
 

Doosan Škoda Power 

Všeobecné nákupní podmínky pro zasílatelství a přepravu Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen „Všeobecné přepravní 

podmínky")

 
1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 

1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje - li smlouva nebo 

tyto Všeobecné přepravní podmínky odkaz na 

INCOTERMS 2010, rozumí se tím odkaz na 

Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek 

INCOTERMS 2010. 

1.2. Identifikační karta. Identifikační kartou se rozumí 

čipová karta opatřená polepkou s identifikačními 

údaji opravňující ke vstupu do objektů DSPW 

a identifikaci pracovníka. 

1.3. Smlouva. Smlouvou se rozumí zasílatelská smlouva 

anebo smlouva o přepravě věci uzavřená v písemné 

podobě dle části 3 těchto Všeobecných přepravních 

podmínek. Není-li stanoveno jinak, rozumí se 

zasílatelskou smlouvou anebo smlouvou o přepravě 

dle těchto Všeobecných přepravních podmínek též 

případná písemná rámcová zasílatelská smlouva 

anebo rámcová smlouva o přepravě věci, na jejímž 

základě bude zasílatelská smlouva anebo smlouva 

o přepravě věci postupem dle části 3 těchto 

Všeobecných přepravních podmínek uzavírána. 

1.4. Odesílatel. Odesílatelem se v těchto Všeobecných 

přepravních podmínkách rozumí vždy obchodní 

společnost Doosan Škoda Power s. r. o., IČ 491 93 

864, se sídlem Tylova 1/57, Plzeň 301 00 

(Doručovací PSČ: 301 28), zapsána v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 

C, vložka 24733 ať již v pozici odesílatele nebo 

příkazce v závislosti na typu uzavírané smlouvy. 

1.5. Dopravce. Dopravcem se v těchto Všeobecných 

přepravních podmínkách rozumí zasílatel ve smyslu 

ust. § 2471 a násl. občanského zákoníku anebo 

dopravce ve smyslu ust. § 2555 a násl. občanského 

zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto ve smlouvě 

označen. 

1.6. Občanský zákoník. Občanským zákoníkem se 

v těchto Všeobecných přepravních podmínkách 

rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

1.7. Řádné dodání. Řádným dodáním se v těchto 

Všeobecných přepravních podmínkách rozumí 

řádné splnění závazku Dopravce dodat předmět 

přepravy Odesílateli, případně jiné osobě dle těchto 

Všeobecných přepravních podmínek. Řádné dodání 

nastane splněním všech podmínek stanovených 

těmito Všeobecnými přepravními podmínkami, 

smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

1.8. Smluvní strany, smluvní strana. Dopravce 

a Odesílatel jsou společně označováni též jako 

smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana. 

1.9. Subdodavatel. Subdodavatelem se dle těchto 

Všeobecných přepravních podmínek rozumí třetí 

osoba, která na základě samostatného smluvního 

vztahu mezi ní a Dopravcem převezme část anebo 

celé plnění sjednané mezi Dopravcem 

a Odesílatelem. 

1.10. Termín plnění. Termínem plnění se v těchto 

Všeobecných přepravních podmínkách rozumí 

stanovená doba k řádné přepravě Zásilky. 

1.11. Předmět plnění nebo přeprava. Předmětem plnění 

a přepravou se v těchto Všeobecných přepravních 

podmínkách rozumí v závislosti na faktu, zda je 

Zásilka přepravována vlastními prostředky 

Dopravce buď realizace přepravy vlastními 

prostředky Dopravce, nebo obstarání přepravy 

vlastním jménem Dopravce a na jeho účet z místa 

nakládky a na místo vykládky určené Odesílatelem. 

Odesílatel se zavazuje za řádně a včas realizovaný 

předmět plnění zaplatit sjednanou cenu. 

1.12. Písemná forma. Písemnou formou se v těchto 

Všeobecných přepravních podmínkách rozumí 

provedení jednotlivých právních úkonů v písemné 

podobě, a to formou dopisu, e-mailové zprávy (bez 

zaručeného elektronického podpisu), nebo faxové 

zprávy. Jakékoli jednání smluvních stran po 

telefonu či ústně je právně neúčinné. 

1.13. Zásilka. Zásilkou se v těchto Všeobecných 

přepravních podmínkách rozumí předmět nebo 

předměty určené k přepravě uvedené v rámci 

Objednávky, případně v rámci přílohy objednávky. 

2. PLATNOST VŠEOBECNÝCH 
PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK 

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné přepravní 

podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. 

2.2. Závaznost. Uzavřením smlouvy Dopravce výslovně 

souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými 

v těchto Všeobecných přepravních podmínkách 

a z těchto Všeobecných přepravních podmínek 

vyplývajících. 

2.3. Priorita. V případě, že se smlouva/objednávka svým 

obsahem odchyluje od těchto Všeobecných 

přepravních podmínek, mají ujednání smlouvy 

přednost před odchylnými ujednáními těchto 

Všeobecných přepravních podmínek. 

2.4. Obchodní podmínky Dopravce. Obchodní 

podmínky Dopravce, které nejsou písemně 

sjednány jako součást smluvní dokumentace mezi 

smluvními stranami, jsou neúčinné. V případě, že 

přijetí objednávky obsahuje odkaz na obchodní 

podmínky Dopravce, které jsou Odesílateli 

 



 

prokazatelně známy, je Odesílatel oprávněn do 10 

pracovních dnů ode dne doručení takového přijetí 

objednávky písemně jej vyloučit a v téže lhůtě 

takové vyloučení přijetí objednávky doručit 

Dopravci, přičemž v takovémto případě nedojde 

k uzavření smlouvy. Nedoručí-li Odesílatel v 

uvedené lhůtě Dopravci shora uvedené vyloučení 

přijetí potvrzení objednávky, platí, že je smlouva 

uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v 

jakém obchodní podmínky Dopravce a Odesílatele 

nejsou v rozporu. 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

3.1. Objednávka. Odesílatel je oprávněn doručit 

Dopravci v souladu a za podmínek stanovených 

těmito Všeobecnými přepravními podmínkami 

písemnou nabídku (návrh na uzavření smlouvy) - 

objednávku na přepravu Zásilky. 

3.2. Přijetí objednávky. Dopravce je povinen 

objednávku ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího doručení 

písemně přijmout - potvrdit a doručit ji Odesílateli 

přijatou, nebo v této lhůtě sdělit Odesílateli, že 

objednávku odmítá. Přijetí a odmítnutí objednávky 

musí být učiněno písemně. V případě, že Dopravce 

přijetí objednávky v dané lhůtě neučiní, považuje se 

objednávka za odmítnutou a smlouva není uzavřena. 

Doručením přijaté objednávky bez jakýchkoli 

dodatků, odchylek, výhrad či omezení (viz bod 3.4 

těchto Všeobecných přepravních podmínek) 

Odesílateli dojde k uzavření smlouvy. 

