
Dodatek k Přepravním podmínkám TNT Express pro Evropu (účinným od 1. ledna 2023) 

 

Tento dodatek mění ustanovení Přepravních podmínek TNT Express pro Evropu (účinných od 
1. ledna 2023) („Přepravní podmínky“) v souladu s požadavky právních předpisů České republiky 
(dále jen „Dodatek“). 

 

I.  
1. Odstavec 1.1 se mění a jeho nové znění je následující: 

„1.1 Tyto Podmínky platí pro přepravu Zásilek z Evropy a mezistátní a vnitrostátní dopravu mezi 
evropskými zeměmi a oblastmi a rovněž pro vnitrostátní přepravu Zásilek v rámci České 
republiky. Tyto Podmínky se nevztahují na Zásilky přepravované vnitrostátně po Francii, 
Polsku a Velké Británii, pro které platí zvláštní přepravní podmínky. Na některých trzích 
mohou platit namísto těchto Podmínek nebo současně s nimi místní podmínky či poštovní 
předpisy (v každém případě jsou v příslušných zemích a teritoriích k dispozici na webových 
stránkách tnt.com). Zásilky pocházející ze států mimo Evropu podléhají místním tarifům 
a podmínkám přidružené společnosti či pobočky společnosti TNT nebo nezávislého 
smluvního partnera, který přijal Zásilku k přepravě. Na vrácené Zásilky se vztahují 
podmínky platné pro zemi nebo teritorium, odkud je Zásilka vracena. Další informace 
o všech Službách společnosti TNT najdete na webových stránkách tnt.com.“ 

2. Oddíl 2 „Definice“ se mění následovně: 
 
„TNT” je označení společnosti FedEx Express Czech Republic s.r.o., IČO 15888959, se sídlem 
Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5, sp.zn. C 1215 vedená u Městského soudu v Praze. 
 

3. Odstavec 6.2 se mění a jeho nové znění je následující: 
 

„6.2 Pokud to právní předpisy umožňují, je společnost TNT oprávněna poskytovat elektronické 
faktury jako základní způsob fakturace, pokud plátce výslovně nepožaduje papírovou 
formu. Plátce tímto výslovně souhlasí s poskytováním faktur v elektronické podobě.“ 

 
4. Vkládá se nový oddíl 32 s následujícím zněním: 

 
„32. Ustanovení těchto Podmínek, které jsou ze své podstaty použitelné pouze na mezinárodní 

Zásilky (například oddíl 11 Regulace vývozu, oddíl 13 Celní odbavení, oddíl 14 Clo a daně 
atd.) se nepoužijí na vnitrostátní Zásilky.“ 

 
5. Vkládá se nový oddíl 33 s následujícím zněním: 

 
„33. Vylučuje se použití § 2568 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“ 

 
II. 

Zbývající ujednání Přepravních podmínek zůstávající beze změn. 
 
 


