Obchodní podmínky pro dopravu zboží společnosti Xella CZ, s.r.o.
1. Závaznost obchodních podmínek
1.1 Předmětem těchto Obchodních podmínek pro dopravu zboží společnosti Xella CZ, s.r.o. (dále jen
„podmínky”) je úprava základních podmínek uzavírání smluv o přepravě, jejichž předmětem je doprava
zboží odesílatele a podmínek, za kterých bude přeprava zboží dopravcem uskutečněna, jakož i další
aspekty těchto vztahů. Zbožím odesílatele se především rozumí produkty stavebního systému
YTONG, Silka, Multipor a Hebel (dále jen „zboží“). Příjemcem je subjekt, pro kterého je zboží
odesílatele určeno.
1.2 Každá smlouva o přepravě věci, jejímž předmětem je přeprava zboží, je uzavřena podle ust. §
2555 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva o přepravě“) se společností Xella CZ, s.r.o., IČ:
648 32 988, se sídlem Hrušovany u Brna, Vodní 550, PSČ 664 62, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 43186 jako odesílatelem (dále také jen „odesílatel”) s
libovolným obchodním partnerem jako dopravcem (dále také jen „dopravce”), se bude řídit těmito
podmínkami, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

5. Práva a povinnosti dopravce
5.1 Dopravce se zavazuje, že přepravu uskuteční podle instrukcí uvedených v objednávce odesílatele
a dle Kodexu chováni se dopravce (dále jen „kodex“), viz. příloha č. 1 podmínek.
5.2 Dopravce je povinen splnit závazky podle této smlouvy sám nebo s pomocí jiného dopravce.
Použije-li dopravce k přepravě třetí osobu, odpovídá odesílateli, jakoby přepravu provedl sám. Pro
tento případ je dopravce povinen odesílateli identifikovat takovéhoto dopravce.
5.3 Požaduje-li příjemce zásilky přímo na dopravci odložení termínu dodání zboží nebo změnu místa
dodání, informuje dopravce obratem odesílatele, který takovouto změnu musí odsouhlasit ještě před
samotným dodaním zboží.
5.4 Převzetím přepravovaného zboží, t.j. potvrzením dodacího listu v místě nakládky, potvrzuje
dopravce úplnost zásilky a potvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad.
5.5 Pro plnění svého závazku se dopravce zavazuje uzavřít s pojišťovnou smluvní pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou na zboží během přepravy a na vyžádaní poskytnou doklad o tomto
pojištění objednavateli v elektronické podobě.
5.6 Dopravce se zavazuje dodržovat dopravně-provozní řád a předpisy v oblasti BOZ a PO vydané pro
výrobní závody odesílatele. Dopravce (konkrétní řidič) vstupem do závodu souhlasí s pravidly
bezpečnosti v závodu odesílatele a bere na sebe riziko škody vzniklé jejich porušením. Dopravce je
obzvláště zodpovědný i v areálu závodu za dodržování pravidel silničního provozu. V případě
opakovaného nedodržení těchto pravidel má odesílatel právo přerušit nakládku a dopravce (řidiče)
vykázat ze závodu. Dopravce je povinen uhradit odesílateli škodu vzniklou přerušením nakládky.
5.7 Pro účely zajištění zboží při přepravě se dopravce seznámil se Zásadami bezpečné přepravy a
bezpečnosti v závodě (dále jen „zásady“), viz. příloha č. 2 podmínek.
5.8 Pokud dopravce nezajistí, aby vozidlo přistavené k nakládce bylo vybaveno odpovídajícími
prostředky, je dopravce povinen uhradit odesílateli ochranné rohy, kterými odesílatel řidiče dopravce
vybaví z vlastních prostředků.
5.9 Dopravce je povinen opakovaně telefonicky informovat příjemce o předpokládaném termínu a času
vykládky zboží, a to při přijetí objednávky a při výjezdu ze závodu odesílatele.
5.10 Dopravce je povinný přistavit vozidlo na nakládku s prázdnou ložní plochou, která je plně k
dispozici na nakládku zboží. Standardně požadované parametry vozidla jsou ložná plocha se šířkou
2,5 m a délkou 13,6 metrů, nosností zboží 24 t (auto s HR 22 t). Pokud dopravce není stavu garantovat
tyto požadavky je povinen o tomto před přijetím objednávky informovat odesílatele. V případě
nedodržení teto povinnosti je dopravce odpovědný za vzniknuté škody, zvlášť za náklady náhradní
dopravy zboží, který se při nakládce nevleze na ložní plochu vozidla.