3.3. Odvolání objednávky. Dokud nebyla přijatá 

objednávka doručena Odesílateli, může být 

Odesílatelem písemně bez jakýchkoliv nákladů 

odvolána. 

3.4. Nový návrh Dopravce. Jakákoliv změna obsažená 

v přijetí objednávky učiněná Dopravcem oproti 

objednávce Odesílatele (tj. jakékoli dodatky, 

výhrady, omezení nebo jiné změny) je považována 

za nový návrh na uzavření smlouvy. Nepřijme-li 

Odesílatel písemně tento nový návrh ve lhůtě 14 dnů 

ode dne jeho prokazatelného doručení, platí, že 

Odesílatel s navrhovanou změnou nesouhlasí 

a smlouva uzavřena není. 

3.5. Změna smlouvy. Smlouva může být měněna pouze 

písemně. Odesílatel je oprávněn kdykoliv písemně 

oznámit Dopravci návrh změny smlouvy, zejména 

co do místa nakládky, místa vykládky doby 

nakládky, doby vykládky, či dalších pokynů 

ohledně přepravy, přičemž Dopravce je ve lhůtě 7 

dnů ode dne doručení písemného návrhu na změnu 

smlouvy povinen: 

a) písemně přijmout návrh změny smlouvy 

a doručit jej Odesílateli; nebo 

b) písemně sdělit způsobem dle odst. 

3.2 těchto Všeobecných přepravních 

podmínek Odesílateli objektivní důvody, které 

Dopravci brání v přijetí změny smlouvy. 

V takovém případě zůstává v platnosti znění 

původní smlouvy. 

Pro případ jakékoli změny smlouvy Dopravce 

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 občanského zákoníku. 

4. CENA 

4.1. Cena. Cena za předmět plnění je stanovena 

dohodou smluvních stran jako pevná 

a neměnná. 

4.2. Daň z přidané hodnoty. Je-li Dopravce 

plátcem DPH, zavazuje se tuto skutečnost 

spolu s dalšími informacemi uvádět na řádném 

daňovém dokladu (faktuře) tak, jak to 

požaduje zákon o dani z přidané hodnoty 

v platném znění. Dopravce odpovídá za 

veškeré daně, poplatky, cla a podobné 

poplatky, které souvisejí s předmětem plnění, 

a které je povinen hradit na základě smlouvy či 

obecně závazných právních předpisů a je 

povinen odškodnit Odesílatele proti všem 

odpovědnostem a souvisejícím nákladům 

a výdajům, které mohou být s tímto spojeny. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená 

cena zahrnuje dohodnuté příplatky 

k přepravnému v souladu s článkem 23. odst. 

6, článkem 24 a článkem 26 úmluvy CMR pro 

jakýkoliv případ aplikace takové úmluvy, 

zejména pak, realizuje-li Dopravce přepravu 

vlastními prostředky. 

4.4. Odesílatel udává cenu Zásilky v souladu 

s článkem 24 CMR v rámci objednávky. 

4.5. Odesílatel dále udává částku zvláštního zájmu 

na dodání Zásilky pro případ její ztráty nebo 

poškození anebo překročení termínu vykládky 

v souladu s článkem 26 CMR v rámci 

objednávky. 

4.6. Bez ohledu na výše uvedené, smluvní strany 

prohlašují, že úmluva CMR není na tento 

mluvní vztah aplikovatelná. Výše uvedená 

ustanovení 4.3, 4.4 a 4.5 těchto Všeobecných 

přepravních podmínek se uplatní pouze pro 

případ aplikace úmluvy CMR. 

 



 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Splatnost faktury. Splatnost jakékoliv faktury 

Dopravce vystavené na základě smlouvy činí 

60 dnů od jejího doručení Odesílateli. Právo 

vystavit fakturu za dodání předmětu plnění 

vznikne Dopravci dnem řádného dodání 

posledního kusu Zásilky do místa vykládky, 

případně splněním dalších ujednaných plnění 

(vykládka), a to na základě podpisu protokolu 

o předání a převzetí předmětu plnění – 

Dodacího listu. 

5.2. Náležitosti faktury. Každá faktura Dopravce 

musí obsahovat, kromě náležitostí 

stanovených obecně závaznými právními 

předpisy minimálně: 

a) identifikaci smluvních stran 

b) číslo smlouvy nebo číslo objednávky 

c) číslo faktury, datum vystavení faktury, 

splatnost faktury 

d) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

e) předmět zdanitelného plnění 

f) identifikaci smluvních stran 

g) výši fakturované částky bez DPH 

h) výši fakturované částky celkem 

i) bankovní spojení smluvních stran 

5.3. Změnu bankovního spojení lze provést pouze 

písemným dodatkem ke smlouvě nebo 

písemným sdělením prokazatelně doručeným 

Odesílateli, nejpozději spolu s příslušnou 

fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno 

osobami oprávněnými k podpisu objednávky. 

Změna bankovního spojení musí splňovat 

výše uvedené. 

 

5.4. Dodací list. Součástí každé přepravy Zásilky 

musí být dodací list, který bude obsahovat 

minimálně: 

a) číslo smlouvy nebo číslo objednávky 

b) číslo dodacího listu 

c) datum vystavení dodacího listu 

d) identifikaci smluvních stran, tj. 

Dopravce a Odesílatele 

e) identifikaci Zásilky 

f) způsob dopravy 

g) označení kontaktní osoby Dopravce 

V případě nekompletního anebo chybějícího 

dodacího listu je Dopravce povinen uhradit 

Odesílateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč 

za každý nekompletní anebo chybějící dodací 

list. 

Dodací list bude po úplném dodání Zásilky 

podepsán zástupcem Odesílatele. 

5.5. Neúplná faktura. V případě, že faktura 

vystavená Dopravcem nebude mít těmito 

Všeobecnými přepravními podmínkami, 

smlouvou anebo obecně závaznými právními 

předpisy předepsané náležitosti a/nebo bude 

obsahovat údaje v rozporu s těmito 

Všeobecnými přepravními podmínkami, 

Smlouvou anebo obecně závaznými právními 

předpisy, nebude Odesílatelem proplacena 

a Odesílatel ji vrátí zpět Dopravci k doplnění 

nebo opravě, aniž by se tím Odesílatel dostal 

do prodlení s úhradou sjednané ceny. 

