ého 

' 
lěéhlo lí Roáodéích edo' Pb oíabl zdg nálvédgné přlp.dy wl.ho mdl ÓsP a 

'ka|kyDlál| u6l.nmí obohodň|ho zák.n|l(

s {' U.l.nov€n| o pht.ó.t|
Ťýo Phrbdnl podnlnky ÓsP n'bý!'jl l]díno6l 1 ' |qdna 2oo'(.
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p i| |o ha |' Nák|ádác|á vyk|ádac|doby pl.vld.l l' í2)

Prc nák|ádkÚ á vy{|ádku áoŽl do á z p|avidé p|alÍ pod|é lěclÍo Přek|adnl.n podn|nék ÚVedéné íak|áda.|



P iÍ |o h a 2, zdRná p|aý|de| (513)

Pň plekočénl 3lanoýené nak|ádaol nebo Wk|ádac| doby p|avidá nebo p
pobýu V pfistavu se p aí zdřné V n*ládu]lc| výš Kč za pEúdáhou směnu

I5



čá.t 1 . zák|.dň| U.l.nMnl

s 3' PoÓáGk . koM .h|ou!,y o 3k adoÝánÍ

s t' PÍk4 k u3k 3dó.nÍvy3k|.dněn| zbožl (P.dá.|)

s z Náňk ná náhEdu lkody pň .k|adoYéní .l.hÓ úp|ahénl
čúd3-u!t.nw.n|.pol.čn..'.v.[ěn!
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čásl í"zákIadnI ust.ňoveni

e1'sfaoolac ooo. ikr'' pó| o'o Fe.11y PÍy|e
ďh csP(dáé]én sk adova e])
a objednalejem sk adovánl (dá|. jén 'Uk|adate|) se

V nl nenl dohodnúo jinak těmito skádovac]m pdr|nkám
obchodnlhozákon|ku č' 513/91 sb (dáre]en obchz)
3 Tyto sk|adÓvac| podm|nky ]sou Vydány v sou|adu s Uslanoven |mi 9 273 o bchz'

52' sm|ouváo3kláddánl

1 sm|0Úú0 o sk6dován| s Íduň| káždý P||kaz k píek adu/sk ádoýán I podepsaný uk|.date|om a
9k|adďa1é|ém'lJk]ada1o]Jo pďinén výsmě polvÍd| že uznává vto sk]ádÓvaoÍ podm|nky a n.d|hou
3oučás| sm|owy o 9k ádován|,
2' sm louvou Ó sk|adováĎ| sé sk|ádováé| zveu]e ple|l zbož| aby jé u|oži| á opďlova|' o uk|adéte| s
zavázujg Žap|álit mu za !o sk|adná sk ádná rcnl hÉzgno za dobu kléÍá by|a dÓhodnula ýe sm|ow6 ]áko

3 sl.ládná klyjé vš.ohny .ák ády !é sk|.dovánlm' nézthmulé VšEk ná|íády ná vyk|ádku Žbožl k ugk|adnén|
z dopEvnlho prcslledku. Žbož| po ugk|adněnl do dopíáVn|ho piosťedku. án]
po]lštěn| skladďal.| renl pď|nén zbož| pojiglil ani na žádGl ukladál.j é,Nák|ady za plek|adn| č| gk|ádovou
mánipu|aoi e oblý|. 2L]ě10vá€j| p|i t,ysk|adněnI pÓkud renl dohodnulÓ ]inok'
4' Uk|ad.l.l p|alí.kádné odé dfu přéP€Í zb.žl vo !'ši a zpoEob.ň dÓhodnulým ýo sm|ouvě o
3k|adÓ!ánl.kn hováclm dopisé nébo objednáWo'Nénl-|i 6 sm|ouvě výš6 skladného sjed.án., i. uk|adáé|

obé Jaý'er' 3. ou!' 3 pnf éo. Jln

5 Tdá-|| š|dáddán| dé|e n.Ž !ést něďcÚ. p|áí uk|adatel 6k|adnó vždy po skončenl poo|el| sk|adné za
kElš| než šeglm&lĚnl dobu s paÍ př vyzEdnu{l sk|adováného Žb.žl Ipo skonronl 3mouw ogk|adÓván I má ák|ádováé| pÍáb na sk|adné za dobu, po klabu u něho by o zboŽ| u o'eno pÍoio2é 6i jé

