Všeobecné obchodní (přepravní) podmínky
PONYEXPRES Organization s.r.o.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o přepravě věci a upravují vztahy vzniklé mezi
objednatelem přepravy a společností PONYEXPRES Organization s.r.o. při přepravě zboží v mezinárodní
nebo tuzemské přepravě. Uzavřením přepravní smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran
k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Objednatel přepravy se před
uzavřením smlouvy o přepravě plně seznámil s obsahem a zněním těchto obchodních podmínek a bez
výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Služby PONYEXPRES Organization s.r.o. jsou dále poskytovány
v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zboží,
s ustanoveními přepravních dokumentů CMR.
1.2. PONYEXPRES Organization s.r.o. si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí částečně nebo
úplně zrušit poskytované služby, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a jakékoliv odpovědnosti vůči
objednatelům přepravy, v případě zjištění, že poskytované služby nebo její části jsou zakázány příslušnými
zákony.
1.3. PONYEXPRES Organization s.r.o. dále vyhrazuje právo neposkytnout krytí a nemá povinnost poskytnout
jakékoli pojistné nebo jiné plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové krytí, plnění nebo platba mohly
vystavit pojistitele mezinárodní sankci, omezení nebo restrikci, které byly vyhlášeny OSN, nebo dány
obchodními nebo ekonomickými sankcemi, právními předpisy nebo regulativy Evropské unie, Velké
Británie, anebo právní úpravou ČR.
1.4. Cenové nabídky odeslané společností PONYEXPRES Organization s.r.o. podléhají vždy následnému
potvrzení, dle Všeobecných obchodních podmínek PONYEXPPRES Organization s.r.o. (formou potvrzení
objednávky přepravy či jiným výslovným písemným potvrzením ze strany PONYEXPRES Organization s.r.o.
a jsou platné v běžném přepravním prostředí, s výhradou změny aktuálních tarifů a posledních směnných
kurzů.
1.5. Přepravou zboží se rozumí zejména následující činnost PONYEXPRES Organization s.r.o.: převzetí zboží
k přepravě; zajištění přepravy zboží z místa jejího převzetí do místa doručení prostřednictvím dalšího
smluvního dopravce; zajištění přepravy zásilky určenému příjemci.
1.6. Konkrétní přeprava zboží se děje z místa odeslání do místa určení za podmínek dohodnutých ve Smlouvě
o přepravě věci.

2. Zkratky
2.1. Dopravce znamená obchodní společnost PONYEXPRES Organization s.r.o., se sídlem Andělohorská 245,
463 31, Chrastava, IČ 24140864, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 36216.
2.2. Mezinárodní přeprava znamená silniční nákladní přepravu, jestliže místo nakládky Zásilky leží na území
dvou různých států, nebo jestliže místo nakládky Zásilky a místo vykládky Zásilky leží na území jednoho
odlišného státu od České republiky.
2.3. Nákladní list je jakýkoliv doklad o přepravě potvrzený Dopravcem, který potvrzuje uzavření Smlouvy o
přepravě věci, přičemž se může jednat zejména o nákladní list ve smyslu Úmluvy CMR, potvrzení o převzetí
zásilky Dopravcem, náložný list, dodací list nebo jakýkoliv jiný doklad o přepravě.
2.4. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednávka znamená návrh Odesílatele na uzavření Smlouvy o přepravě věci s Dopravcem, tedy
objednávku Odesílatele přepravních služeb u Dopravce.
2.6. Odesílatel znamená osobu, se kterou Dopravce uzavírá Smlouvu o přepravě věci.
2.7. Přepravné znamená sjednanou cenu za provedení přepravy Dopravcem, tj. za realizaci přemístění Zásilky
v rámci Mezinárodní dopravy či Vnitrostátní přepravy dle podmínek Smlouvy o přepravě věci.
2.8. Smluvní strany jsou Dopravce a Odesílatel.
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2.9. Úmluva CMR znamená vyhlášku ministerstva zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. ze dne 27.listopadu 1974 o
Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění pozdějších změn.
