Všeobecné obchodní podmínky

Objednatelem uzavřena písemná smlouva, přičemž
Provozovatel obdrží objednávku přepravy, která
I.
bude odpovídat podmínkám vyplývajícím ze
Základní pojmy, úvodní podmínky a
smlouvy.
vymezení
3. V případě, že Provozovatel nebude disponovat
služeb Provozovatele
dostatečnou
kapacitou
k provedení
přepravy
nákladu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen
odkladu sdělit Objednateli. V takovém případě mu
„VOP“) upravují právní vztahy mezi DTA Group
povinnost provést přepravu nevznikne.
s.r.o., IČ: 29039525, s místem podnikání Brandýská 4. Objednatel je oprávněn činit objednávky přepravy
178/36, 181 00 Praha 8, Čimice (dále jen
materiálu prostřednictvím svých zaměstnanců,
„Provozovatel“) a všemi osobami, které s ním
smluvních partnerů (zejména subdodavatelů) i
vstupují do smluvních vztahů souvisejících s jeho
prostřednictvím dalších pověřených osob.
podnikatelskou činností („Objednatelé“) na základě 5. Objednatel je povinen Provozovatele předem
Rámcových smluv o poskytování přepravních
informovat, o povaze, složení a množství
služeb, provádění zemních prací a prodeji materiálu
přepravovaného materiálu či odpadu. Dále je
(dále jen „smlouva“ či „smlouvy“).
povinen Provozovatele upozornit na případná rizika
2. Provozovatel je podnikatelem podnikajícím na
spojená s přepravou určitého druhu odpadu nebo
základě živnostenského oprávnění v následujících
materiálu.
oborech činnosti:
6. Objednatel je povinen zajistit, aby přepravovaný
náklad (materiál či odpad) nebyl životu a zdraví

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
nebezpečný, zejména aby nebyl kontaminován

přípravné práce pro stavby
nebezpečnými látkami. Dále je povinen zajistit, aby

specializovaný maloobchod
se v případě přepravy odpadu nejednalo o odpad

zprostředkování služeb
spadající do kategorie „nebezpečných odpadů“

silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní
podle zvláštního právního předpisu.
s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a
7.
V případě přepravy odpadů spojené s jejich
tahači
uložením se Provozovatel stává převzetím nákladu i
3. Provozovatel poskytuje plnění v rámci uvedených
jeho vlastníkem. To neplatí, pokud se jedná o
oborů podnikatelské činnosti na základě písemně
kontaminovaný náklad a/nebo náklad spadající do
uzavřených smluv a navazujících objednávek,
kategorie „nebezpečných odpadů“ podle zvláštního
jejichž podpisem Objednatel akceptuje VOP, které
právního předpisu (dále jen „nebezpečný odpad“),
jsou nedílnou součástí všech uzavřených smluv.
nebo pokud se jedná o jiný druh odpadu, než který
4. Ustanovení VOP se použijí pouze tehdy, nestanoví-li
deklaroval Objednatel či osoba, která odpad předala
písemná smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a
Provozovateli k přepravě. V takovém případě
Objednatelem něco jiného.
zůstává jeho vlastníkem i nadále Objednatel.
5. Není-li ve smlouvě výslovně stanoven způsob
stanovení ceny plnění, postupuje se při stanovení 8. V případě, že předmětem přepravy je nebezpečný
odpad, má Provozovatel právo odmítnout jeho
ceny plnění podle těchto VOP.
převzetí, bude-li tato skutečnost zjištěna později, má
6. Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě
Objednatel povinnost nebezpečný odpad převzít
objednávek Objednatele, pokud se budou týkat
zpět, a to na místě, které mu určí Provozovatel, a
některého z předmětů plnění uvedených v těchto
zajistit jeho odstranění jinou oprávněnou osobou.
VOP, bez ohledu na to, zda tyto objednávky budou
Provozovatel je rovněž oprávněn namísto vrácení
obsahovat odkaz na tuto smlouvu či VOP a na to,
nebezpečného odpadu Objednateli provést vykládku
zda budou učiněny ve formě a s náležitostmi
nákladu
jiným
způsobem,
odpovídajícím
stanovenými smlouvou a VOP, se budou vždy řídit
skutečnému obsahu nákladu. V takovém případě je
smlouvou a VOP.
povinen na tuto skutečnost Objednatele bez
7. Provozovatel je oprávněn zajišťovat plnění
zbytečného odkladu upozornit. Vzniklé dodatečné
prostřednictvím třetích osob; v takovém případě
náklady je Objednatel povinen Provozovateli na
nese vůči Objednateli stejnou odpovědnost, jako by
základě výzvy Objednatele uhradit.
plnil sám.
10. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli
jednorázovou smluvní pokutu za porušení smluvní
povinnosti zajistit, aby předmětem přepravy nebyl
II.
nebezpečný odpad, ve výši 10.000,- Kč. Dále je
Obecné podmínky provozování přepravy materiálu
povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve
a odpadů
výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se zpětným
převzetím nebezpečného odpadu na místě určeném
1. Provozovatel je osobou oprávněnou k provozování
Provozovatelem. Objednatel dále odpovídá za
vnitrostátní silniční dopravy s vozidly nad 3,5 tuny
škodu, která Provozovateli v souvislosti s přepravou
hmotnosti a tahači ve smyslu zákona 111/1994 Sb.,
nebezpečného odpadu vznikne.
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Provozovatel má povinnost uskutečnit přepravu 11. Provozovatel je povinen uskutečnit přepravu
nákladu pouze za podmínky, že mu Objednatel
nákladu pouze v případě, že je mezi ním a
zajistí odpovídající podmínky pro jeho nakládku.
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Objednatel je povinen poskytnout při nakládce
nákladu nutnou součinnost a připravit místo
nakládky tak, aby bylo přístupné vozidlům,
zařízením a strojům Provozovatele.
12. Není-li stanovena cena přepravy přímo ve smlouvě,
je Objednatel povinen uhradit Provozovateli cenu,
která
je
stanovena
v ceníku
vydaném
Provozovatelem na daný kalendářní rok či pro kratší
období, zveřejněném na internetových stránkách
www.dtagroup.cz.
III.
Obecné podmínky provádění zemních prací

