Obchodní podmínky BCL – Příloha č. 1 k Objednávce (smlouvě)
Tyto „Obchodní podmínky BCL “ vydává Odesílatel BC LOGISTICS s.r.o., společnost se sídlem Moravní 1636, 765 02
Otrokovice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29936, k provádění přeprav
v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě. Po uzavření Objednávky (smlouvy) přepravy se stávají jejich nedílnou
součástí, a to ve znění platném a účinném v den uzavření příslušné Objednávky (smlouvy).
Uzavření Objednávky (smlouvy): Objednávka (smlouva) je uzavřena potvrzením příslušné Objednávky Dopravcem.
Neučiní-li Dopravce potvrzení příslušné Objednávky písemnou formou a Dopravce přistaví vozidlo k nakládce v termínu
a místě dle příslušné Objednávky a Odesílatel realizuje nakládku takového vozidla Dopravce, příslušná Objednávka
(smlouva) je konkludentně uzavřena. Objednávka (smlouva) je rovněž uzavřena, doručí-li Dopravce Odesílateli před
termínem požadované nakládky dle příslušné Objednávky potvrzující e-mail anebo SMS zprávu na adresu anebo číslo
Odesílatele uvedené v příslušné Objednávce; v takovém případě musí potvrzující e-mail anebo SMS obsahovat zejména (i)
výslovné potvrzení příslušné Objednávky a jejich smluvních podmínek a (ii) čísla potvrzované Objednávky (např. „Tímto
potvrzuji Objednávku č. xyz a souhlasím se všemi jejími smluvními podmínkami.“).
Vozidlo: Vozidlo užité v rámci plnění příslušné Objednávky musí být technicky způsobilé a připravené pro účely přepravy
sjednané zásilky (zboží). Při přepravě pneumatik musí být vozidlo vybaveno hliníkovými nebo dřevěnými deskami podél
plachty, dle předpisu výrobce vozidla. Vozidlo musí mít čistý a suchý úložný prostor, nesmějí v něm být jakékoliv předměty,
které by mohly způsobit poškození přepravovaného zboží, musí být dostatečně izolován vůči povětrnostním vlivům, boční
stěny vozidla musejí být dostatečně zpevněny a jakékoliv plachty nesmějí být děravé. Odesílatel je oprávněn odmítnou
vozidlo, pokud vozidlo nebude splňovat zde uvedené podmínky.
Pojištění: Dopravce, který potvrdí Objednávku na přepravu zásilky je povinen mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro
případy odpovědnosti za škodu a ztrátu na zásilce vzniklou během přepravní smlouvy. Pojistné plnění musí být sjednáno
minimálně ve výši 5.000.000 Kč (slovy pět miliónů korun českých). Potvrzením Objednávky (smlouvy) Dopravce potvrzuje,
že má platnou požadovanou pojistnou smlouvu, kterou je povinen kdykoliv na vyžádání Odesílatele předložit.
Odpovědnost Dopravce: Dopravce je povinný dopravit zásilku z místa nakládky až do místa vykládky dle příslušné
Objednávky. Dopravce je v souladu s článkem 17. odst. 1 Úmluvy CMR odpovědný za úplnou nebo i částečnou ztrátu
zásilky nebo její jakékoliv poškození od okamžiku převzetí zásilky až do okamžiku jejího vydání příjemci. Dopravce
odpovídá rovněž za nedodržení stanovených dodacích lhůt, tedy za nedodržení termínu pro vykládku zásilky ve
sjednaném místě vykládky. Dopravce není oprávněn k plnění Objednávky využít jakoukoliv jinou přepravní společnost
anebo jiného poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele.
Vnitrostátní přeprava: V souladu s § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů se
ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné
postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) se
použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě. Úmluva CMR se tak použije i na případy vnitrostátní přepravy.
Povinnosti řidiče a Dopravce, pokyny, dispozice: Řidič musí být vybavený funkčním mobilním telefonem
s celoevropským dosahem, který bude uveden dopravcem při zpětném potvrzení objednávky (smlouvy). Řidič je povinen
hlásit se na nakládce resp. vykládce nejméně jednu (1) hodinu před sjednaným započetím nakládky resp. vykládky, a poslat
SMS zprávu Odesílateli na telefonní číslo dle Objednávky o přistavení vozidla k nakládce, resp. vykládce. V případě
nedodržení termínu nakládky resp. vykládky, je Dopravce povinen informovat Odesílatele o této skutečnosti. Vozidlo
v nakládacích a vykládacích areálech smí doprovázet jen osoby pověřené k výkonu řízení vozidla. Řidič je povinen přistavit
vozidlo s čistým a prázdným nakládacím prostorem a je povinen zúčastnit se nakládky a vykládky zásilky, při nakládce zboží
zajišťovat upínacími pásy a to v každém nakl. poli. Řidič je povinen řádně přepočítat přebírané nebo předávané zboží
a potvrdit svým podpisem množství na nákladním listu a CMR listu. V případě chybějícího zboží je Dopravce vždy
odpovědný za zjištěný rozdíl bez ohledu na to, zda bylo zboží přepravováno v zaplombovaném kamionu či ne. Při nevpuštění
řidiče do prostorů nakládky a vykládky dle Objednávky je řidič povinen tuto skutečnost ihned nahlásit Odesílateli, a to
zavoláním na telefonní číslo dle Objednávky. Řidič není oprávněn činit jakoukoliv manipulaci se zásilkou od okamžiku její