2.10. Vnitrostátní přeprava znamená silniční nákladní přepravu, jestliže místo nakládky Zásilky i místo vykládky
zásilky leží na území České republiky, byť se část přepravy uskuteční na území jiného státu.
2.11. Zásilka znamená věci přepravovaná na základě Smlouvy o přepravě věci.

3. Uzavření Smlouvy o přepravě věci
3.1. Smlouva o přepravě věci je uzavřena potvrzením Objednávky Dopravcem nebo převzetím Zásilky
Dopravcem k přepravě.
3.2. Nákladní list potvrzený Dopravcem je dokladem o uzavření a obsahu Smlouvy o přepravě věci a údaje
v něm uvedené jsou pro smluvní strany závazné, tyto údaje však musí odpovídat údajům uvedeným
v Objednávce. Nákladní list jako přepravní doklad o Zásilce v jednom vyhotovení doprovází Zásilku až do
jejího vydání příjemci Zásilky. Nákladní list odevzdává Odesílatel Dopravci, a to zároveň se zásilkou.
3.3. Nákladní list musí obsahovat: místo a datum vystavení Nákladního listu; obchodní firma či jméno a sídlo
odesílatele, včetně identifikačního čísla; obchodní firma a sídlo Dopravce, včetně identifikačního čísla;
místo a datum převzetí Zásilky a místo jejího určení; jméno a adresa příjemce zásilky; obvyklé pojmenování
povahy Zásilky a druh obalu, u věci nebezpečné povahy jejich obecně uznávané označení; počet kusů
přepravovaných věcí tvořících Zásilku, jejich zvláštní značky a čísla; hrubou hmotnost Zásilky nebo jiným
způsobem vyjádření množství zboží; rozměry Zásilky; náklady spojené s přepravou; pokyny potřebné pro
celní a jiná úřední jednání; údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku podléhá ustanovením
Úmluvy CMR, podléhá-li přeprava Úmluvě CMR; další údaje ohledně pojištění Zásilky; sjednanou lhůtu
provedení přepravy.
3.4. Nákladní list je vystavován alespoň ve třech vyhotoveních. Tato vyhotovení jsou stejnopisy, které jsou
podepsány Odesílatelem a Dopravcem. Propisy ručně psaného podpisu jsou považovány za dostačující při
otisknutí razítka. Jeden stejnopis je určen pro Odesílatele, další je určen pro Příjemce a jeden stejnopis
obdrží Dopravce.
3.5. Nákladní list podepsaný Smluvními stranami slouží až do prokázání opaku jako důkaz o existenci a obsahu
Smlouvy o přepravě věci, jakož i o převzetí Zásilky Dopravcem.
3.6. V případě vzniku pochybnosti o druhu, obsahu, ceně, hmotnosti, obalu či jiných údajích o Zásilce platí údaje
uvedené Dopravcem.

4. Základní práva a povinnosti Dopravce
4.1. Dopravce je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě
uspokojil zájmy Odesílatele. V rámci těchto činností Dopravce: řádně pečuje o Zásilku; upozorňuje
Odesílatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů nebo rozpor jeho pokynů s právními předpisy, jímž je
Dopravce povinen se řídit; při nebezpečí z prodlení zajišťuje přepravu a postupuje i bez pokynu Odesílatele
tak, aby byly chráněny zájmy Odesílatele; se zavazuje sjednat s pojišťovnou smluvní pojištění odpovědnosti
Dopravce, a to v rozsahu, který kryje odpovědnost za převzatou zásilku dle Úmluvy CMR; podává odesílateli
zprávy o okolnostech vzniklých v průběhu realizace přepravy, které mohou mít vliv na řádné plnění závazků
Dopravce, rovněž je povinen podat Odesílateli zprávu o škodě, která Zásilce hrozí, nebo na ní již vznikla, a
to bez zbytečného odkladu, jakož i činit veškeré kroky k prevenci vzniku škody a v případě vzniku škody
k její minimalizaci. V případě škody, která vznikla okolnostmi, při nichž Dopravce nebude zproštěn
odpovědnosti, zavazuje se Dopravce k včasnému uplatnění příslušné náhrady škody u svého pojistitele;
k provedení přepravy je povinen použít pouze způsobilých dopravních prostředků, které jsou vhodné a
požadované k přepravě zásilky, a jejichž technický stav zároveň vyhovuje požadavků příslušných právních
předpisů.
