uhradit, f) termín nakládky (datum, čas), g) termín vykládky (datum, čas), h)
výslovné ustanovení, že součástí Objednávky jsou i tyto Přepravní podmínky,
a i) jiné případné podmínky obsažené v Objednávce.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Přepravní podmínky
verze 2.0, účinnost od 13. 12. 2017
Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů
1.1 Odesílatel: Odesílatelem jako objednatelem (odběratelem) přepravy věci
(věcí) dle Objednávky se rozumí společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO:
49196812, se sídlem Plzeň, Bolevec, Na střílně 1929/8, PSČ: 323 00,
zapásaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 4355 (dále jen „Odesílatel“).

2.2 Potvrzení Objednávky: Dopravce je povinen Objednávku Odesílatele
bezvýhradně potvrdit (opatřit podpisem a razítkem) tj. přijmout, bez
zbytečného odkladu od jejího přijetí. Doručení potvrzené Objednávky zpět
Odesílateli lze uskutečnit i prostřednictvím elektronické pošty odesláním
elektronické kopie (scanu) potvrzené Objednávky na kontaktní email
Odesílatele tj. cenek.malv@gaenergo.cz, centralninakup@gaenergo.cz anebo
na jinou emailovou adresu Odesílatele, ze které byla Dopravci Objednávka
doručena. Za písemné potvrzení Objednávky se považuje též i odeslání
elektronické kopie (scanu) potvrzené Objednávky faxem anebo na kontaktní
email Odesílatele, a to bez nutnosti, aby byl takovýto email opatřen zaručeným
elektronickým podpisem.

