Všeobecné obchodní podmínky DTA Group s.r.o.
I.
Základní pojmy, úvodní podmínky a vymezení
služeb Provozovatele
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
upravují právní vztahy mezi DTA Group s.r.o., IČ:
29039525, se sídlem Brandýská 178/36, 181 00 Praha 8,
Čimice (dále jen „Provozovatel“) a všemi osobami, které
s ním vstupují do smluvních vztahů souvisejících s jeho
podnikatelskou činností („Objednatelé“) na základě
Rámcových smluv o poskytování přepravních služeb,
provádění zemních prací a prodeji materiálu (dále jen
„Smlouva“).
2. Provozovatel je podnikatelem podnikajícím na základě
živnostenského oprávnění v následujících oborech
činnosti:
 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 přípravné a dokončovací stavební práce,
specializované stavební činnost
 velkoobchod a maloobchod
 zprostředkování obchodu a služeb
 silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní
s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači)
3. Provozovatel poskytuje plnění v rámci uvedených oborů
podnikatelské činnosti na základě písemně uzavřených
smluv, jejichž nedílnou součástí jsou VOP, a navazujících
objednávek. V případě, že nedojde k uzavření písemné
smlouvy nebo objednávka Objednatele nesplňuje
sjednané náležitosti, není Provozovatel povinen
objednané plnění poskytnout.
4. V případě, že Provozovatel nedisponuje dostatečnou
kapacitou k poskytnutí objednaného plnění, je povinen
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však
následující pracovní den po přijetí objednávky, sdělit
Objednateli. V takovém případě k uzavření smlouvy
nedojde a Provozovatel není povinen poskytnout
objednané plnění.
5. Objednatel je oprávněn činit veškeré objednávky
prostřednictvím svých zaměstnanců, smluvních partnerů
(zejména subdodavatelů) i prostřednictvím dalších
pověřených osob.
6. Není-li ve Smlouvě výslovně stanoven způsob stanovení
ceny plnění, je Objednatel povinen uhradit Provozovateli
cenu, která je stanovena v ceníku vydaném
Provozovatelem zveřejněném na internetových stránkách
www.dtagroup.cz ve znění platném ke dni doručení
objednávky Provozovateli.
7. Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě objednávek
Objednatele, které se týkají některého z výše uvedených
předmětů plnění, se řídí Smlouvou a VOP nezávisle na
tom, zda obsahují výslovný odkaz na VOP či jsou učiněny
ve formě a s náležitostmi stanovenými Smlouvou a VOP.
8. Provozovatel
je
oprávněn
zajišťovat
plnění
prostřednictvím třetích osob; v takovém případě nese vůči
Objednateli stejnou odpovědnost, jako by plnil sám.

II.
Obecné podmínky provozování přepravy materiálu a
odpadů
1. Objednatel je povinen Provozovatele předem informovat o
povaze, složení a množství přepravovaného materiálu či
odpadu. Dále je povinen Provozovatele upozornit na
případná rizika spojená s přepravou určitého druhu
odpadu nebo materiálu. Odpadem se pro účely Smlouvy
rozumí odpad kategorie ostatní („nekontaminovaný“
odpad bez nebezpečných vlastností), který má přiřazené
příslušné katalogové číslo podle přílohy č. 1 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog
odpadů.
2. Objednatel je povinen zajistit, aby přepravovaný náklad
nebyl životu a zdraví nebezpečný, zejména aby nebyl
kontaminován nebezpečnými látkami a ani nespadal do
kategorie „nebezpečný odpad“ podle zvláštního právního
předpisu (dále jen „nebezpečný odpad“).
3. V případě přepravy odpadů spojené s jejich uložením se
Provozovatel stává vlastníkem odpadu okamžikem
naložení mobilního zařízení určeného ke sběru odpadů,
které obsahuje předmětný odpad, na vozidlo
Provozovatele. To neplatí, pokud se jedná o nebezpečný
odpad nebo pokud se jedná o jiný druh odpadu, než který
deklaroval Objednatel či osoba, která odpad předala
Provozovateli k přepravě. V takovém případě zůstává
vlastníkem nákladu i nadále Objednatel.