4.2. Dopravce se zavazuje, že přepravu uskuteční dle podmínek uvedených ve Smlouvy o přepravě věci.
4.3. Dopravce je oprávněn provést přepravu sám nebo pomocí jiného dopravce (tj. obstaráním přepravy u
jiného subjektu), avšak musí zajistit, aby jiný subjekt splňoval požadované předpisy Odesílatele (Zákaznické
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požadavky, Specifické požadavky aj. požadavky spojené s aktuálním chodem společnosti či na území
Odesílatele).
4.4. Dopravce je povinen zabezpečit přepravovanou Zásilku dle požadavků (plomba, kurty apod.).
4.5. Dopravce odpovídá za škodu na Zásilce v souladu s ustanoveními platných právních předpisů České
republiky, tedy zejména Občanského zákoníku a v případě přeprav, na něž se vztahuje Úmluva CMR,
v souladu s ustanoveními Úmluvy CMR.
4.6. Je-li součástí závazku Dopravce dodat jakékoliv doklady k Zásilce a/nebo samotné přepravě, odpovídá
Dopravce za škodu vzniklou nepodáním či pozdním dodáním těchto dokladů maximálně do výše
Přepravného, nebyl-li Dopravce nejpozději při sjednání Smlouvy o přepravě věci písemně informován o
jiné výši škody, jež by nedodáním uvedených dokladů mohla Odesílateli či jakékoliv jiné osobně vzniknout.
4.7. Dopravce si vyhrazuje právo na základě vlastního rozhodnutí částečně nebo úplně zrušit poskytované
služby dle Smlouvy o přepravě věci, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a jakékoliv odpovědnosti
vůči Odesílateli či jiným oprávněným osobám, v případě zjištění, že poskytované přepravní služby nebo její
části jsou zakázány příslušnými zákony, včetně zákonů a předpisů o boji proti terorismu a embargu.
4.8. Dopravce si dále vyhrazuje právo neposkytnout jakékoliv plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové
plnění nebo platba mohly vystavit Dopravce mezinárodní sankci, omezení nebo restrikci, které byly
vyhlášeny resolucí OSN, nebo dány obchodními nebo ekonomickými sankcemi, právními předpisy nebo
regulativy Evropské unie či právní úpravou jednotlivých států.

5. Základní práva a povinnosti Odesílatele
5.1. Smlouva o přepravě věci je uzavřena potvrzením Objednávky Dopravcem nebo převzetím Zásilky
Dopravcem k přepravě.
5.2. Odesílatel je oprávněn předkládat Dopravci požadavky na zajištění přepravy formou individuálních
Objednávek.
5.3. Objednávka bude obsahovat údaje: místo a datum vystavení Objednávky; označení obchodní firmy a sídlo
Dopravce, včetně jeho identifikačního čísla; požadované místo a datum, případně i přesná čas převzetí
Zásilky k přepravě; místo určení Zásilky, datum, případně i požadovaná čas dojití Zásilky do místa určení;
dobu nakládky a vykládky Zásilky; obchodní firmu či jméno příjemce, včetně jeho sídla a přesného označení
místa vykládky, pokud není totožné s adresou sídla příjemce; obvyklé označení povahy Zásilky a druh obalu,
u věcí nebezpečné povahy jejich obecně uznávané označení; počet kusů přepravovaných věcí tvořících
Zásilku, jejich druh, zvláštní značky, označení a čísla; hrubá hmotnost Zásilky; rozměry Zásilky; druh a rozsah
poškození Zásilky, je-li podávána k přepravě již poškozená Zásilka (pokud se jedná o druh Zásilky určení
k opravě apod.); údaj o tom, že se jedná o přepravu použitého stroje nebo zařízení.