V případě nesplnění této povinnosti je povinen
uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 3.000,Kč za každý den prodlení.
9. 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.
10. V případě provádění zemních prací je Objednatel
povinen zajistit, aby tyto 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 odbornou péčí ověřit, zda se na místě provádění
prací nehrozí nebezpečí škody na majetku, životě či
zdraví, a je povinen zajistit, aby byla v místě
provádění prací přítomná osoba, která bude
Provozovateli udělovat pokyny ohledně provádění
prací. Objednatel odpovídá za všechny škody na
cizím majetku, životě a zdraví, které vzniknou
v důsledku prací prováděných Provozovatelem,
pokud vznikly v důsledku nesplnění této povinnosti
Objednatele a nikoliv zaviněním Provozovatele.
Objednatel dále odpovídá za bezpečnost práce na
pracovišti, které určil Provozovateli k provádění
prací podle smlouvy.
11. Provozovatel je v případě vadně provedeného díla
povinen tyto vady na vlastní náklady v přiměřené
lhůtě odstranit; pokud se však jedná o drobné vady
díla a nedodělky, tyto nezbavují povinnosti
Objednatele dílo převzít a uhradit sjednanou cenu
díla, sníženou o částku odpovídající existujícím
drobným vadám a nedodělkům. Objednatel je
povinen Provozovateli převzetí díla na požádání
písemně potvrdit do protokolu o převzetí. V případě
prodlení Objednatele s převzetím díla nebo
s podpisem protokolu o převzetí, nese Objednatel
nebezpečí škody na díle, a je povinen uhradit
Provozovateli smluvní pokutu ve výši 980,- Kč za
každý den prodlení se splněním uvedených
povinností.
12. Není-li stanovena cena zemních prací přímo ve
smlouvě,
je
Objednatel
povinen
uhradit
Provozovateli cenu, která je stanovena v ceníku
vydaném Provozovatelem na daný kalendářní rok či
pro kratší období, zveřejněném na internetových
stránkách www.dtagroup.cz.