6' Uk]ádatélje pov]nen na vÍau s l zá pozdn| úhladu sk|adné]]o v
souradu s uslanwenrm s 35e obchz

93. Počáloka konéc ahlouvy o sk|adován|

(PodJ|| ' oodepsa1ém J\ dda dP- i + |adw.le!m' Nea]' s snÍo j||". p al' 'á.o adak' sm|oUy ó
|fo orcíljodl J .|aÍyř o}|o/bo7'. L

na to. je|i 2!ož| uÍčené k uskladnénl přepEýeno k mhlu usk]adněnl po le]Ú .l po s nic ' nebo po Ýodé'
2' sm|0u€ o sk|adovánl končÍ okamžikem' který ]e slanwen v P.|kazu kp|ekadÚusk|adněn| (PodánD
Fdeo\Jr ém L < ádáG é- i !l aooGle em' Ner .|' Erd1áÍ o j'Í á. o|J ] jdt o 'o1e( ,m|ouýý o É\|.do!án
Ukoněenl nak|ádky dopEvn|ho pbsllédku. klérým budé 2bo2l z nlsta uskadnĚnl dopÍáieno do ]]néhÓ

i|n ci. nébo pÓ vodé 2? okamžik

á, předá.| ná|oŽaného že|Žniěnlňo V@u (vdú) dráŽnlmu dopÍáWi. jě|i zbo:l př.pÉváno z mísla
usk ádnénl po 

'é|ézdici(p|e@IIm 
potvŽgného 

'návnlováho |isfu");
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b p'evzdinákkdu idičem' ]e izbož plepíavéno Ž ňisla u sk|ad něn i p. sih ici{pŘ]vzdim podé psané kop e

3 Pfu Uzavlen|m sm|ouvy Ó

p|avid|a je. zboŽl UskadÉnl po vodě(plevz61im

Šk adovánl F nuhé s Úrč lým p'edd hom v}sbvil ob]€dnáýku nebo kn hovácl

ěá3t ,-s kIadov.ň |zbož|

s 4' Pl|k' k usk|adnén|/Vysk|adněn|'bÓž| (podán|)

1. Nejpozděj pn poóálku výdádky zbož| k usk|adněi|z dopÉVního pÍoíledku Bp pÓčálku nákádky
dopÉVnlho prcs|ředku p| !'sk|adnáni ňÚsl od ukkdďélé drc]mo Přikz
kplékádu/Usk|adnón| zbožl (dála jen 'Podán|) ukadate dostáne zpět jédm Vý']sk' polvzmý

ie uaÝř.ná 6m|Óuva o

2 V Podán l uk|adalá| spéc í ku]e:
. druh zbožl(éýénl ]ebo ozna.ón| šégťň klným kódém pod|á €|nlhosazebn|ku)i
. jéhÓ ňiožsNr olhu počgI kÉil druh oba u. znaÓky a ě|s|a);
! Ó|s|o4m.n0 lod ' vagonu neb. áuta. kt€rým zbo'l do ď|staw došlo mbÓ kle'}ln ná odojlli
r 0dkud zbož| doš o nEbo kám ňá Ódéjlli

. osbh| po5davky (uro21 pÓd sťschou' p|achloval' Ýá|il' poé|lal' l||d|l' p.éba t a pÓd )
3 sk Edováiá n.nÍ povinen ptéE|l Podán l a nénl lédy anl pov néi pÓžadoE né 3r ádoýánÍ prcVást sýá
Bzhodnotl népňjmoul Podánl a náugr]ádnlt áož| nénl pov]nan zdÚWd. t
,í Pop'|o.dýg.|ádovár|.pe(1c<ýc1É9|o{'rap| 'Ťeí'cr 'c.|ky.éoe,Dccrezoo' 'gpoo'é.J|10

r''V lakoťch pi|pádécf Jé L\|Jdalg|pNŤl uÉ!1| s- pojkroJ

l o lom' zda ]é zbožl uposb||é kg gk|ádován| a Žá jákých podň|n€k' Íou |lodu]é 3k ádovalÉ] sk|ádoÉt
nonl pďinén uzavft . zbďl Úsk|ádnl'pokud cháEktéÍ Žb.žl neodpovldá
bézpé.nosln|n'hygi6n|ckým'ékÓlo9ickýmčj jiným pledpisúm