5.4. Odesílatel se zavazuje předat Dopravci při nakládce Zásilky veškeré doklady, informace a správné údaje
týkající se Zásilky potřebné k realizaci přepravy konkrétní Zásilky dle Smlouvy o přepravě věci.
5.5. Odesílatel odpovídá Dopravci za škodu vzniklou tím, že Dopravci byla v důsledku chybných, nepřesných,
neúplných či jinak vadných dokladů, informací, údajů poskytnutých Odesílatelem Dopravci uložena pokuta
či jiná sankce za porušení veřejnoprávního předpisu.
5.6. Odesílatel je povinen uhradit Dopravci sjednané Přepravné.
5.7. Odesílatel odpovídá za řádné provedení nakládky Zásilky na silniční nákladní vozidlo a zabezpečení Zásilky
proti případnému poškození při přepravě v souladu s podmínkami platných právních předpisů. Odesílatel
odpovídá za to, že obal, uložení a naložení Zásilky na ložné ploše vozidla jsou takové, aby s ohledem na
charakter a vlastnosti Zásilky nedošlo při běžných rizicích přepravy k poškození či zničení Zásilky nebo
k poškození vozidla Zásilkou. Odesílatel bere na vědomí, že Dopravce nepřezkušuje, zda Zásilka svojí
povahou vyžaduje obal, popřípadě zda použitý obal je řádný či dostatečný. Odesílatel odpovídá za všechny
škody, které Dopravci vzniknou v průběhu přepravy vinou vadného nebo nedostatečného obalu Zásilky.
5.8. Odesílatel odpovídá za dodržení termínu a doby nakládky a vykládky Zásilky dle údajů uvedených
v Objednávce a Nákladním listu.
5.9. Není-li výslovně ujednáno jinak, Odesílatel se zavazuje provést či zabezpečit nakládku Zásilky nejpozději
do 3 hodin od přistavení vozidla v místě nakládky Zásilky, stejně tak se Odesílatel zavazuje zabezpečit
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vykládku Zásilky jejím příjemcem či jinou oprávněnou osobou nejpozději do 3 hodin od přistavení vozidla
v místě vykládky Zásilky.
5.10. Jestliže hrozí Zásilce bezprostřední škoda či již škoda na Zásilce či její části vznikla, je Odesílatel povinen
Dopravci předat bez zbytečného odkladu potřebné pokyny k naložení se Zásilkou a k minimalizaci vzniklé
škody, přičemž veškeré náklady související s takovým nakládáním se Zásilkou a minimalizaci škod jdou k tíži
Odesílatele a Odesílatel se zavazuje je Dopravci v případě jejich vynaložení nahradit.
5.11. Odesílatele bere na vědomí, že Dopravce nabízí a sjednává přepravu za standardních podmínek přepravy,
kdy je přeprava prováděna silničním vozidlem s jedním řidičem, který v průběhu přepravy vykonává
předepsané bezpečnostní přestávky a odstavuje vozidlo na veřejných parkovištích, určených pro
odstavování daného typu vozidla s ohledem na charakteristiku nákladu. Standardní podmínky přepravy
jsou vhodné pouze pro přepravu bezpečných Zásilek, které nejsou ohroženy krádeží, když Odesílatel počítá
pouze s jednočlennou posádkou vozidla Dopravce, která nemůže zaručit nepřetržitý dohled nad vozidlem
se Zásilkou.