4. V případě, že předmětem přepravy je nebezpečný odpad,
má Provozovatel právo odmítnout jeho převzetí a bude-li
tato skutečnost zjištěna později, má Objednatel povinnost
nebezpečný odpad převzít zpět na místě určeném
Provozovatelem, a zajistit jeho odstranění jinou
oprávněnou osobou. Provozovatel je rovněž oprávněn
namísto vrácení nebezpečného odpadu Objednateli
provést vykládku nákladu jiným způsobem, odpovídajícím
skutečnému obsahu nákladu. V takovém případě je
povinen na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného
odkladu upozornit. Veškeré dodatečné náklady na uložení
nebezpečného odpadu, jakož i případné sankce uložené
orgány veřejné správy je Objednatel povinen
Provozovateli na základě výzvy uhradit.
5. Provozovatel je povinen uskutečnit přepravu nákladu
pouze za podmínky, že mu Objednatel zajistí odpovídající
podmínky pro jeho nakládku. Objednatel je povinen
poskytnout při nakládce nákladu nutnou součinnost a
připravit místo nakládky tak, aby bylo přístupné vozidlům,
zařízením a strojům Provozovatele.
III.
Obecné podmínky provádění zemních prací
1. V případě zemních prací zahrnujících ukládání a
odstraňování odpadů se práva a povinnosti smluvních
stran vztahující se k nakládání s odpady řídí čl. II. VOP.
Objednatel je zejména povinen dodržovat povinnosti
uvedené v čl. II. odst. 1 až 4 VOP, přičemž jejich porušení
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je sankcionováno smluvní pokutou uvedenou v čl. III. odst.
3 Smlouvy.
2. Provozovatel je povinen provést zemní práce pouze za
podmínky, že mu Objednatel zajistí odpovídající podmínky
pro jejich provedení. Objednatel je povinen poskytnout při
provádění zemních prací nutnou součinnost a připravit
místo provedení zemních prací tak, aby bylo přístupné
vozidlům, zařízením a strojům Provozovatele.
3. Objednatel je povinen zajistit, aby zemní práce nebyly
prováděny na místech, na kterých může dojít k ohrožení
cizího majetku (např. inženýrských sítí), majetku
Provozovatele, majetku Objednatele nebo života a zdraví
osob. Za tímto účelem je Objednatel povinen
s vynaložením odborné péče ověřit, zda na místě
provádění prací nehrozí nebezpečí škody na majetku,
životě či zdraví, přijmout veškerá možná opatření
k předcházení těchto škod a zajistit při provádění prací
Objednatele přítomnost pověřené osoby, která bude
Provozovateli udělovat pokyny ohledně provádění prací.
Objednatel je povinen nahradit veškeré škody vzniklé
v důsledku porušení výše uvedených povinností
Objednatele anebo v důsledku nevhodných pokynů
Objednatele při provádění prací Provozovatele.
Objednatel dále odpovídá za bezpečnost práce na
pracovišti, které určil Provozovateli k provádění prací.