1. Provozovatel je osobou oprávněnou k nakládání
s odpady (vyjma nebezpečných) a k přípravným
pracím pro stavby.
2. Provozovatel je povinen k provedení zemních prací
pouze v případě, že je mezi ním a Objednatelem
uzavřena písemná smlouva, přičemž Provozovatel
obdrží objednávku provedení zemních prací, která
bude odpovídat podmínkám vyplývajícím z písemné
smlouvy.
3. V případě, že Provozovatel nebude disponovat
dostatečnou kapacitou k provedení zemních prací,
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
sdělit Objednateli. V takovém případě mu povinnost
provést zemní práce nevznikne.
4. Objednatel je oprávněn činit objednávky zemních
prací
prostřednictvím
svých
zaměstnanců,
smluvních partnerů (zejména subdodavatelů) i
prostřednictvím dalších pověřených osob.
5. V případě zemních prací spočívajících v ukládání a
odstraňování odpadů je Provozovatel povinen
počínat si tak, aby nedošlo k porušení příslušných
ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; pro povinnosti Objednatele se
uplatní obdobně čl. II.
6. Objednatel je povinen zajistit, aby v případě
zemních prací spočívajících v ukládce materiálu či
odpadu nebyl tento materiál či odpad životu a zdraví
nebezpečný, zejména aby nebyl kontaminován
nebezpečnými látkami a nejednalo se o nebezpečný
odpad.
7. V případě, že předmětem ukládky bude nebezpečný
odpad, má Objednatel povinnost nebezpečný odpad
převzít zpět, a to na místě, které mu určí
Provozovatel. Následně je povinen provést jeho
odstranění způsobem stanoveným příslušnými
právními předpisy. Navíc je povinen uhradit
IV.
Provozovateli jednorázovou smluvní pokutu za
Obecné podmínky prodeje materiálu
porušení smluvní povinnosti zajistit, aby předmětem
ukládky nebyl nebezpečný odpad, ve výši 10.000,Kč. Dále je povinen uhradit Provozovateli smluvní 1. Provozovatel je osobou oprávněnou k provozování
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se
specializovaného maloobchodu.
zpětným převzetím nebezpečného odpadu na místě 2. Provozovateli vznikne závazek k dodávce materiálu
určeném Provozovatelem.
pouze v případě, že mezi ním a Objednatelem bude
8. Bude-li
Provozovateli
z důvodu
kontaminace
uzavřena písemná smlouva, přičemž Provozovatel
materiálu či odpadu uložena správním orgánem
obdrží objednávku dodávky materiálu, která bude
uložena povinnost odstranit uložený materiál či
odpovídat podmínkám vyplývajícím z písemné
odpad, je povinen tuto povinnost na vlastní náklady
smlouvy.
na základě výzvy Provozovatele zajistit Objednatel.
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3. V případě, že Provozovatel nebude disponovat
dostatečným množstvím požadovaného druhu
materiálu, je povinen tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu sdělit Objednateli. V takovém
případě mu závazek dodat materiál Objednateli
nevznikne.
4. Objednatel je oprávněn činit objednávky dodávek
materiálu prací prostřednictvím svých zaměstnanců,
smluvních partnerů (zejména subdodavatelů) i
prostřednictvím dalších pověřených osob.
5. Místem dodání je, není-li stanoveno ve smlouvě
jinak, místo uložení materiálu u Provozovatele. Zda
má
Objednatel
povinnost
materiál
převzít.
Provozovatel splní svůj závazek dodat materiál tím,
že mu umožní přístup na místo uložení za účelem
nakládky materiálu. Náklady odvozu materiálu a
jeho naložení hradí na vlastní náklady 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.
6. V případě
prodlení
Objednatele
s převzetím
materiálu je Objednatel povinen hradit Provozovateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den
prodlení.
7. V případě
prodlení
Objednatele
s převzetím
materiálu nese Objednatel nebezpečí vzniku škody
na materiálu.
8. Není-li stanovena cena materiálu stanovena přímo
ve smlouvě, je Objednatel povinen uhradit
Provozovateli cenu, která je stanovena v ceníku
vydaném Provozovatelem na daný kalendářní rok či
pro kratší období, zveřejněném na internetových
stránkách www.dtagroup.cz.
9. Vlastníkem materiálu se Objednatel stává až jeho
převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Nebezpečí vzniku škody na materiálu však
Objednatel nese nejpozději od okamžiku jeho
převzetí.
10. Objednatel je povinen provést prohlídku materiálu
podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí
na věci. Objednatel může uplatnit odpovědnost za
vady materiálu pouze tehdy, pokud je uplatnil u
Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co
vady zjistil nebo měl při vynaložení odborné péče
zjistit při takové prohlídce zjistit.
V.
Cena a platební podmínky
1. Ceny ani zálohy podle smlouvy nezahrnují DPH ani
jinou obdobnou daň, pokud to není výslovně
uvedeno. Jestliže Provozovateli vznikne povinnost
takové daně při poskytnutí plnění dle smlouvy
uplatnit (ke dni vydání těchto VOP se jedná o
povinnost platit DPH), zavazuje se druhá smluvní
strana takto placené daně zaplatit druhé smluvní
straně nad rámec cen (záloh) podle smlouvy.
Takovéto daně v zákonné výši budou v rámci
fakturace zvlášť vyčísleny.
2. V případě prodeje materiálu je Provozovatel
oprávněn požadovat zaplacení přiměřené zálohy;
pokud Objednatel na výzvu Provozovatele takovou