5.12. Odesílatel zároveň bere na vědomí, že hlídaná parkoviště, kde provozovatel odpovídá za odstavená
vozidla, včetně nákladu, nejsou v dostatečné míře k dispozici a Dopravce nikdy nezaručuje použití
hlídaných parkovišť. Pokud Odesílatel vyžaduje použití určitých parkovišť v průběhu přepravy, pak je
povinen zajistit pro Dopravce na uvedených parkovištích parkovací místo a musí určit taková parkoviště pro
celou trasu přepravy tak, aby je Dopravce mohl při dodržení všech bezpečnostních pravidel pro provoz na
pozemních komunikacích využít. Seznam parkovišť musí Odesílatel předat Dopravci nejpozději při nakládce
Zásilky a musí toto uvést do Nákladního listu, jinak není pokyn Odesílatele pro Dopravce platný a Dopravce
je oprávněn využívat parkoviště dostupná při obvyklé trase.

6. Finanční ujednání
6.1. Ta zajišťování přepravy Zásilek jsou mezi Smluvními stranami při uzavření Smlouvy o přepravě věci sjednány
ceny – Přepravné. Nevyplývá-li z ujednání Smluvních stran jinak, jsou ceny Přepravného uvedeny bez daně
z přidané hodnoty.
6.2. Dopravce bude předkládat Odesílateli vyúčtování ceny za provedené přepravy na základě daňového
dokladu – faktury vystavené po ukončení přepravy, odeslané neprodleně po jejím vystavení Odesílateli.
Datem vystavení faktury se rozumí údaj o datu vystavení uvedený na konkrétní faktuře.
6.3. Spolu s Přepravným je Dopravce oprávněn vyúčtovat veškeré náklady a další výdaje, jejichž vynaložení
Dopravcem bylo nezbytné v zájmu řádného vykonání přepravy, v zájmu předejetí vzniku škod či ochrany
zájmů Odesílatele, anebo které Dopravce vynaložil v souvislosti s prováděním přepravy, či v souvislosti
s odstraňováním jakýchkoliv následků škodní události vzniklé při přepravě Zásilky či v souvislosti s ní.
Všechny tyto vícenáklady musejí být nejprve písemně odsouhlaseny s dispečinkem Odesílatele a až
následně po schválení mohou být vyúčtovány.
6.4. Odesílatel se zavazuje uhradit Dopravci Přepravné, jakož i veškeré další Dopravcem vyúčtované platby, a
k tomu příslušnou daň z přidané hodnoty nejpozději do 60.dní. od data vystavení faktury.
6.5. Způsob zaslání daňového dokladu si domluvili smluvní strany tak, že Dopravce faktury zasílá Odesílateli
emailem a poštou.
6.6. Smluvní strany prohlašují, že výše Přepravného a smluvená splatnost Přepravného a veškerých dalších
nákladů je v souladu s obchodními zvyklostmi v oboru Mezinárodní přepravy a Vnitrostátní přepravy a není
pro žádnou ze Smluvních stran nespravedlivá.
6.7. Přijetím Zásilky se příjemce Zásilky stává ručitelem Odesílatele za pohledávky Dopravce ze Smlouvy o
přepravě věci týkající se přepravy převzaté Zásilky, a to minimálně v rozsahu Přepravného, uvedeného
v Nákladním listu.

7. Další všeobecná ustanovení
7.1. Nároky vzniklé z důvodu poškození, ztráty či zničením Zásilky a z opožděného doručení Zásilky se vůči
Dopravci dle vzájemné dohody Smluvních stran v případě veškerých přeprav realizovaných na základě
Smlouvy o přepravě věci promlčují uplynutím 1 roku.
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8. Obaly
8.1. Dopravce neodpovídá za poškození či zničení palet a vratných obalů vzniklé při nakládce, vykládce či
přepravě Zásilky. Dopravce není povinen při převzetí Zásilky naložené na paletách či zabalené ve vratných
obalech zkontrolovat stav palet a vratných obalů a potvrdit převzaté množství palet a vratných obalů.
V případě předání zničených či poškozených palet a vratných obalů společně se Zásilkou příjemci se má za
to, že palety a vratné obaly byly Dopravci za účelem přepravy Zásilky Odesílatelem, jeho zákazníkem či
jinou osobou předány v tomto stavu, tedy stejně tak zničené či poškozené. Práva a povinnosti Smluvních
stran vyplývajících z paletového a obalového hospodářství může podrobněji upravovat Smlouvy o přepravě
věci.