4. Objednatel je povinen provést prohlídku díla co nejdříve
po jeho převzetí. Objednatel je povinen uplatnit u
Provozovatele nároky z vad díla bez zbytečného odkladu
poté, co je zjistil nebo co je při vynaložení odborné péče
mohl a měl při takové prohlídce zjistit, nejpozději však do
jednoho týdne po převzetí díla. V případě vad díla má
Objednatel nárok na odstranění vad díla Provozovatelem
na náklady Provozovatele v přiměřené lhůtě. Drobné vady
a nedodělky díla neopravňují Objednatele k odmítnutí
převzetí díla. Nárok Provozovatele na zaplacení ceny díla
vzniká předáním díla Objednateli, v případě prodlení
Objednatele s převzetím pak dnem, kdy předání díla měla
dojít a v témže okamžiku přechází na Objednatele i
nebezpečí škody na díle. Objednatel je povinen
Provozovateli převzetí díla na požádání písemně potvrdit
do protokolu o převzetí. Porušení povinnosti Objednatele
převzít dílo anebo podepsat protokol o převzetí díla je
sankcionováno smluvní pokutou ve výši 980,- Kč za
každý den započatý prodlení a každý případ porušení
povinnosti Objednatele. Nárokem na zaplacení smluvní
pokuty není dotčen nárok Provozovatele na náhradu
škody.
IV.
Obecné podmínky prodeje materiálu
1. Nestanoví-li Smlouva jinak, je místem dodání místo
uložení materiálu u Provozovatele. Objednatel má
povinnost materiál v tomto místě převzít. Provozovatel
splní svůj závazek dodat materiál tím, že Objednateli
umožní přístup na místo uložení za účelem nakládky
materiálu. Náklady na odvoz a naložení materiálu nese

Objednatel. Pokud je dle objednávky místem dodání jiné
místo, má se za to, že Objednatel určením takového místa
objednal i přepravu materiálu podle čl. II. VOP a
Objednatel je povinen uhradit Provozovateli náklady na
přepravu ve výši dle ceníku Provozovatele.
2. V případě prodlení Objednatele s převzetím materiálu je
Objednatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Vlastnické právo k materiálu přechází na Objednatele až
úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na
materiálu přechází na Objednatele okamžikem převzetí
materiálu, resp. v případě prodlení Objednatele
okamžikem, kdy k převzetí materiálu mělo dle Smlouvy
dojít.
4. Objednatel je povinen provést prohlídku materiálu co
nejdříve po převzetí materiálu. Objednatel je povinen
uplatnit u Provozovatele nároky z vad materiálu bez
zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo co je při
vynaložení odborné péče mohl a měl při takové prohlídce
zjistit, nejpozději však následující pracovní den po
převzetí materiálu. Objednatel nemá práva z vadného
plnění ve vztahu k vadám materiálu, které musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při jeho
převzetí. V případě opožděného uplatnění vad je
Provozovatel oprávněn reklamaci odmítnout.
V.
Cena a platební podmínky
1. Veškeré ceny uváděné v ceníku, Smlouvách a jakékoli
obchodní korespondenci jsou uváděny bez DPH, ledaže
je výslovně uvedeno jinak. Konečná částka, kterou je
Objednatel na základě faktury Provozovatele povinen
uhradit, bude navýšena o DPH v zákonné výši.
2. Při prodeji materiálu je Provozovatel oprávněn požadovat
zaplacení přiměřené zálohy. Do doby uhrazení zálohy
není Provozovatel povinen objednané plnění poskytnout.
Po obdržení zálohy Provozovatel doručí Objednateli
odpovídající daňový doklad.
3. Platby budou prováděny na základě fakturace
Provozovatele, přičemž částečná fakturace odpovídající
rozsahu již realizovaných prací může být prováděna i
v průběhu provádění prací.
4. Platby jsou splatné bezhotovostně na účet Provozovatele
uvedený ve Smlouvě, případně na jiný účet písemně
určený Provozovatelem. Objednatel se zavazuje při
platbách uvádět variabilní symboly uvedené na faktuře
(daňovém dokladu).
5. Za den úhrady se považuje den připsání částky na
bankovní účet Provozovatele. Připadne-li poslední den
splatnosti na den pracovního volna nebo na den
pracovního klidu, posouvá se splatnost na nejbližší
následující pracovní den.
6. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší
od data splatnosti stanoveného Smlouvou, je rozhodující
datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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7. Odchylně od § 1982 odst. 1 občanského zákoníku je
dohodou účastníků vyloučena možnost jednostranného
zápočtu proti pohledávkám Provozovatele na zaplacení
odměny podle Smlouvy.