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

zálohu neposkytne, může Provozovatel přerušit
plnění smlouvy.
Platby budou prováděny na základě fakturace, která
bude probíhat minimálně s měsíční periodicitou;
částečná fakturace odpovídající rozsahu již
realizovaných prací může být prováděna i v jejich
průběhu. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti
účetních a daňových dokladů, vyžadované platnými
právními předpisy. Všechny platby v penězích na
základě smlouvy probíhají v korunách českých (Kč)
a rovněž veškeré cenové údaje se zásadně uvádějí
v této měně. V případě, že Provozovatel využije
svého oprávnění požadovat zálohu na poskytnutá
plnění, doručí Objednateli po obdržení zálohy
odpovídající daňový doklad.
Peněžité platby jsou splatné bezhotovostně ve
prospěch účtu Provozovatele uvedeného ve
smlouvě, resp. ve prospěch jiného účtu, který
Provozovatel písemně určí. Smluvní strany se při
vzájemných platbách zavazují používat příslušné
variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře
(daňovém dokladu). Bankovní poplatky nese každý
účastník na své straně.
Za den zaplacení se považuje den připsání
odpovídající finanční částky na bankovní účet
smluvní strany, která je věřitelem. Připadne-li
poslední den splatnosti na den pracovního volna
nebo na den pracovního klidu (sobotu, neděli, státní
svátek nebo ostatní svátek podle zákona č.
245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
posouvá se splatnost na nejbližší následující
pracovní den.
V případě, že se datum splatnosti uvedené na
faktuře liší od data splatnosti stanoveného
smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené
smlouvou.
K zániku pohledávek v důsledku jednostranného
započtení dochází okamžikem, kdy se pohledávky
způsobilé k započtení setkaly. Smluvní strany
vylučují možnost jednostranného započtení vůči
pohledávce Provozovatele na zaplacení odměny či
ceny podle smlouvy.
Výše úroku z prodlení v případě prodlení s plněním
peněžitého závazku činí 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení. Po dobu prodlení Objednatele
se zaplacením není Provozovatel v prodlení.
Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu
škody, nárok na úrok z prodlení ani nárok na
bezdůvodné obohacení. Stejně tak ujednáním o
smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno oprávnění příslušné smluvní strany smlouvu
jednostranně ukončit.
VI.
Doba trvání a zánik smlouvy

1. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud
byla uzavřena na dobu neurčitou; v případě
pochybností se má za to, že smlouva byla
uzavřena na dobu neurčitou;
b) dohodou účastníků uzavřenou v písemné formě;
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2.

5.

6.

7.

c) odstoupením od smlouvy;
d) zánikem některé ze smluvních stran bez
právního nástupce.
Provozovatel může odstoupit od jakékoli smlouvy
uzavřené s poukazem na tyto VOP 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 potřebnou součinnost pro
realizaci přepravy,
 Objednatel je v prodlení s úhradou jakéhokoli
peněžitého závazku podle uzavřené smlouvy
delším než 10 dnů,
 Objednatel nezajistí Provozovateli potřebnou
součinnost pro provádění zemních prací,
 Objednatel nezajistí, aby zemní práce byly
prováděny na místě, na kterém nehrozí vznik
škody na cizím majetku,
 pokud Objednatel neposkytuje Provozovateli přes
jeho písemné upozornění součinnost, kterou
Provozovatel potřebuje k plnění svých povinností
podle smlouvy,
 Objednatel
je
v prodlení
s převzetím
nakoupeného materiálu delším než 5 dnů, nebo
 pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku
Objednatele, nebo byl insolvenční návrh vůči
Objednateli zamítnut pro nedostatek majetku.
Objednatel může odstoupit od jakékoli smlouvy
uzavřené s poukazem na tyto VOP z následujících
důvodů:
 Provozovatel nezahájí nebo nedokončí přepravu
ani v přiměřené lhůtě dodatečně stanovené
Objednatelem,
 Provozovatel nezahájí nebo nedokončí zemní
práce ani v přiměřené lhůtě dodatečně stanovené
Objednatelem,
 Provozovatel nesplní závazek dodat materiál ani
v přiměřené
dodatečné
lhůtě
stanovené
Objednatelem, nebo
 pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku
Provozovatele, nebo byl insolvenční návrh vůči
Provozovateli zamítnut pro nedostatek majetku.
Provozovatel i Objednatel mohou od smlouvy
odstoupit rovněž tehdy, pokud jim to umožňuje
příslušné zákonné ustanovení.
Odstoupení od smlouvy se stává účinným, tj.
smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, okamžikem
doručení písemného oznámení o odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně (s účinkem 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.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré vztahy, které nejsou ve smlouvě ani
v těchto VOP výslovně upraveny, se řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si uzavřením smlouvy vzájemně
udělují výslovný souhlas se zasíláním zpráv,
informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a
jiných sdělení ve věci smlouvy a jejího plnění
prostřednictvím elektronických prostředků, zejména
prostřednictvím elektronické pošty, na své
elektronické kontakty (zpravidla na adresy
elektronické pošty). Tento souhlas se dále vztahuje i
na zasílání obchodních sdělení ve věci zajišťování
plnění podle zákona o odpadech a poskytování
souvisejících služeb.
3. 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.
4. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké
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.
5. 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 1.1.2021.
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