2 sk|adovánlm zbo:l sé p!d|o Iěchlo sk|adovac|ch podmhók rozum| zéjnéna 1ýo úkony
a' p.€Eáll zbož| ke sk|adovánl Vé sk|adéch kr!ých láňpá.h' ná Vénkovn].h s o2išl|ch á skiadovánl podle
pl$mnýď d spuc ukhdáté|é ý Éou

týá E.oý , o2Élá

3 Na *]áínl ob]ednávku á úhBdU mimo sk|adné pÍorede sk|adovatelzejmána l,b úkony:
. WoŽonlzbož|zpřýáŽe]lcl|lodop kiousk|adnĚn| Bsp př6mlslán|

zbo2l 2 h|sla usk adněnl na m|slo nakládky dÓ Ódvižejlclho dÓpÍavn|ho pbířédku á ]ého nálÓžéni

. pýovánl zbďl' svzkovánl. uk|á



. bÉní Vňlků z uskbdněného áoŽ|

. zajiŠlénl zbo,l pÉli k mdcr'ým V
4, skladoEb ié eovi.en u|o,it Žb d claln]oh skadownýcn věo| s

5' sk adďab má plá@ bóz pt|kazu uk|adatg|. pl.ml.l]lzboŽ| ná ]ná m|sto Ve skadJ nebo do iiné|ro
skadu' Nárck na úhÉdu Však má pÓUzé pÍoEde lpřesun na pl|kaz Uk|adate|e nebo nenl' zboŽ|
qkÉ.no Vp|ékadn| smoUVoUsiednané|hůlě
6 sk|ádováte| zbď l pÉj|má ŽpÍávid á pÓd]é znaóék čísé| poáu kusů popi pod|emlryn€bováhy. udanév
pÚýodnlch |lstnách a lé]l.h pl||ohách pléd|ožených Ukádale€m zboŽ| se skladujé a vydáVá zpÍáV]da

poěfu kusú' popř pode m|.y nebo váhy udané na Pílkauu
né mnďstv|]e záv&né pÍo uk|adálé

pň píePelí sk adovale]em váŽóno' néÓdpov|dá skladoýáte| za Váhu' a|é i
7. zbďl múŽé býl zé skadu v}dáno bud na]ednou nebo po čásleoh ělpod€]Ódnďvý.h kusú' poE.
pod|ep|sáfrnéhopřikauUk|adale|e

a' skladováiel múŽe dál á Žá€žných důbdÚ lk|adáté vlpoýěď ze sm|ouvy o sk adovánT (Vz odď.]o)
Výpověd nl |hotá jé 60 d n|' á zač lná p|ynoú pryn lm dne m ňěs|m ' následu'cJho po měs|ci Vo kIrÍém by|a
uk|adát €|i p|adána výpověd zé sm|ouvy o sk|adován Ukaddě ié povnen 3k3dovaná zboŽ| ne]pozdě]l
pog|édnl dén VýpÓvědnl lhÚly Vyk|id]l. sk|adovété|zárcvéň Upozoh| p|s
up ynuť rypovědnl ]hůly zboŽ| prcdá.

3 Uk|adalo| mú2o odsloupft od sň|ouýy od gk ádoýán| na dobu naÚ č lou ne]dl|ve nós edu] lo| pÉoovn l den
ouvy Ódslupu]e Jé vš.k pov n9n plod wdán |m sk|adováného zbo2l

zap at l 3k|adná Žá dÓbu. po kercu bylo zbož| sk adováno' Je'] 9e!ná m gmlowa o sk|adovánl re dobu
uÍč|lou. núžé uk odate qzvodnoul zbož| ]oElě ploí jojlm up|ynulh ' mBi Všá k pfudsh zap|alit šk adné u

1 0. sk adoválá mŮž. 0dsbuljl od gn]ouw o 6k|adován l zbožl:
a' áb] ].|i uk odato n€bepgčnou pováhu zboŽ| a hrcz|.l| z nl skladďátá j značná škoda
b d|uŽl-|| uk ádai.lskladné dé o noŽ dva m&|oo
o' h@l] Vzn]k podglahá škody ná ulúénén 2bď|. á 6k|adovaté| ] iém úž6 odvlál t
d néqŽvldn+|i uk adale|zbožl po 3končenldoby. po klercu je 3tladovatg| pď|n.n zbÓ'l6k|ado6l'
e kd*o]v z dúvodu náláháVého ýéřéináho Ž4ňu (slánďl-|| lak nobo vydajl'li .oáodnuI| oEány íálnl

sk|adovate| stanovl po odíoupán| od smlouq pnměl..ou |h|]tu k qa.dnÚl| áož|' á lÚi' |húÚ .děÍ
pkémně ukladotr l 9 upozománlm' 