8. Výše smluvního úroku z prodlení činí 0,05 % z dlužné
částky denně. Po dobu prodlení Objednatele se
zaplacením odměny není Provozovatel v prodlení se
splněním svých závazků.
VI.
Doba trvání a zánik Smlouvy
1. Smlouva zaniká:
a) uplynutím sjednané doby, byla-li uzavřena na dobu
určitou;
b) dohodou účastníků v písemné formě;
c) odstoupením od Smlouvy;
d) zánikem některé ze smluvních stran bez právního
nástupce.
2. Provozovatel může odstoupit od Smlouvy z následujících
důvodů:
 Náklad, který má být předmětem přepravy, je
kontaminovaný, nebo se jedná o nebezpečný odpad,
 Objednatel nesprávně informuje Provozovatele o
povaze, složení a množství přepravovaného materiálu
či odpadu,
 Objednatel neposkytne Provozovateli součinnost
nezbytnou ke splnění závazků Provozovatele,
 Objednatel je v prodlení s úhradou jakéhokoli
peněžitého závazku ze Smlouvy delším 10 dnů,
 Objednatel nezajistí, aby zemní práce byly prováděny
na místě, na kterém nehrozí vznik škody na cizím
majetku,
 Objednatel je v prodlení s převzetím nakoupeného
materiálu delším než 5 dnů, nebo
 bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,.
3. Objednatel může odstoupit od Smlouvy z následujících
důvodů:
 Provozovatel je v prodlení s poskytnutím plnění a
nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně
stanovené Objednatelem,
 bylo rozhodnuto o úpadku Provozovatele,.
4. Provozovatel i Objednatel mohou odstoupit od Smlouvy i
z dalších důvodů stanovených zákonem.
5. Odstoupení od Smlouvy se stává účinným okamžikem
doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně s účinky do budoucna (ex nunc).
Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo odstupující
strany na smluvní pokutu, náhradu škody ani jiná práva,
která jí vznikla na základě této Smlouvy do dne jejího
ukončení.

2. Záležitosti neupravené Smlouvou, ani VOP se řídí
právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
3. Běžná komunikace smluvních stran může být vedena
prostřednictvím elektronických prostředků, zejména
prostřednictvím e-mailu. Objednatel uděluje souhlas se
zasílání obchodních sdělení Provozovatele.
4. Provozovatel a Objednatel se zavazují, že důvěrné
informace, které jim byly nebo budou předány nebo budou
sděleny v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním,
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly
poskytnuty a ani je nesdělí bez souhlasu druhé smluvní
strany třetím osobám. Toto ustanovení se nevztahuje na
informace, které byly v době použití či poskytnutí obecně
známé.
5. Práva na peněžité plnění vyplývající ze Smlouvy či jejího
porušení se promlčují ve lhůtě pěti let ode dne, kdy mohlo
být právo uplatněno poprvé.
6. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran právo, které pro
ni vyplývá ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to
vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či
zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž
považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému
právu.
7. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či VOP
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto
vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy či VOP,
pokud z povahy Smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z
okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto
ustanovení nelze od ostatního obsahu Smlouvy či VOP
oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení Smlouvy či
VOP se stane neplatným, neúčinným nebo
nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od
ostatního obsahu Smlouvy či VOP, smluvní strany se
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo
obdobným účelem. V případě, že dojde ke změně právní
úpravy a tato změna si vyžádá změnu Smlouvy či VOP,
smluvní strany se zavazují Smlouvu či VOP uvést do
souladu se změněnými právními předpisy, a to nejpozději
do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny.
Tyto VOP byly Provozovatelem vydány a nabyly účinnosti dne
01.10.2015.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. K řešení veškerých sporů ze Smlouvy je místně
příslušným obecný soud Provozovatele.
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