5.6. Prohlášení Dopravce. Ke dni uzavření 

smlouvy Dopravce prohlašuje, že neexistují 

důvody, na základě kterých by se Odesílatel 

stal nebo měla stát ručitelem dle ust. § 109 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen "ZDPH") za daňovou 

povinnost Dopravce vzniklou z titulu DPH, 

kterou Dopravce Odesílateli vyúčtoval k ceně 

za předmět plnění. Dopravce prohlašuje 

a zavazuje se, že podá řádné daňové přiznání 

k DPH a v případě vzniku povinnosti zaplatit 

DPH tuto odvede místně příslušnému správci 

daně ve stanovené lhůtě splatnosti. Dopravce 

dále prohlašuje, že nemá jakýkoliv úmysl 

nezaplatit DPH vztahující se k předmětu 

plnění, nebo úmysl zkrátit daň, či případně 

vylákat daňové zvýhodnění, a nemá úmysl 

dostat se do postavení, kdy tuto daň nebude 

moci zaplatit. Odesílatel je oprávněn zadržet 

částku DPH z každé faktury vystavené 

Dopravcem v případě, že Dopravce nepotvrdí 

Odesílateli písemně při dodání, že Odesílateli 

nevzniká povinnost ručení za daň ve smyslu § 

109 ZDPH, nebo v případě, že je zveřejněn 

v seznamu vedeném Finančním ředitelstvím 

ČR ve smyslu výše uvedeného ustanovení. 

Odesílatel je oprávněn zadržet z platby 

závazku částku odpovídající DPH 

z obdržených faktur až do dne, kdy Dopravce 

prokáže, že DPH jím byla řádně a včas 

splněna nebo takto zadržené DPH použít jako 

zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH 

(v takovém případě se závazek Odesílatele 

uhradit Dopravci smluvní cenu včetně řádně 

vyúčtované DPH považuje po úhradě 

zajištění daně místně příslušnému správci 

daně Dopravce za splněný). 

5.7. Zahraniční subjekt. V případě, že Dopravcem 

je zahraniční subjekt je tento povinen doložit 

Odesílateli potvrzení o daňovém domicilu své 

firmy. Pokud předpisy platné v ČR 

v souvislosti s prováděním smlouvy ukládají 

Odesílateli platit daně z příjmů Dopravce 

místním úřadům, Odesílatel provede tyto 

povinnosti, vyplývající mu z výše uvedených 

předpisů. 

5.8. Započtení pohledávek Odesílatele. Odesílatel 

je oprávněn započítat vyúčtované smluvní 

pokuty, náhradu škody, či jakoukoliv jinou 



 

finanční částku, na kterou mu vznikl nárok ze 

smlouvy, na nezaplacenou fakturu či jiný 

finanční nárok Dopravce. 

5.9. Úhrada sjednané ceny. Jakýkoliv peněžitý 

závazek Odesílatele hrazený bezhotovostním 

způsobem je splněn odepsáním příslušné 

částky z účtu Odesílatele. 

5.10. Úrok z prodlení. V případě prodlení 

Odesílatele s úhradou plateb za řádně 

přepravenou Zásilku, je Dopravce oprávněn 

požadovat úhradu smluvního úroku z prodlení, 

a to ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

5.11. Započtení pohledávek Dopravce. Dopravce 

není oprávněn bez předchozího výslovného 

písemného souhlasu Odesílatele započíst 

jakoukoliv pohledávku anebo její část, jež mu 

za Odesílatelem na základě těchto 

Všeobecných přepravních podmínek nebo 

smlouvy vznikne, proti jakékoliv pohledávce 

Odesílatele za Dopravcem. 

5.12. Zastavení pohledávek Dopravce. Dopravce 

není oprávněn bez předchozího výslovného 

písemného souhlasu Odesílatele zastavit 

jakoukoliv pohledávku, která mu na základě 

těchto Všeobecných přepravních podmínek 

nebo smlouvy za Odesílatelem vznikne. 

5.13. Postoupení pohledávek Dopravce. Dopravce 

je oprávněn postoupit pohledávky za 

Odesílatelem z těchto Všeobecných 

přepravních podmínek nebo smlouvy jen 

s předchozím písemným souhlasem 

Odesílatele. 

5.14. Smluvní pokuta. V případě, že Dopravce 

započte, postoupí, nebo zastaví pohledávky za 

Odesílatelem ze smlouvy nebo těchto 

Všeobecných přepravních podmínek 

v rozporu s čl. 5.12, 5.13 nebo 5.14 těchto 

Všeobecných přepravních podmínek, je 

Dopravce povinen zaplatit Odesílateli smluvní 

pokutu ve výši 10% z hodnoty započtené, 

postoupené nebo zastavené pohledávky. 

6. MÍSTO NAKLÁDKY A VYKLÁDKY 

7.1.  Místo nakládky a vykládky. Místo nakládky 

a vykládky Zásilky je stanoveno v rámci 

objednávky. 

7. TERMÍN DODÁNÍ ZÁSILKY 

7.1. Termín dodání Zásilky. Přesný termín a čas 

nakládky a vykládky je stanoven v rámci 

objednávky. 

8. ŘÁDNÉ DODÁNÍ 

8.1. Řádné dodání. Dopravce splní svůj závazek 

přepravy / obstarání přepravy řádným 

a včasným dodáním Zásilky do místa 

vykládky. O dodání Zásilky bude smluvními 

stranami sepsán protokol – Dodací list. 

8.2. Prohlášení Dopravce. Dopravce prohlašuje, že 

se plně seznámil s rozsahem a povahou 

předmětu plnění a místem nakládky 

a vykládky, a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky 

předmětu plnění. Dopravce dále prohlašuje, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro řádný výkon 

přepravy nebo obstarání přepravy nezbytné. 

Dopravce prohlašuje, že prověřil veškeré 

informace, podklady a pokyny, které obdržel 

od Odesílatele ke dni uzavření smlouvy, že je 

shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 

přepravu Zásilky včetně sjednané ceny a doby 

nakládky a vykládky zohledňují všechny 

těmito Všeobecnými přepravními 

podmínkami a smlouvou stanovené podmínky 

a okolnosti, a to včetně těch, které Dopravce, 

jako subjekt odborně způsobilý k provedení 

nebo obstarání přepravy měl nebo mohl 

předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 

smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy 

v informacích, podkladech a pokynech 

poskytnutých ke dni uzavření smlouvy nebo 

z nich nevyplývaly. 

Dopravce dále prohlašuje, že prozkoumal 

všechny podmínky, právní požadavky, 

nezbytné harmonogramy, pokyny Odesílatele 

a získal na vlastní odpovědnost všechny 

dodatečné informace a detaily, které potřebuje 

pro realizaci nebo obstarání přepravy Zásilky. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se 

konstatuje, že Odesílatel nenese odpovědnost 

za náklady spojené s chybami nebo za ztráty 

způsobené tím, že si Dopravce tyto informace, 

dokumenty či jiné podklady nezjistil 

a nezajistil. 

8.3. Poplatky. Veškeré skladovací a jiné poplatky, 

vzniklé v průběhu přepravy, aniž by byla tato 

změněna Odesílatelem, jsou zahrnuty do 

smluvní ceny. 

8.4. Odborné znalosti. Dopravce je povinen použít 

pro splnění smlouvy všechny jemu dostupné 

a známé technické prostředky a plně využít 

svého know-how, zkušeností a znalostí 

v daném oboru. 