nakládky až do doby její vykládku bez předchozího oznámení a schválení Odesílatelem. V případě ohrožení zásilky v rámci
mimořádné události je řidič povinný zabezpečit ochranu zásilky a minimalizovat jakoukoliv hrozící škodu na zásilce či ztrátu
zásilky. Pokud dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem a výhradám v rámci nakládky anebo vykládky zásilky, je řidič povinen
toto zapsat do nákladního listu CMR, včetně svého vyjádření. Řidič je povinen dodržovat pravidla silniční provozu, zejména
nesmí řídit vozidlo v podnapilém stavu. Řidiči je dále zakázáno kouřit v místech nakládky a vykládky.
Parkování vozidla je možné jen na chráněných parkovištích, řidič nesmí opustit vozidlo, aniž by ho zabezpečil. Pokud
vozidlo opustí, musí mít sebou všechny doklady o zásilce a to i v případě, že vozidlo uzamkl. V případě nastání jakékoliv
mimořádné události je řidič povinen okamžitě vyrozumět Odesílatele, který o takové události vyhotoví písemný záznam.
Řidiči je zakázáno hovořit s cizími osobami o zásilce a cíli cesty, bezdůvodně předat doklady o zásilce neznámé osobě,
s výjimkou osob v celní správě a policii.
Čekání na nakládku anebo vykládku zásilky v rozsahu do dvaceti čtyř (24) hodin ode dne sjednaného termínu nakládky, resp.
vykládky, dle Objednávky je bez nároku na navýšení ceny přepravy.
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Dopravce je povinen zaslat potvrzenou a podepsanou Objednávku (smlouvu), včetně příloh, na faxové číslo Odesílatele
uvedené na Objednávce. Pokud je Objednávka zaslaná e-mailem, provede potvrzení o akceptaci Objednávky e-mailem na emailovou adresu Odesílatele uvedenou na Objednávce.
Dopravce se zavazuje realizovat přepravu zásilky dle Objednávky řádně, ve sjednaných termínech a s odbornou péčí, přičemž
je povinen zajistit, že příslušný řidič bude dodržovat sjednané podmínky přepravy.
Pokud bude nakládka nebo vykládka zásilky dle Objednávky realizována v Otrokovicích v areálu TOMA, poplatek za vjezd
je zahrnut v ceně přepravy.
Přepravné a platební podmínky: Za řádně splněnou Objednávku náleží Dopravci smluvní cena (přepravné) ve výši dle
Objednávky, která je sjednána fixně a obsahuje v sobě veškeré náklady Dopravce s přepravou zásilky dle Objednávky.
Objednávka je splněna, dojde-li k: (i) přepravě zásilky dle Objednávky do stanovených míst vykládky uvedených
v Objednávce, (ii) předání zásilky oprávněné osobě koncového zákazníka Odesílatele v místě vykládky, (iii) zabezpečení
potvrzení o převzetí zásilky takovým koncovým zákazníkem na CMR listu a (iv) odevzdání tohoto potvrzeného CMR listu
Odesílateli.
Smluvní cena (přepravné) dle Objednávky je hrazena na základě faktury (daňového dokladu). Faktura musí splňovat veškeré
požadavky stanovené českými právními předpisy a musí obsahovat podrobný přehled o všech splněných Objednávkách (je-li
fakturováno více Objednávek), tedy řádně a včas přepravených zásilek (číslo Objednávky, číslo zásilky, místo a den nakládky
a vykládky a smluvní cenu, resp. přepravné dle Objednávky). Přílohou faktur musejí být CMR listy vztahující se
k přepraveným zásilkám, na kterých bude vyznačeno potvrzení převzetí zásilky koncovým zákazníkem Odesílatele a další
dokumenty a doklady požadované příslušnou Objednávkou. Neobsahuje-li faktura některou z náležitostí stanovených
v předcházející větě, účet zveřejněný správcem daně dle odstavce níže, nejsou k ní přiloženy další přílohy stanovené
v Objednávce anebo jsou-li údaje v ní obsažené uvedeny chybně, Odesílatel je oprávněn takovou fakturu do patnácti (15)
pracovních dnů po zjištění těchto nesrovnalostí, nejpozději však do konce lhůty splatnosti, odeslat zpět Dopravci. V takovém
případě není Odesílatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Vystavením opravené faktury počne běžet nová lhůta
splatnosti o stejném trvání jako lhůta splatnosti faktury původní. Faktury jsou splatné do šedesáti (60) dní ode dne jejich
doručení Odesílateli, není-li v příslušné Objednávce stanovena jiná doba splatnosti. Faktura je uhrazená momentem
odepsáním příslušných peněžních částek z bankovního účtu Odesílatele.
V případě, že Dopravce získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Objednávkou rozhodnutím správce daně status
nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, Odesílatel je oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z poskytnutého plnění (dle § 109a téhož zákona)
přímo příslušnému správci daně namísto Dopravce a následně uhradí Dopravci smluvní cenu (přepravné) poníženou o takto
zaplacenou daň. Partner se zavazuje na každé faktuře uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Jakoukoliv změnu údaje o registraci plátce k DPH je Dopravce povinen neprodleně oznámit Odesílateli.
Pokuty za nedodržení smluvních podmínek přepravy: Poruší-li Dopravce následující smluvní povinnosti spojené
s přepravou zásilky, Odesílatel je oprávněn po Dopravci požadovat úhradu následujících smluvních pokut:
Porušení smluvní povinnosti:

Výše smluvní pokuty:

nedodržení termínů nakládky a vykládky dle Objednávky

20 % ze smluvní ceny (přepravného) dle Objednávky

porušení provozních řádů společností (zákazníků) v místech
nakládky nebo vykládky, spočívající zejména v kouření, a to
i v kabině vozidla, řízení vozidla pod vlivem omamných
látek nebo alkoholu a dovozu alkoholu do těchto provozních
areálů

230 EUR

nedodání transportních dokladů doprovázejících zásilku
Odesílateli do 10 dnů od data ukončení vykládky

20 EUR

Rozhodné právo a řešení sporů: Objednávka a tyto obchodní podmínky se řídí českým právním řádem. Jakékoliv spory,
kterou nebudou vyřešeny smírně, budou řešeny věcně a místně příslušným obecným soudem Odesílatele.
Ostatní ujednání: Dopravce potvrzuje, že v rámci pracovních poměrů se svými zaměstnanci, kteří pracují v zahraničí, jsou
dodržovány právní předpisy dané země, zejména ty, stanovující minimální mzdu zaměstnance. Odesílatel je oprávněn
jednostranně započítat jakékoliv pohledávky vůči Dopravci, které Odesílateli u Dopravce vzniknou v souvislosti s jakoukoliv
Objednávkou proti pohledávkám Dopravce na zaplacení smluvní ceny (přepravného).
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