Potvrzením Objednávky vzniká mezi
1.2 Dopravce: Dopravcem jako dodavatelem přepravy věci (věcí) dle 2.3 Smlouva o přepravě věci:
Odesílatelem a Dopravcem právně závazkový vztah (smlouva o přepravě
Objednávky se rozumí osoba, která uzavřela s Odesílatelem smlouvu o
věci), jež se řídí podmínkami Objednávky a těchto Přepravních podmínek.
přepravě věci na základě potvrzené Objednávky Odesílatele (dále jen
Přijetí potvrzené Objednávky nabývá účinnosti okamžikem doručení potvrzené
„Dopravce “). Dopravcem může být jak fyzická tak i právnická osoba.
Objednávky Odesílateli.
1.3 Objednávka: Každá Objednávka Odesílatele představuje návrh na uzavření
2.4
Storno Objednávky: Odesílatel má vyhrazeno právo kdykoliv Objednávku
smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
odvolat a to nejpozději do doby, kdy bude Odesílateli doručena Dopravcem
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to konkrétně smlouvy o
bezvýhradně potvrzená Objednávka dle odst. 2.2 výše. Potvrzenou
přepravě věci dle ust. § 2555 a násl. občanského zákoníku (dále jen
Objednávku (smlouvou o přepravě věci) může Odesílatel zrušit s účinky od
„Objednávka“). Objednávka Odesílatele je Odesílatelem podávána
počátku, doručí-li Dopravci písemný projev vůle směřující ke zrušení potvrzené
(adresována) Dopravci zpravidla elektronicky (emailem, faxem).
Objednávky nejpozději 12 hodin před termínem nakládky bez nároku
Dopravce na odměnu. Za písemný projev vůle se pro účely tohoto ustanovení
1.4 Přepravní podmínky: Tyto Přepravní podmínky Odesílatele představují
považuje i email odeslaný Odesílatelem Dopravci, jež se považuje za Dopravci
obchodní podmínky podle ust. § 1751 občanského zákoníku. Tyto Přepravní
doručený nejpozději do šedesáti minut od okamžiku jeho odeslání
podmínky společně s Objednávkou Odesílatele upravují smluvní podmínky
Odesílatelem.
závazkového vztahu mezi Odesílatelem a Dopravcem, který je založen na
základě potvrzené Objednávky. Tyto Přepravní podmínky jsou nedílnou
2.5
Dodatky či odchylky od Objednávky: Objednávka představuje návrh na
součástí každé Objednávky Odesílatele a ke každé Objednávce Odesílatele
uzavření smlouvy o přepravě věci. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou,
jsou připojeny. (dále jen „Přepravní podmínky1).
která podstatně nemění podmínky Objednávky jako nabídky, není přijetím, a to
i v případě, pokud Odesílatel jako navrhovatel bez zbytečného odkladu takové
1.5 Předmět Objednávky: Na základě potvrzené Objednávky (smlouvy o
přijetí neodmítne. Odesílatel jako navrhovatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3
přepravě věci) se Dopravce zavazuje Odesílateli, že přepraví věc (zboží) jako
občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí Objednávky (nabídky) s
zásilku z místa odeslání (místo nakládky) do místa určení (místo vykládky), a
jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, včetně takové, která podstatně nemění
Odesílatel se zavazuje zaplatit Dopravci přepravné a to vše za podmínek
podmínky Objednávky.
uvedených v Objednávce a těchto Přepravních podmínkách.
1.6 Tuzemská přeprava: Je-li místo odeslání i místo určení zásilky na území 2.6 Alternativní způsob přijetí Objednávky: Objednávka Odesílatele se
považuje za Dopravcem bezvýhradně potvrzenou (akceptovanou) i v případě,
České republiky, řídí se smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem
kdy Dopravce fakticky zahájí plnění z Objednávky vyplývající, např. přistaví
Objednávkou, těmito Přepravními podmínkami a příslušnými českými právními
vozidlo do místa nakládky, nebo převezme zásilku Odesílatele k přepravě, či
předpisy, zejména pak ust. § 2555 a násl. občanského zákoníku.
se jinak zachová dle Objednávky. V případě, kdy Dopravce Objednávku
1.7 Zahraniční přeprava: Nachází-li se podle Objednávky místo odeslání i místo
Odesílatele potvrdil s dodatky či odchylky ve smyslu ust. odst. 2.5 tohoto
určení zásilky ve dvou různých státech, řídí se smluvní vztah mezi Dopravcem
článku, tj. nikoliv bezvýhradně, avšak Dopravce fakticky zahájí plnění z
a Odesílatelem Objednávkou, těmito Přepravními podmínkami a dále i
Objednávky Dopravce vyplývající, např. přistaví vozidlo do místa nakládky,
vyhláškou č. 11/1975 Sb., ministra zahraničních věcí, ze dne 27. listopadu
nebo převezme zásilku Odesílatele k přepravě, považuje se Objednávka
1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
Dopravce za bezvýhradně přijatou, přičemž jakékoliv dodatky či odchylky,
(CMR).
které v Objednávce Dopravce učinil, nevyvolávají žádné právní následky ani
účinky.
1.8 Přepravní podmínky Dopravce: Není-li v Objednávce výslovně uvedeno
jinak, potvrzením Objednávky vyjadřuje Dopravce souhlas s tím, že případné 2.7 Působnost Přepravních podmínek: Dopravce je povinen se před
všeobecné obchodní podmínky, přepravní řády, či jakékoliv jiné přepravní
potvrzením každé Objednávky zcela seznámit s těmito Přepravními
podmínky Dopravce, se na vztah založený Objednávkou mezi Dopravcem a
podmínkami. Potvrzením Objednávky ze strany Dopravce vyjadřuje Dopravce
Odesílatelem nevztahují.
bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas, s tím, aby se závazkový vztah
založený mezi ním a Odesílatelem na základě potvrzené Objednávky (smlouvy
o přepravě věci) řídil podmínkami Objednávky a těmito Přepravními
podmínkami. Potvrzením Objednávky Dopravce potvrzuje, že mu jsou tyto
Přepravní podmínky zcela známy.