8.5. Smluvní pokuta. V případě nedodržení 

vzájemně dohodnutých termínů nakládky 

nebo vykládky dle objednávky, je Dopravce 



 

povinen uhradit Odesílateli smluvní pokutu ve 

výši 2% z celkové Smluvní ceny za každý 

započatý den prodlení. 

9.  POVINNOSTI ODESÍLATELE 

9.1. Pokyny Dopravci. Hrozí-li Zásilce 

bezprostředně podstatná škoda, příp. je-li 

z důvodu nečekaných komplikací při přepravě 

ohrožen termín vykládky a tato skutečnost je 

Dopravci Odesílatelem oznámena, je 

Odesílatel povinen dát Dopravci okamžitě 

pokyny, jak se Zásilkou naložit. Při 

nedostatečnosti pokynů a v neodkladných 

záležitostech může Dopravce rozhodovat 

i samostatně s ohledem na minimalizaci 

vzniku dalších škod způsobených danou 

situací s výjimkou svépomocného prodeje 

Zásilky v souladu s ustanovením odstavce 

10.13. 

 

9.2 Smluvní pokuta. V případě, že nedojde 

k poskytnutí dostatečné součinnosti 

Odesílatele a Zásilka nebude z důvodů 

přičitatelných Odesílateli naložena či vyložena 

včas v souladu s objednávkou (včetně rámce 

volné doby pro nakládku), se Odesílatel 

zavazuje Dopravci uhradit smluvní pokutu a to 

pouze v případě, pokud Odesílatel neprokáže, 

že škodu nemohl odvrátit. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní pokuta bude činit 

u standardní velikosti Zásilky 5.000,- Kč / 

započatý den čekání, u těžkých 

a nadrozměrných kusů Zásilky 10.000,- Kč / 

započatý den čekání. Smluvní strany se 

dohodly, že výše uvedené smluvní pokuty lze 

účtovat nejvýše do počtu pěti (5) dnů pro 

všechny časové prodlevy nebo prostoje 

společně. 

 

9.3 Průvodní dokumenty. Včas připravit veškeré 

průvodní dokumenty k Zásilce (vývozní 

faktury, podklady pro vystavení všech 

přepravních dokladů atd.). 

 
10. POVINNOSTI DOPRAVCE 

10.1.  Přeprava. Dopravce je povinen obstarat 

přepravu Zásilky v souladu s pokyny 

Odesílatele, objednávkou a těmito 

Všeobecnými přepravními podmínkami.  

10.2 Celní povinnosti. Dopravce je povinen 

upozornit včas Odesílatele na veřejnoprávní, 

zejména celní povinnosti spojené s přepravou 

Zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou 

Odesílateli známy. Dopravce odpovídá 

Odesílateli za všechny důsledky takového 

opomenutí. 

10.3 Podmínky přepravy. Řádně zvolit vhodný 

dopravní prostředek, dodržet dobu nakládky a 

dobu vykládky i určený způsob (trasu) 

přepravy, nebrání-li tomu okolnosti vyšší 

moci. Veškeré změny je Dopravce povinen co 

nejdříve hlásit Odesílateli. 

10.4 Smluvní pokuta. V případě nedodržení 

jakékoliv vzájemně dohodnuté povinnosti 

Dopravce dle těchto Všeobecných přepravních 

podmínek, která zároveň není zajištěna jinou 

smluvní pokutou, je Dopravce povinen uhradit 

Odesílateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení s plněním 

této povinnosti. Uhrazením této smluvní 

pokuty však nezaniká právo Odesílatele 

odpovídající povinnosti Dopravce zajištěné 

touto smluvní pokutou. 

 

10.5 Informování v případě zasílatelství. V případě 

obstarávání přepravy Dopravcem (Zasílatelská 

smlouva) informovat Odesílatele pro případ 

zamýšleného provádění přepravy Zásilky 

vlastními prostředky Dopravce v souladu 

s § 2474 občanského zákoníku a to v takovém 

předstihu, aby Odesílatel mohl s takovýmto 

způsobem přepravy vyjádřit nesouhlas. 

V případě nesouhlasu se Dopravce zavazuje 

zajistit přepravu prostřednictvím jiných 

dopravců, nikoliv vlastními prostředky. 

 

10.6 Přepravní možnosti. Dopravce je povinen 

zajistit, aby byla Zásilka naložena tak, že 

přepravní možnosti budou maximálně využity, 

s ohledem na charakter Zásilky. 

 

10.7 Informování. V případě komplikací 

s doručením Zásilky nebo při jejím poškození, 

je Dopravce povinen bez prodlení informovat 

Odesílatele a řídit se jeho pokyny. 

 

10.8 Nesprávnost pokynů. Dopravce je povinen 

upozornit Odesílatele na zjevnou nesprávnost 

nebo nedostatečnost jeho pokynů. V případě, 

že Odesílatel písemně potvrdí, že na nich trvá, 

nenese za jejich provedení Dopravce 

odpovědnost. 

 

10.9 Nebezpečí prodlení. Dopravce se zavazuje při 

nebezpečí prodlení obstarat přepravu tak, aby 

co nejvíce vyhovovala zájmům Odesílatele 

Dopravci známým. Je-li možné si vyžádat od 

Odesílatele pokyny pro další nakládání se 

Zásilkou, řídit se jimi. 

 

10.10 Oznamování škod. Neprodleně oznámit 

Příkazci vznik škody na Zásilce a učinit 

všechna opatření ke zmenšení jejího rozsahu, 

dále se zavazuje, že bude neprodleně 

informovat Příkazce o zjištěných závadách na 

obalech či Zásilce. 

 



 

10.11 Vznik škody. Dopravce neprodleně oznámí 

Odesílateli vznik škody na Zásilce a učiní 

všechna opatření ke zmenšení jejího rozsahu, 

dále se zavazuje, že bude neprodleně 

informovat Odesílatele o zjištěných závadách 

na obalech či Zásilce. 

 

10.12 Zadržovací právo. Smluvní strany se dohodly, 

že Dopravce není oprávněn použít Zásilku 

přepravovanou na základě objednávky jako 

předmět zadržovacího práva ve smyslu 

ustanovení § 1395 a násl. občanského 

zákoníku. Dopravce není rovněž oprávněn 

použít Zásilku přepravovanou na základě 

smlouvy ani jako předmět zástavního práva dle 

§ 2481 občanského zákoníku. Pro vyloučení 

pochybností se smluvní strany dohodly na 

vyloučení aplikace ustanovení § 1395 a § 2481 

občanského zákoníku na vztah založený 

smlouvou. Dopravce je povinen zajistit 

vyloučení aplikace relevantních ustanovení 

u Přepravců a dalších subdodavatelů Dopravce 

podílejících se na přepravě Zásilky, zejména 

pak ustanovení § 2571 občanského zákoníku, 

případně jiným prokazatelným způsobem 

zajistit vyloučení užití Zásilky jako předmětu 

zástavního či zadržovacího práva. 