9. Komunikace
9.1. Jakákoliv komunikace týkající se Smlouvy o přepravě věci a návrhů těchto smluv musí být provedena
v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně či emailem.

9.2. Komunikace emailem bez zaručeného podpisu je považována za dostatečnou s výjimkou případů, kdy jde
o: vzdání se práva či upuštění od požadavku; případ, kdy si adresát vyhradil právo obdržet danou
komunikaci jinou formou.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Odesílatele na jakékoliv právní
vztahy vzniklé mezi nimi, a to i tehdy, pokud Odesílatel na ně, jakkoliv odkázal nebo odkáže, a přestože byly
Dopravci známy. Ve smyslu ust. §558 odst. 2 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují, aby se v právním
styku mez nimi přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v odvětví Mezinárodní přepravy
a Vnitrostátní přepravy.
10.2. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené Smlouvou o přepravě věci či jakoukoliv jinou
smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých
právních předpisů.
10.3. Veškeré spory, vyplývající ze Smlouvy o přepravě věci se Smluvní strany pokusí řešit mimosoudní cestou na
základě vzájemného jednání za účelem zachování dobrých obchodních vztahů. V případě, že nedojde
k vyřešení sporu touto cestou, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna postoupit spor k rozhodnutí
Okresnímu soudu, pokud bude věcně příslušným soudem okresní soud a Krajskému soudu, pokud bude
věcně příslušným soudem krajský soud. V případě vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti se
spotřebitelskými vztahy dle Smlouvy o přepravě věci mezi Dopravcem a Odesílatelem jakožto
spotřebitelem se Odesílatel může obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
10.4. Odesílatel uděluje Dopravci a jakýmkoliv osobám ze strany Dopravce souhlas ke shromažďování, uchování
a zpracování osobních údajů jím poskytnutých dopravci pro účel níže stanovený. Tento souhlas Odesílatel
uděluje pro všechny údaje poskytnuté ve smlouvách a dokumentech s nimi souvisejících i v rámci veškeré
komunikace mezi Smluvními stranami, a to po celou dobu (5 let) ode dne udělení souhlasu, minimálně však
po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Smluvními stranami. Odesílatel prohlašuje, že veškeré jím
uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny osobní údaje Odesílatele
budou Dopravcem či osobou ze strany Dopravce shromažďovány, uschovávány a zpracovávány za účelem
nabídky přepravních služeb a též pro účely zasílání obchodních sdělení Odesílateli či osobám ze strany
Odesílatele prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy Odesílatel přímo a účinně zašle
Dopravci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení Dopravcem či osobou ze strany
Dopravce nadále zasílána, maximálně však po dobu 5 let. Odesílatel souhlasí s tím, že k poskytnutím údajů
mohou být Dopravcem či osobou ze strany Dopravce přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje o
Odesílateli či osobě ze strany odesílatele mohou být Dopravcem či osobou ze strany Dopravce použity pro
statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Dopravce či osoby ze strany Dopravce. Dopravce prohlašuje, že
bude shromažďovat osobní údaje Odesílatele či osoby ze strany Odesílatele v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
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10.5. Pokud by jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných přepravních podmínek vylo v rozporu s kogentními
ustanoveními v České republice platných a účinných právních předpisů nebo bylo přímo nebo nepřímo
v rozporu s Úmluvou CMR, pak se použijí ustanovení těchto předpisů, což však nemá vliv na platnost
ostatních ujednání těchto Všeobecných přepravních podmínek či na platnost těchto Všeobecných
přepravních podmínek jako celku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto Všeobecných
přepravních podmínek, která jsou odchylná od ustanovení Občanského zákoníku, jsou takto ujednána
vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato odchylná ustanovení nejsou
v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva
na ochranu osobností a jsou ujednána poctivě.
10.6. Účinnost těchto Všeobecných přepravních podmínek nastává dne 1.9.2020
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