1.9 Závazkové vztahy: Těmito Přepravními podmínkami se řídí a budou řídit
všechny závazkové vztahy mezi Odesílatelem a Dopravcem založené na
základě Objednávky Odesílatele potvrzené Dopravcem. Bezvýhradným
potvrzením Objednávky je uzavřena smlouvou o přepravě věci podle ust. §
2555 občanského zákoníku.
Článek 2 | Objednávka Odesílatele a její potvrzení
2.1 Obsah Objednávky: Objednávka Odesílatele obsahuje zpravidla: a)
požadavek Odesílatele k závazku Dopravce přepravit zásilku z místa odeslání
do místa určení, b) označení zásilky (např. specifikace věci, název, počet
kusů, značka, čísla, hmotnost, druh obalů), c) specifikaci místa odeslání místo nakládky (stát, obec, ulici a číslo popisné), d) specifikaci místa určení místo vykládky (stát, obec, ulici a číslo popisné), e) výši přepravného, jež se
Odesílatel
zavazuje
za
provedení
přepravy
Dopravci

Článek 3 | Podmínky přepravy
3.1 Pojištění: Nestanov-li obsah Objednávky výslovně jinak, Dopravce musí mít
po celou dobu provádění přepravy zásilky dle Objednávky sjednáno platné
pojištění z odpovědnosti za škodu na přepracované zásilce (věci) ve výši
pojistného krytí nejméně 5.000.000,-Kč (slovy: pět-milionů-korun-českých) a to
v rozsahu krytí „All risks“ (tj. včetně pojištění, které se vztahuje nejen na škodu
na přepravované věci (věcech), ale zejména i na škody vzniklé zmizením
vozidla se zásilkou bez prokázání jeho odcizení třetí osobou s násilným
překonáním překážky (nezvěstnost), jakož i na škody vzniklé odcizením
zásilky nebo její části bez prokazatelného násilného překonání
bezpečnostního zařízení nebo vybavení silničního vozidla sloužícího k
ochraně před touto škodou). Doklad o pojištění je povinen Dopravce
Odesílateli na jeho žádost předložit společně s jinými listinami Odesílatelem
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3.2