 

10.13 Prodej Zásilky. Smluvní strany se dohodly, že 

Dopravce není oprávněn prodat Zásilku ve 

smyslu ustanovení § 2477 občanského 

zákoníku. Pro vyloučení pochybností se 

smluvní strany dohodly na vyloučení aplikace 

ustanovení § 2477 občanského zákoníku na 

vztah založený smlouvou. Dopravce je 

povinen zajistit vyloučení aplikace 

relevantních ustanovení u Přepravců a dalších 

subdodavatelů Dopravce podílejících se na 

přepravě Zásilky, zejména pak ustanovení 

§ 2570 a § 2581 občanského zákoníku 

případně jiným prokazatelným způsobem 

zajistit vyloučení svépomocného prodeje 

Zásilky Přepravci a dalšími subdodavateli 

Dopravce. 

 

 
11. OPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Odpovědnost za škodu. Dopravce odpovídá za 

veškerou škodu na převzaté Zásilce, která 

vznikla při obstarávání přepravy i při přepravě 

samotné a za škodu, která Odesílateli vznikne 

včasným nedoručením Zásilky a to i ve výši 

překračující limit náhrady škody dle CMR. 

Dopravce odpovídá za veškerou škodu na 

převzaté Zásilce a za škodu, která Odesílateli 

vznikne včasným nedoručením Zásilky 

i v případě, že je přeprava realizována 

přepravcem (smluvním partnerem Dopravce; 

dále jen „Přepravce“) a rovněž i v případě kdy 

Dopravce nebo Přepravce škodu nemohl 

odvrátit. Dopravce odpovídá za veškerou 

škodu na převzaté Zásilce v plné výši 

a současně odpovídá i za veškeré vícenáklady, 

které Odesílateli v souvislosti s touto škodou 

vzniknou. Dopravce se zavazuje pojistit svou 

odpovědnost za škodu na Zásilce do 200% 

hodnoty Zásilky, a to i ve výši překračující 

limit náhrady škody dle CMR, Hamburských 

pravidel, či Montrealské úmluvy. 

11.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že 

odpovědnost Odesílatele za nepřímé a/nebo 

následné škody, jako například ušlý zisk, 

ztráta produkce, ztráta kontraktů, ztráta užití, 

ztráta dobré pověsti a další hospodářské ztráty 

a zvláště škody, jež by mohly vzniknout 

v důsledku vzniku přímé škody, je vyloučena. 
 

11.3  Smluvní strany se dohodly na tom, že 

odpovědnost Odesílatele vůči Dopravci za 

jakoukoli způsobenou škodu nepřesáhne 

částku ve výši 100.000,- Kč. Toto omezení 

odpovědnosti za škodu se nevztahuje na ty 

případy, kdy škoda byla způsobena úmyslně 

nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Právo na 

takovouto náhradu škody je jedinou 

a výlučnou nápravou, ke které je Dopravce 

oprávněn, a zároveň jediným a výlučným 

závazkem Odesílatele. 
 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1.  Vyšší moc. V případě výskytu události vyšší 

moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší 

moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností 

stanovených Smluvním stranám těmito 

Všeobecnými přepravními podmínkami nebo 

smlouvou. Dopravce je povinen Odesílatele 

o výskytu a zániku události vyšší moci bez 

zbytečného prodlení písemně informovat. 

Dopravce je povinen Odesílatele písemně 

informovat bez zbytečného prodlení 

i o výskytu a zániku události vyšší moci u jeho 

subdodavatele včetně Přepravce. Neučiní-li 

tak Dopravce do 24 hodin od vzniku této 

události, je povinen zaplatit Odesílateli 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. Za vyšší moc se považují 

následující události: válečné události, rebelie, 

sociální a občanské nepokoje, stávky, násilná 

převzetí moci a blokády, zemětřesení, požáry, 

válečné konflikty, závažná poškození 

dopravních cest jinou stranou, přírodní 

a povětrnostní události výjimečného, 

nepředvídatelného a ojedinělého charakteru 

v rozsahu, jež bez jakékoli pochybnosti brání 

cílům plnění smlouvy. 

Dotčená strana je povinna učinit vše, aby se 

vyhnula dalšímu nebo následného zdržení 

a své povinnosti dle smlouvy splnila řádně. 



 

Trvají-li okolnosti vyšší moci u některé 

smluvní strany déle než jeden měsíc, strany 

projednají a stanoví způsob řešení potíží 

smírným jednáním. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Důvody odstoupení ze strany Odesílatele. Bez 

ohledu na jiná ustanovení těchto 

Všeobecných přepravních podmínek nebo 

smlouvy je Odesílatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy zejména v případě: 

a) prodlení Dopravce se splněním 

povinnosti řádně a včas provést nakládku 

nebo vykládku Zásilky; 

b) zahájením insolvenčního řízení ve vztahu 

k Dopravci; 

c) vstupem Dopravce do likvidačního řízení; 

d) existence události vyšší moci po dobu 

delší 6 měsíců. 

13.2 Trvající práva a povinnosti. Odstoupením od 

smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením ani 

jiným způsobem ukončení smlouvy 

nezanikají: 

a) nároky na náhradu škody vzniklé 

porušením těchto Všeobecných 

přepravních podmínek nebo smlouvy; 

e) vzniklé nároky na zaplacení smluvních 

pokut vzniklé porušením těchto 

Všeobecných přepravních podmínek nebo 

smlouvy; 

f) ujednání o povinnosti mlčenlivosti, 

důvěrnosti a ochrany know-how. 

g) ujednání o volbě práva a řešení sporů. 

h) ujednání o obchodním tajemství. 

13.3. Způsob vypořádání. V případě odstoupení od 

smlouvy se smluvní strany vzájemně 

vypořádají, a to způsobem a ve lhůtách 

stanovených Odesílatelem. Za tímto účelem 

Odesílatel ve lhůtě 30 dnů od okamžiku 

odstoupení od smlouvy oznámí písemně 

Dopravci způsob vypořádání, když zejména: 

a) specifikuje vzájemné nároky smluvních 

stran, a to jak nároky vzniklé v důsledku 

odstoupení od smlouvy, tak nároky vzniklé 

na základě smlouvy; 

b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění 

vzájemných nároků; 

c) určí místo a čas převzetí Zásilky, nebyla-li 

tato již předaná na místo určené 

Odesílatelem. 

13.4 Další důvody ukončení. Odesílatel je dále 

oprávněn od smlouvy odstoupit před realizací 

samotné v případě, že dojde k zániku smluvního 

vztahu mezi Odesílatelem a jeho konečným 

zákazníkem či bez udání důvodu. V takovém 

případě je však Odesílatel povinen nahradit 

Dopravci náklady účelně a prokazatelně 

vynaložené v souvislosti s plněním smlouvy 

maximálně však do výše smluvní ceny smlouvy, 

od níž Odesílatel odstoupil. Vyčíslení 

a specifikaci účelně a prokazatelně 

vynaložených nákladů je Dopravce v takovém 

případě povinen zaslat Odesílateli spolu 

s doklady prokazujícími tvrzené skutečnosti 

nejpozději ve lhůtě 10 dnů od okamžiku 

odstoupení od smlouvy, jinak tento nárok 

Dopravce zaniká. 