'á 
] nak zbo'Í prcdá,

sk]6d E slanrvené |hú'|ě (nedá'] pl|káz k ltsk|adněn| Bp néumo,n|.l
vylkádnánl ŽbožD' a nedohodne|i * se sk|adovále|em o prcd|ou2én| 6moury o !k|ádÓVánl' má
skadoE|e právo vyúělov.t za pM| ( zapoÓaý) vden překrcó.n| hŮty gnuh| pokulu vé !'ši 25%
.jédianého skladného. a dÍuhy (i apoóaly) týdon píekočonl lhúty smluvn| pokulu Ve !ýši 50%
sjednaného s|.]adného' a t|Et| a dašl ( apočatý) Iydon pfukrc.én| |húý sm un| pďufu re výši ]00%
sjednaného skádného' N.by|Gli 6k|ádná s]édnáno (nápř sm|ouva o sk|adován| by|á uavřena s vo|f,ou
sk .dovacl lhúlou). plať ]ako s]ednané skládné ÓbÝyk e pou'iváná sazba (prc lenlo dÍu|l Ebo2l. Bp prc

12' Po mahém up]ynul| ]húly kláÍou 3laíoýi| skadoválé| pÍÓ ýyzÝednutl uskladněného ub!žl pň
odíoupen| od sm|oult nébo pí] ýpÓvěd sň|ouvý o sUadÓvánl. můte sk|adoýaie|' po pledchoz|m
prcjednánl s pléd'édou buÍswnl konory' sk|adované zb.žl pÍodaI Ďa nák|ady ukádáiaá. od výléŽku
plodá]é' kté'ý jé sk|ádNďe povinen ukodalei ba Žbýeóného odk|adu V!!ál' gi miž6 odáóGl krcmě
sk|ádnáho i lYru|oŽené nák|ady' spoj.né 5 prcde]em'

]s!adova1o|odpoV|dáaškodUnaskladďanámzbož1,kléláPnik|ap
!' do dn. ltdánl zbo:J, |édáže lulo škodu nemoh odvrálil pň vyna ožen| odbomé póóó

2' sk ádovaE| néodpov|dá a skodu Ďa zbo'l' jesI|'Že býa zpúsobena:
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a' uk|ada1e]6h nebo V]aďnlken zbožJ]
h Vadou nebo pňmzenou poEhou u oženého zbďi;

trl::i]fť"i:t'''áill;::iTi3:1|.*ilďa"| " *.6| "b" i' """"";";.;;;, ; ;;
]' ýatl; .to@ b.'mom J'Pde
pe. ' aov ýfua 0y á co nejménši

57' Nárck Ďa náhEdu škody přisk|adován|aIoho ug|ahěnl

J ceÉzbot s Úd podé ía|{uÍy (

""'"""-'' """'"'' "'f":*;\do' 

aol eoo 
"* 

@5''d1

1'  J:  | 'sLoÚ 
"4ďt" @máJoí

aéioďŇď /Íáiěl v/\ob€n 2. ď**e, n-aee;á dh;-*ody odmÍrcn á odtázal Jrao5

il::*:'xx"#:::};.j"Ť;...:;*:ií .oE by o ,' {'érc m p'r'd a o; *p.E 1 z; '" :io;;'
B'|o !'zbo2! qý|ádúo be @amL o po!<ozéÍ|'Jbý\L

l1ff:ilx1".:";1iilil"., -oytt" "eroo"L"il aá'i
]lY]'.:!:Pt l"' "q*"".-"o t) Žboť 'dá' € ier 'opÍáýrélti|pH|oz| kbmé p|ggmného odúvodnén náÓlu e.lá
. odginá| Pl||Jzu k plek|ádu/Ér]adn én . pi]]dl.|| Ého k'b|oo

b zápis o škodě š pÍpadnýmipřl oham I
c' doklad 0 úhÉdé 6klad.áho (kdo á kdy sk adné p ál );

poýM1e És !y íoďLd je ý}šé |éc1lo 1."|Jdi ' oobá Lpal*.| |att nam'. doi ad o rcb

6 Žádár] o náhEdJ ]méngm opÍá,''."'*.', "''."- ""' *"":rj
pďadmŤJ.áslL výď |'s|ao á.|.'.é 

''" ' 
." ,.."."" ..''[

"b. Do*d(J o je|o Ér žeT
"é1' '" "Ée.h"ý 

pled|o,*é dókrád! V"h*iraíe.ŤrobotPw1ov' | i - jv ']o" ' ' ' ""- ." ' ."" . ' "" ,;d,". ."" l ; i ;Ťjj:" *.* '*^.. ." ."