3.3

3.4

3.5

výslovně požadovanými, např. koncesní listina, osvědčení o registraci, 3.11 Přerušení přepravy: Odesílatel je oprávněn kdykoliv během přepravy
zelená karta k vozidlu zajišťující přepravu, atd. atp. Nebezpečí škody na
rozhodnout o přerušení přepravy, a to i v případě, že není osobou
přepravované zásilce nese po celou dobu přepravy Dopravce tj. od
oprávněnou z náložného listu (ložního listu). Odesílatel je též oprávněn
okamžiku nakládky zásilky do okamžiku protokolární vykládky zásilky v
kdykoliv od potvrzené Objednávky (smlouvy o přepravě věci) odstoupit.
místě vykládky.
Článek 4 | Platební podmínky
Informační povinnost Dopravce: Vyskytnou-li se průběhu přepravy
4.1 Nárok na přepravné: Dopravci vznikne právo na zaplacení přepravného
jakékoliv skutečnosti či okolnosti, kterou mají anebo mohou mít vliv na řádné
provedením přepravy do místa určení dle Objednávky řádně a včas a po
anebo včasné provedení přepravy zásilky (např. prodlení s nakládkou,
předání náložného listu (ložního listu) písemně řádně potvrzeného
odcizení zásilky, technická závada na vozidle, dopravní komplikace,
příjemcem zásilky Odesílateli. Bez řádně potvrzeného náložného listu
poškození vozidla, dopravní nehoda, atd. atp.), je Dopravce povinen o
(ložního listu) příjemcem zásilky předaném Odesílateli nelze považovat
každé takovéto skutečnosti či okolnosti informovat neprodleně Odesílatele a
závazek Dopravce z potvrzené Objednávky (smlouvy o přepravě věci) za
to telefonicky na čísle: +420 373 303 111 a poté i elektronicky emailovým
řádně splněný.
sdělením na kontaktní email Odesílatele: cenek.maly@gaenergo.cz,
centalninakup@gaenergo.cz Veškeré škody (újmy), které vzniknou
4.2 Vyúčtování přepravného: Dopravce je povinen vyúčtovat (vyfakturovat)
nesplněním povinnosti Dopravce dle předchozí věty, jdou k plné tíži
Odesílateli přepravné, na kterému mu vznikl nárok ve lhůtě do 5 pracovních
Dopravce. Dopravce je povinen bezodkladně na výzvu Odesílatele úplně a
dní od provedení přepravy do místa určení (místo vykládky). Nedílnou
pravdivě podávat na kontaktní email Odesílatele informace o provádění
součástí každého daňového dokladu Dopravce musí být: a) Odesílatelem
přepravy, zejména o tom, kde se zásilka právě nachází.
písemně potvrzená Objednávka (tj. opatřená podpisem a razítkem
Dopravce), b) originál náložného listu (ložního listu) písemně řádně
Oznámení o nakládce a vykládce zásilky: Dopravce je povinen oznámit
potvrzeného příjemcem zásilky, c) záznam o provozu vozidla ve vnitrostátní
Odesílateli převzetí zásilky (nakládku) a též i předání zásilky příjemci
přepravě, a d) CMR list v případě mezinárodní přepravy. Daňový doklad
(vykládku) v písemné formě a to i bez výslovné žádosti Odesílatele.
společně s ostatními doklady dle předchozí věty musí být Odesílateli
Písemnou formou se pro účely splnění uvedené informační povinnosti dle
doručen na adresu jeho sídla uvedené v obchodním rejstříku a též i v
tohoto ustanovení rozumí i sdělení v elektronické formě (např. na kontaktní
elektronické podobě na adresu centralninakup@gaenergo.cz .
email Odesílatele anebo na kontaktní mobilní telefon Odesílatele dle odst.
4.3 Splatnost přepravného: Splatnost daňového dokladu, kterým je oprávněně
3.2 prostřednictvím SMS zprávy).
vyúčtováno přepravné v souladu s těmito Přepravními podmínkami, činí 60
Změny Přepravních podmínek: Dopravce není oprávněn jakkoliv měnit
kalendářních dní od dne jeho doručení Odesílateli. Nejsou-li součástí
bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele Přepravní podmínky
daňového dokladu podklady či kterýkoliv z nich dle odst. 4.2 tohoto článku,
obsažené případně v Objednávce, zejména pak podmínky nakládky a
počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet až od dne doručení
vykládky přepravované zásilky, ani obsah samotné Objednávky či těchto
posledního z nich.
Přepravních podmínek.
4.4 Škodní událost: V případě, že během přepravy zásilky dojde k poškození,
Změny Objednávky: Dopravce bere na vědomí a souhlasí, že osoba
ztrátě, zničení či znehodnocení přepravované zásilky anebo její části, vzniká
potvrzující za Odesílatele předání zásilky, jež je předmětem Objednávky,
Dopravci právo na zaplacení přepravného až po vyřešení (uzavření)
není oprávněna k jakékoliv změně obsahu podmínek potvrzené Objednávky
takovéto škodní události tj. dojde k úhradě škody (újmy) způsobené
(smlouvy o přepravě věci). Ke změně obsahu podmínek potvrzené
Odesílateli a případně třetím osobám, jež bude Odesílatelem Dopravci
Objednávky (smlouvy o přepravě věci) jakož i těchto Přepravních podmínek
písemně potvrzeno jako vyřešení (uzavření) škodné události.
je vedle statutárních zástupců Odesílatele oprávněna pouze osoba, která
Článek 5 | Zajištění smluvních povinností
Objednávku vystavila, přičemž takovéto právní jednání musí být učiněno v
písemné formě.
5.1 Prodlení při nakládce: V případě prodlení Dopravce s dostavením