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu 

ležícího na straně Dopravce má Odesílatel nárok 

na úhradu a Dopravce je povinen nahradit 

Odesílateli veškeré náklady a škody, které mu 

vznikly v důsledku tohoto odstoupení, a to i nad 

rámec jakýchkoliv smluvních pokut. 

13.5 Důvody odstoupení ze strany Dopravce. 

V případě neuhrazení smluvní ceny 

Odesílatelem během splatnosti příslušné faktury 

má Dopravce právo písemně Odesílatele 

upozornit na toto neuhrazení smluvní ceny 

přičemž, pokud nebude smluvní cena uhrazena 

ani v náhradní lhůtě stanovené Dopravcem 

(v délce trvání alespoň 14 kalendářních dnů), je 

Dopravce po marném uplynutí lhůty uvedené 

v písemném upozornění oprávněn od smlouvy 

odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že na 

odstoupení od smlouvy Dopravcem se uplatní 

pouze výše uvedená podmínka. Pro odstranění 

pochybností se dále smluvní strany dohodly, že 

se vylučuje ustanovení § 2002 občanského 

zákoníku na odstoupení od smlouvy ze strany 

Dopravce. 

13.6 Způsob a účinky odstoupení. Odstoupení od 

smlouvy musí být učiněno písemně a musí být 

doručeno druhé smluvní straně. 

V pochybnostech se má za to, že odstoupení od 

smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno 

třetí den po té, kdy bylo ze strany odstupující 

smluvní strany prokazatelně odesláno. 

14. BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA 

14.1. Bezpečnost práce a požární ochrana. Pokud 

Dopravce provádí nakládku v areálu 

Odesílatele nebo v místě jím určeném, je 

povinen plnit smlouvu v souladu s právními 

předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, 

protipožární ochrany a příslušnými normami 

včetně interních předpisů Doosan Škoda 



 

Power týkající se uvedených oblastí. 

Odesílatel v rámci vstupního školení 

informuje Dopravce o povinnostech 

vyplývající z interních předpisů Doosan Škoda 

Power v místě plnění smlouvy, přičemž 

Dopravce zabezpečí dodržování těchto 

předpisů vlastními zaměstnanci a pracovníků 

v celém svém dodavatelském řetězci (dále jen 

„Pracovníci Dopravce"). Dopravce je povinen 

na požádání příslušného zaměstnance 

Odesílatele předložit doklady, prokazující 

naplnění požadavků právních předpisů 

a jiných požadavků. Pracovníci Dopravce jsou 

povinni pohybovat se pouze ve vymezeném 

prostoru, který jim byl Odesílatelem vymezen, 

není-li tak specifikováno v rámci objednávky. 

Dopravce zajistí viditelné označení svých 

pracovníků názvem své firmy. Pracovníci 

Dopravce jsou oprávněni samostatně 

vstupovat na pracoviště DSPW pouze 

s platnou identifikační kartou (dále jen 

„IDK“), která je vystavena na jejich jméno. 

Pracovníci Dopravce jsou povinni být po celou 

dobu pobytu na pracovištích DSPW viditelně 

označeni názvem firmy. Pakliže pracovníci 

Dopravce při pobytu na pracovištích DSPW 

nepoužijí viditelně označený pracovní oděv či 

reflexní vestu, je povinností pracovníka 

Dopravce mít viditelně zavěšenou IDK, která 

však nesmí být zdrojem možného úrazu. 

Pracovníci Dopravce jsou povinni se na 

vyžádání pověřené osoby Odesílatele, popř. 

zástupce pro BOZP Odesílatele prokázat 

platnou IDK. V případě, že se pracovník 

Dopravce nebude schopen prokázat platnou 

IDK bude posuzováno jako neoprávněný vstup 

na pracoviště Odesílatele s okamžitým 

vykázáním z pracoviště. Dopravce je povinen 

při pominutí důvodu ke vstupu do objektů 

DSPW vrátit IDK pověřené osobě Odesílatele. 

V případě, že Dopravce nevrátí všechny IDK, 

které mu byly vydány je Odesílatel oprávněný 

uplatnit u Dopravce pokutu za každou 

nevrácenou IDK ve výši 500 Kč/ks, platí 

i v případě ztráty. 

 

15. EKOLOGIE - MANIPULAČNÍ PLOCHY 

 

15.1.  Prostory Odesílatele. Pokud Dopravce provádí 

nakládku v areálu Odesílatele nebo v místě jím 

určeném, je povinen se za tímto účelem 

pohybovat pouze v prostorách nebo 

manipulačních plochách vymezených mu 

Odesílatelem. 

16. SUBDODAVATELÉ 

 

16.1 Odpovědnost Dopravce. Dopravce na sebe 

přejímá odpovědnost a ručení za škody 

způsobené všemi osobami zúčastněnými na 

provádění přepravy, a to po celou dobu 

provádění přepravy, jakož i za škody 

způsobené svou činností Odesílateli nebo třetí 

osobě na majetku. 

16.2 Odvolání subdodavatele. Odesílatel je 

v odůvodněných případech oprávněn 

požadovat, aby Dopravce odvolal jakéhokoliv 

subdodavatele nebo Přepravce z realizace 

přepravy. Dopravce je povinen takovému 

požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět, 

a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené 

s ukončením spolupráce dle tohoto článku 

ponese Dopravce. Porušení této povinnosti je 

považováno za podstatné porušení povinnosti 

Dopravce a zakládá právo Odesílatele od 

smlouvy odstoupit. 

16.3 Smluvní pokuta. V případě porušení kterékoli 

z povinností stanovených čl. 19 těchto 

Všeobecných přepravních podmínek je 

Dopravce povinen uhradit Odesílateli smluvní 

pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

17. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

17.1 Závazek mlčenlivosti. Dopravce se zavazuje 

zachovat mlčenlivost o všech informacích 

a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v 

souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl 

a/nebo, které mu byly za účelem plnění 

smlouvy Odesílatelem zpřístupněny a tyto 

informace a/nebo údaje bez předchozího 

písemného souhlasu Odesílatele nesdělí či 

jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. 

Dopravce se zejména zavazuje, že veškeré 

informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či 

nepřímo v souvislosti s plněním smlouvy 

dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem 

plnění smlouvy Odesílatelem poskytnuty či 

zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění 

účelu Smlouvy. 

17.2 Důvěrné informace. Za důvěrné informace se 

nepovažují informace: 

a) které se staly veřejně známými, aniž by 

to Dopravce zavinil záměrně či 

opomenutím; 

b) které měl Dopravce legálně k dispozici 

před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiného, 

dříve mezi smluvními stranami 

uzavřeného ujednání o ochraně 

informací, nebo pokud nejsou chráněny 

ze zákona; 

c) které jsou výsledkem postupu, při 

kterém k nim Dopravce dospěl nezávisle 

a je tuto skutečnost schopen doložit 



 

svými záznamy nebo důvěrnými 

informacemi třetí strany. 