3,trbdoBE|'t.mŤoded|o2oÍ

:!::ffi:.:i"jii,j":,^é::^Íj":-.l.és(iooed-e',o\b\|'poJpo@ŤélŠbdováEbj'ďdt]'

}lft|l1"l*s!ťfr:'":hiil.,.:*
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|.ěoá a 2áv. řočná

1, sk|ádoval€| má k za]]štěn| Všeh 3'/ých nárckŮ vyp|yvá]lc|ch zé sm|outr, o sk|adován l zástáVn| plávo k

p|Évo Vzlahu]é na sp|alné á€zky d|užnlka (uk|adalele) z oýahlch (d vé lzavřených) sň|Uv o pfuk|adu a

dÚ s Uíanown|fr s 290 odsl 2 obch
uk|adatg|é 2é sňÓUvy o sk|adovánl řádně a vás záp|aoen' ]e skádovalé ÓpráVněn k Úsp.ko]enj svých
nárckú pfudá Usk|adnéné 2bož| (dálo 'zá9|.V9") sám nebo pÍosl.édnclv
Vé Výši 

'Éď 
@ny slďoEná odhadcóm opÍáhéným k léto ě mosli, o zamýš|eném prcde] záďavy jé

sk|adovate| povinen uk|adalélé pkéňnĚ !']/Íeufrél 
^é]méná 

10 dnú pfud zahájenlm prcdeje Nepodaťl.|i gé
záslďu prcdá| d0 15 dnú Ód zhájen| pfudejB' ie sk adoEle ÓpÍánén zást.vu pbdaI 2á cénu íanovenou
pod e loholo odíavÉ M|ženou o 2o%.
3' Pí] píod€j zást.v} je 9k ádďalg| opÉVněn uzav kupn l 3mlouvÚ Ý z s
cena za prcdej záslály budé ÚhÉŽ h@ené kupn| 6ny skádoýaló
uspokoj| s@u sp|ábou ai|šlédou pÓh|édávku nébo ie]l óá6l á nákrady .pojoná s prcda,ám záslált'
sk adovéle vydá uk|adaig Výlěžek z prcdeje zásiaýy pfut4/šu]l.| zajištěnou poh|édávku včEtn.
pl|s|ugomlv| á ÚčenĚ vyna|oženýoh nákladÚ m prodej áíaly do 15 dnú od ugpokojén| zaíšténé

4' Ukadal6 k úkonom uvádrným v odd, 1 ď 3lÓhÓlo 5 zňocňuj € skadoval.|.' ktgÚ toto zmocně.|
pr! lmá T.ío p ná moc jé úóinná od vyftuměn I uk|ádaie|ě o up|alněnl ágiáv
uspďo]énl ].hÓ &]]šlěné poh €dávty' a po tuto dobu je neodvo|ale]ná

1' PE vléďny .poÍý p|al| český právnl Éd a m|slf,ě pí5 ušný je okÉgn
ňá právo žo ovol uk|adal.lé v mlslé jáho g|d á'
2' sk|adovatE| l uk addé| naí téŽ p.árc ptéd|oŽ l splr k íd|odnúl Rozhodďmu soudu p| Hospodá |Éké
kmo'. cés.éBNo|ikyso íd|emvPEe' nebo Roz|ooc'ŤL soLdL pn AgÉd ronot eé6ké ŤpJbl.y
9. sld|gí Ý P'4' nebo cozhodt mJ sud j pt cslomoE6ié !o.od[
je ňei !Ť Jn|n í.aram' !edn. B @Fodd| oo o.1a o pŤvomoc| a p
FMooc'.1 goLdJ arc oďa'n zd. 1á*dgré p.|paoy vzlah. má' esP a zátaz1'(y p|.l usl.1ore1|
ob.hodn|ho zákon|ku V oo6|gd nÍm aĚn I

g l0' Ustanov.ní o p|'tncí

Týo sk 5dďacl podmhky csP nabý!Ž]l účinnoíi 1' |édna ,004
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