3.6 Řidič Dopravce: Dopravce je povinen na žádost Odesílatele sdělit mobilní
telefonické číslo řidiče Dopravce pověřeného provedením dopravy dle
Objednávky, anebo číslo dispečinku Dopravce. Řidič Dopravce musí být
během přepravy vybaven mobilním telefonem a musí být kontaktní po celou
dobu přepravy zásilky. Dopravce je povinen před zahájením přepravy
seznámit řidiče provádějícího přepravu zásilky s veškerými podmínkami
Objednávky a těmito Přepravními podmínkami.
3.7 Subdodávka přepravy: Dopravce je oprávněn přepravu zásilky dle
Objednávky anebo kterékoliv její části subdodávkovat tj. zajistit její
provedení svým smluvním dopravcem (poddopravcem, subdodavatelem) či
jinou třetí osobu pouze po předchozím písemném souhlasu Odesílatele. Za
jejich činnost však odpovídá Dopravce Odesílateli tak, jako by ji vykonával
sám tj. na vlastní riziko, náklady a odpovědnost.
3.8 Pokyny Odesílatele: Dopravce je povinen se po celou dobu přepravy
zásilky řídit pokyny či příkazy Odesílatele. Pakliže je pokyn či příkaz
Odesílatele nevhodný anebo vadný, je Dopravce povinen na něj neprodleně
Odesílatele upozornit v písemné formě.
3.9 Vozidlo Dopravce: Vozidlo, které je Dopravcem použito k přepravě zásilky,
musí po celou dobu přepravy odpovídat požadavkům Odesílatele na druh
přistavovaného vozidla a též i povaze a charakteru přepravované zásilky.
Vozidlo použité k přepravě zásilky musí být též po celou dobu přepravy
technické způsobilé, a jeho provoz musí splňovat veškeré legislativní
požadavky. Dopravce je povinen přistavit silniční vozidlo na místo odeslání v
čase nakládky ve stavu způsobilém pro přepravu zásilky a to zejména, čistá,
suchá a prázdná ložná plocha, neporušené krytí ložné plochy (plachta
apod.), vybavené fixačními prostředky (kurty, vzpěry apod.) a možností
bezpečné instalace plomby.
3.10

Odstávka vozidla: Pokud Objednávka nestanoví jinak, k odstavení vozidla
např. z důvodu bezpečnostní přestávky je Dopravce oprávněn využít pouze
hlídaná parkoviště či jinak hlídané nebo zajištěné místo.