17.3 Smluvní pokuta. V případě porušení kterékoli 

z povinností stanovených čl. 20 těchto 

Všeobecných přepravních podmínek je 

Dopravce povinen uhradit Odesílateli smluvní 

pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

 
18. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

18.1. Práva a povinnosti Dopravce. Osobní údaje, 

které budou v rámci plnění smlouvy předány 

Dopravci nebo byly předány Dopravci 

Odesílatelem v minulosti, budou 

zpracovávány v souladu s aplikovatelnou 

právní úpravou a to zejména dle nařízení 

Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

18.2. Zpracování osobních údajů předaných 

Dopravci Odesílatelem (dále jen „Osobní 

údaje“) bude prováděno nejdéle po dobu 

nutnou k plnění povinností Dopravce 

sjednaných smlouvou nebo jinými smlouvami 

mezi Odesílatelem a Dopravcem nebo do doby 

úspěšného uplatnění práv subjektů Osobních 

údajů přímo u Dopravce, jejichž předmětem 

bude upuštění od dalšího zpracování Osobních 

údajů. 

18.3. Účelem zpracování Osobních údajů je 

nezbytnost zpracování pro oprávněný zájem 

Odesílatele a faktické plnění smlouvy mezi 

Odesílatelem a Dopravcem. 

18.4. Kategorie zpracování osobních údajů jsou: 

a) Jméno a příjmení; 

b) Telefonní číslo; 

c) Pracovní zařazení; 

d) E-mailová adresa; 

e) Informace o odborných osvědčeních; 

f) Číslo cestovního dokladu (pro případ 

vstupních víz) 

18.5. Dopravce zpracovává Osobní údaje pouze na 

základě doložených pokynů Odesílatele, 

včetně otázek předání Osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu 

toto zpracování již neukládá právo Unie nebo 

členského státu, které se na společnost 

Dopravce vztahuje. V takovém případě 

Dopravce Odesílatele informuje o tomto 

právním požadavku před zpracováním, ledaže 

by tyto právní předpisy toto informování 

zakazovaly z důležitých důvodů veřejného 

zájmu. 

18.6. Dopravce zajistí, aby se osoby oprávněné 

zpracovávat Osobní údaje zavázaly 

k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala 

zákonná povinnost mlčenlivosti. 

18.7. Dopravce přijme všechna opatření 

zabezpečení zpracování Osobních údajů 

požadované dle článku 32 GDPR a tedy přijme 

vhodná technická a organizační opatření, aby 

zajistili úroveň zabezpečení odpovídající 

danému riziku. 

18.8. Dopravce dodrží podmínky pro zapojení 

dalšího zpracovatele Osobních údajů tak, jak 

jsou tyto uvedené v odstavcích 2 a 4 článku 28 

GDPR a tedy Dopravce nezapojí do 

zpracování Osobních údajů žádného dalšího 

zpracovatele bez předchozího konkrétního 

nebo obecného písemného povolení 

Odesílatele. V případě obecného písemného 

povolení Dopravce informuje Odesílatele 

o veškerých zamýšlených změnách týkajících 

se přijetí dalších zpracovatelů Osobních údajů 

nebo jejich nahrazení, a poskytne tak 

Odesílateli příležitost vyslovit vůči těmto 

změnám námitky. Dále pokud Dopravce zapojí 

dalšího zpracovatele Osobních údajů, aby 

jménem Odesílatele provedl určité činnosti 

zpracování Osobních údajů, musí být tomuto 

dalšímu zpracovateli Osobních údajů uloženy 

na základě smlouvy stejné povinnosti na 

ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny 

v těchto Všeobecných přepravních 

podmínkách, a to zejména poskytnutí 

dostatečných záruk, pokud jde o zavedení 

vhodných technických a organizačních 

opatření tak, aby zpracování Osobních údajů 

splňovalo požadavky GDPR. Neplní-li 

uvedený další zpracovatel Osobních údajů své 

povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, 

odpovídá Odesílateli za plnění povinností 

dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně 

Dopravce. 

18.9. Dopravce zohlední povahu zpracování 

Osobních údajů a bude Odesílateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických 

a organizačních opatření, pokud to bude 

možné, pro splnění povinnosti Odesílatele 

reagovat na žádosti o výkon práv subjektu 

Osobních údajů stanovených v kapitole III 

GDPR. 

18.10. Dopravce bude Odesílateli nápomocen při 

zajišťování souladu s povinnostmi podle 

článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění 

povahy zpracování Osobních údajů 

a informací, jež má Dopravce k dispozici. 

18.11. Dopravce v souladu s rozhodnutím Odesílatele 

všechny Osobní údaje buď vymaže, nebo je 

vrátí Odesílateli po ukončení provádění 

smlouvy, a vymaže existující kopie, pokud 

právo Unie nebo členského státu nepožaduje 

uložení daných Osobních údajů. 



 

18.12. Dopravce poskytne Odesílateli veškeré 

informace potřebné k doložení toho, že byly 

splněny povinnosti stanovené v článku 28 

GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, 

prováděné Odesílatelem nebo jiným 

auditorem, kterého Odesílatel pověřil, 

a k těmto auditům přispěje. 

18.13. Dopravce informuje neprodleně Odesílatele 

v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn 

porušuje nařízení GDPR nebo jiné předpisy 

Unie nebo členského státu týkající se ochrany 

Osobních údajů. 

18.14. Smluvní strany se zavazují vzájemně si 

neprodleně ohlašovat všechny jim známé 

skutečnosti, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit řádné a včasné plnění závazků 

vyplývajících ze smlouvy. 

18.15. Dopravce je povinen přijmout taková opatření, 

spolu s vnitřními postupy vedoucí 

k odhalování a zvládání případů porušení 

zabezpečení a zohlednit zejména rizika, která 

představuje zpracování, zejména náhodné 

nebo protiprávní zničení, ztrátu, změnu nebo 

neoprávněné poskytnutí nebo zpřístupnění 

přenášených, uložených nebo jinak 

zpracovávaných Osobních údajů. Mezi taková 

opatření může patřit mimo jiné: přesně 

stanovit pravidla pro práci s danými 

informačními systémy, zajistit, aby systémy 

pro automatizované zpracování Osobních 

údajů používaly pouze oprávněné osoby, aby 

tyto osoby měly přístup pouze k osobním 

údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, 

pořizovat elektronické záznamy, které umožní 

určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly 

osobní údaje zaznamenány nebo jinak 

zpracovány a zabránit neoprávněnému 

přístupu k datovým nosičům, zejména 

prostřednictvím nastavení hesel, přístupových 

práv, šifrování, centrálního pultu ochrany, 

dokumentace k přijatým 

technicko-organizačním opatřením, zámků, 

mříží apod. 