(přistavením) způsobilého vozidla do místa nakládky zásilky včas tzn. k datu
a hodině uvedené v Objednávce, se Dopravce zavazuje zaplatit Odesílateli
smluvní pokutu ve výši 2% z přepravného (celkové ceny přepravy dle
Objednávky) za každou započatou hodinu prodlení, nejvýše však do částky
50% přepravného.
5.2 Prodlení při vykládce: V případě prodlení Dopravce s doručením zásilky do
místa vykládky včas tj. k datu a hodině stanovené Objednávkou, se
Dopravce zavazuje zaplatit Odesílateli smluvní pokutu ve výši 2% z
přepravného (celkové ceny přepravy dle Objednávky) za každou započatou
hodinu prodlení, nejvýše však do částky 50% přepravného.
5.3 Provedení přepravy třetí osobou: Dopravce je povinen zaplatit Odesílateli
smluvní pokutu ve výši 100% přepravného (tj. celkové ceny přepravy dle
Objednávky) v případě, kdy přepravu zásilky dle Objednávky anebo
jakékoliv její části, zajistí Dopravce bez předchozího písemného souhlasu
Odesílatele
prostřednictvím
svého
dopravce
(poddopravcem
či
subdodavatelem) anebo třetí osoby, tedy v rozporu ust. článku 3 odst. 3.7
těchto Přepravních podmínek.
5.4 Mlčenlivost: Dopravce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl při plnění závazků z potvrzené
Objednávky vyplývajících (smlouvy o přepravě věci). V případě porušení
povinnosti mlčenlivosti dle předchozí věty, je Dopravce povinen zaplatit
Odesílateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ
porušení závazku mlčenlivosti.
5.5 Náhrada škody: Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není jakkoliv
dotčeno právo Odesílatele na náhradu škody (újmy), jež vznikla z porušení
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Smluvní pokuta se do náhrady škody
(újmy) nezapočítává. Dopravce se zavazuje dbát, aby během prováděné
přepravy na zásilce nevznikla škoda, přičemž o nebezpečí jejího vzniku je
povinen bezodkladně informovat Odesílatele. Vznikne-li na zásilce škoda, je
Dopravce povinen učinit potřebná opatření a vynaložit potřebnou odbornou
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péči, aby byla škoda co nejmenší a bezodkladně o tom písemně informovat
Odesílatele. Dopravce objektivně odpovídá za úplnou anebo částečnou
ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku jejího
převzetí k přepravě až do okamžiku jejího písemného vydání příjemci, jakož
i za překročení přepravní lhůty.
Článek 6 | Společná a závěrečná ustanovení
6.1 Započtení a postoupení: Dopravce je oprávněn provádět zápočty svých
pohledávek proti pohledávkám Odesílatele, které vyplývají z Objednávky či
jsou na jejím základě založeny, výlučně na základě předchozího písemného
souhlasu Odesílatele. Dopravce není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu Odesílatele postoupit jakékoliv třetí osobě tuto Objednávku ani
žádnou její část, ani žádné právo, závazek či povinnost vyplývající anebo v
budoucnu vyplývající z potvrzené Objednávky (Smlouvy o přepravě věci).
6.2 Zadržovací právo: Dopravce není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu Odesílatele vykonat v jakékoliv formě zadržovací právo vůči
Odesílateli, zejména tedy Dopravce nesmí zadržet přepravovanou věc
(zásilku) a/nebo věci, nebo jejich část či příslušenství, které jsou předmětem
přepravy dle Objednávky či jiné, které předal Odesílatel Dopravci (např.
ložní list, dokumentace k zásilce a atd. atp.).
6.3 Spory: Případné spory mezi Odesílatelem a Dopravcem vyplývající z
potvrzené Objednávky (smlouvy o přepravě věci), budou rozhodovány podle
ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, u
soudu, který je obecným soudem Odesílatele v době podání žalobního
návrhu.
6.4 Ostatní ujednání: Dopravce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve
smyslu § 1765 a § 1766 občanského zákoníku. Odchylně od ust. § 2569
občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že tam, kde zákon uvádí
lhůtu 6 měsíců, se namísto této sjednává lhůta 12 měsíců. Dále se smluvní
strany dohodly, že na vztah založený potvrzenou Objednávkou (smlouvou o
přepravě věci) se nevztahuje ust. § 2570 a § 2571 občanského zákoníku.
Smluvní strany též prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje za slabší
smluvní stranu.
6.5 Platnost a účinnost Přepravních podmínek: Tyto Přepravní podmínky
nabývají platnosti a účinnosti od 1. 2. 2015. Dodavatel si vyhrazuje právo
provádět případné změny těchto Přepravních podmínek. Změnou
Přepravních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době
platnosti předchozí verze Přepravních podmínek. Aktuální Přepravní
podmínky Odesílatele jsou zveřejněny a zpřístupněny i na internetových
stránkách Odesílatele: www.gaenergo.cz (odkaz "O společnosti, Dokumenty
pro dodavatele").
Plzeň 13. 12. 2017
OMEXOM GA Energo s.r.o.
Zdeněk Židek v.r., jednatel

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Ing. Aleš Uldrych v.r., jednatel
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