18.16. Dopravce je povinen v souladu s čl. 33 odst. 2 

GDPR bez zbytečného odkladu, jakmile zjistí 

porušení zabezpečení Osobních údajů ohlásit 

toto porušení Odesílateli. Ohlášení bude 

provedeno na tuto e-mailovou adresu 

gdpr.dspw@doosan.com, dále pak telefonicky 

na č. telefonu: +420 37818 5516. 

18.17. Informační povinnost dle čl. 13 a čl. 14 GDPR, 

ve vztahu k subjektům údajů, jejichž Osobní 

údaje jsou zpracovávány dle těchto 

Všeobecných přepravních podmínek, bude 

plněna Odesílatelem, nedohodnou-li se obě 

strany jinak. 

18.18. Zpracování osobních údajů Odesílatelem. 

Ustanovení článku 21 těchto Všeobecných 

přepravních podmínek platí přiměřeně i pro 

Odesílatele a Odesílatel se zavazuje 

zpracovávat osobní údaje v souladu 

s povinnostmi stanovenými těmito 

Všeobecnými přepravními podmínkami 

Dopravci v případě, že dojde k předání 

osobních údajů zaměstnanců Dopravce nebo 

jiných subjektů údajů ze strany Dopravce 

Odesílateli. 

18.19. Odesílatel bere na vědomí, že může dojít ke 

zpracování osobních údajů předaných 

Dopravcem Odesílateli a to zejména, jsou-li 

Odesílateli předávány osobní údaje sloužící 

pro běžný obchodní styk, tedy oprávněný 

zájmem Dopravce (účel zpracování). Účelem 

zpracování rovněž může být plnění právní 

povinnosti a to zejména, jsou-li Dopravcem 

předávány osvědčení zaměstnanců o jejich 

způsobilosti pro daný výkon práce anebo 

v souvislosti s dodávaným výrobkem nebo 

službami (např. svářečská osvědčení, 

certifikáty, výuční listy apod.). 

18.20. Osobní údaje předány Dopravcem budou 

zpracovávány společností Odesílatelem po 

dobu danou smlouvou nebo smlouvami 

uzavřenými mezi Odesílatelem a Dopravcem 

nebo do doby uplatnění práv subjektů 

takovýchto osobních údajů přímo 

u Odesílatele. Nad tento rámec mohou být 

osobní údaje zpracovávány po dobu trvání 

oprávněného zájmu Odesílatele (např. 

uchování nutných osvědčení). 

18.21. Dopravce bere na vědomí a dává tímto souhlas 

s předáváním osobních údajů Odesílatelem 

dalším zpracovatelům, pro totožný účel a po 

stejně stanovenou dobu zpracování. Tito další 

zpracovatelé představují zejména klienty 

Odesílatele, jež vyžadují některé dokumenty 

obsahující osobní údaje předané jako např. 

osvědčení a certifikáty, které se vážou na 

poskytovanou službu. 

18.22. Rozsah osobních údajů zpracovávaných 

Odesílatelem a předaných Dopravcem uvede 

Dopravce v rámci písemného přijetí 

objednávky dle odst. 3.2 těchto Všeobecných 

přepravních podmínek. 

 
19. ROZHODNÉ PRÁVO 

19.1.  Rozhodné právo. Práva a povinnosti 

smluvních stran vyplývající z těchto 

Všeobecných přepravních podmínek včetně 

uzavřené smlouvy se řídí právním řádem 

České republiky, zejména pak občanským 

zákoníkem. Tímto ustanovením není dotčeno 

použití podmínek INCOTERMS 2010. 

20. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 

20.1.  Soudní příslušnost. Smluvní strany se zavazují 

řešit veškeré spory vzniklé ze smlouvy 

přednostně smírnou cestou. V případě, že 

některý ze sporů vzniklých ze smlouvy nebude 



 

možno řešit smírnou cestou, bude takovýto 

spor řešen věcně příslušným soudem v Plzni. 

21. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 

21.1.  Salvátorská klauzule. Je-li jakékoliv ujednání 

těchto Všeobecných přepravních podmínek 

nebo smlouvy neplatné, neúčinné, 

odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se 

takovým stane, nebude to mít vliv na platnost 

a vynutitelnost dalších ujednání, lze-li toto 

ujednání oddělit od těchto Všeobecných 

přepravních podmínek nebo smlouvy jako 

celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 

veškeré úsilí nahradit takové neplatné, 

odporovatelné nebo nevynutitelné ujednání 

ujednáním novým, které bude svým obsahem 

a účinkem co nejbližší obsahu a účelu 

neplatného, neúčinného, odporovatelného 

anebo nevynutitelného ujednání. 

22. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

22.1. Smluvní pokuty. Veškeré smluvní pokuty 

stanovené těmito Všeobecnými přepravními 

podmínkami či smlouvou jsou splatné ve lhůtě 

30 dnů od doručení vyúčtování smluvní 

pokuty druhé smluvní straně. Zaplacením 

jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo 

Odesílatele na náhradu škody, a to v plné výši. 

Oba nároky je Odesílatel oprávněn uplatňovat 

samostatně vedle sebe. 

22.2. Uplatnění nároku. Nebude-li některý z nároků 

Dopravce dle těchto Všeobecných přepravních 

podmínek nebo dle smlouvy uplatněn ve lhůtě 

12 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost 

takovýto nárok zakládající, uplynutím 

uvedené lhůty se takovýto nárok Dopravce bez 

dalšího promlčuje. 

22.3. Retenční právo. Dopravce není oprávněn 

použít jakýkoliv předmět plnění dodávaný na 

základě smlouvy jako předmět zadržovacího 

práva ve smyslu ustanovení § 1395 a násl. 

občanského zákoníku. 

22.4. Opomenutí. Žádné opomenutí nebo 

neuplatnění jakýchkoliv práv Odesílatele 

vyplývajících z těchto Všeobecných 

přepravních podmínek nebo smlouvy nebude 

považováno za vzdání se těchto práv vůči 

Dopravci a nemá za následek zánik těchto práv 

ani zánik možnosti tato práva uplatnit. 

 

22.5. Zákaz zaměstnávání. Dopravce se 

zavazuje, že nebude zaměstnancům 

Odesílatele nabízet uzavření pracovního 

poměru ani jiného smluvního institutu 

majícího za následek vznik pracovněprávního 

vztahu s Dopravcem ani s jakoukoliv třetí 

osobou a že neuzavře s jakýmkoliv 

zaměstnancem Odesílatele pracovní poměr ani 

jinou smlouvu mající za následek vznik 

pracovněprávního vztahu. V případě porušení 

této povinnosti je Dopravce povinen zaplatit 

za každé jednotlivé porušení zajišťované 

povinnosti Odesílateli smluvní pokutu ve výši 

100. 000,- Kč. 

 

22.6. Platnost a účinnost. Tyto Všeobecné přepravní 

podmínky jsou platné a účinné ke dni 

16.8.2018. 

 