2. Uzavírání smluv o přepravě
2.1 Podrobné podmínky uzavírání jednotlivých smluv o přepravě, jakož i některé podstatné podmínky,
za kterých bude zboží odesílatele přepravováno, mohou být předmětem zvláštního ujednání. Pokud by
nebylo takového ujednání, je rozhodující znění těchto podmínek.
2.2 Konkrétní smlouva o přepravě věci vzniká přijetím objednávky odesílatele dopravcem. Objednávku
zašle odesílatel dopravci písemně v elektronické podobě. Součástí objednávky odesílatele jsou
podmínky. Objednávka se považuje za přijatou, nesdělí-li dopravce odesílateli ve lhůtě 1 hodiny od
jejího přijetí, že objednávku odmítá. Doba od 16,00 hod do 6,00 hod a doba dnů pracovního klidu se do
této lhůty nepočítá. Odmítnutí musí být provedeno písemně v elektronické podobě.
2.3 Objednávka odesílatele bude obsahovat:
a) požadovaný termín a čas nakládky a termín dodání zásilky příjemci („nakládkové okno“),
b) místo nakládky a vykládky,
c) objem, hmotnost nebo jinou množstevní charakteristiku nákladu,
d) jméno a telefonní kontakt osoby odpovědné za přijetí zásilky,
e) případný požadavek na druh vozidla (hydraulická ruka, bez plachty apod.),
f) smluvní přepravné,
g) požadovanou službu, pokud bude objednaná zákazníkem – viz. příloha č. 3 podmínek, případně
specifikovanou v objednávce.
2.4 Pro dodání zboží sjednávají smluvní strany dodací doložku CPT dle INCOTERMS 2010.
2.5 V případě akceptace nabídky dopravcem sdělí tento odesílateli údaje k provedení přepravy a k
uzavření smlouvy a na vyžádaní také SPZ vozidla a jméno řidiče vozidla.
2.6 Dopravce se zavazuje po přijetí objednávky odesílatele provést dopravu a doručit zásilku příjemci v
termínu uvedeném na objednávce.
2.7 Dopravce nesmí technické podklady předané mu v rámci smluvních ujednání použít k jiným
účelům. Na požádání je dopravce povinen veškeré podklady vrátit odesílateli.
2.8 Odesílatel je oprávněn svoji objednávku jednostranně zrušit nejpozději 6 hodin před uplynutím
sjednané lhůty pro plnění.
2.9 Pokud má dopravce v rámci smlouvy o přepravě zboží nebo v souvislosti s ní poskytnout osobní
údaje svých zákazníků nebo jiných osob v obdobném postavení ve smyslu 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 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Osobní údaje“), a to zejména za účelem kontaktování a
oslovení těchto osob odesílatelem s nabídkou jeho produktů a služeb, zavazuje se přepravce, že
všechny předávané Osobní údaje budou zpracovány legálně a v souladu se všemi aplikovatelnými
právními předpisy na ochranu osobních údajů a je oprávněn je odesílateli za uvedeným účelem
poskytnout.

6. Přepravní listina
6.1 Přepravní listinou ve vnitrostátní nákladní silniční dopravě podle smluvního vztahu mezi
odesílatelem a dopravcem je dodací list, který doprovází zásilku od nakládky až do vyložení věcí a
jejich vydání příjemci. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, platí dodací list i pro mezinárodní přepravu
zboží.
6.2 Nakládají-li se nebo vykládají-li se přepravované věci na několika místech je odesílatel povinen
odevzdat pro každou část samostatné zásilky samostatný dodací list.
6.3 Dodací list vyhotovuje odesílatel trojmo. Jeden stejnopis potvrzený odesílatelem a příjemcem je
podkladem pro vyúčtování smluvního přepravného. Za správnost údajů obsažených v dodacím listu
odpovídá odesílatel.
6.4 Dopravce zajistí u příjemce potvrzení dodacího listu s uvedením informací: jméno a příjmení osoby,
která zboží přijímá (hůlkovým písmem), podpis a případně název firmy a razítko příjemce zásilky.
7. Kontrola přepravovaných věcí
7.1 Dopravce je povinen za účasti odpovědné osoby odesílatele přezkoumat, zda druh, množství a
zjevná kvalita nákladu při nakládce odpovídá údajům v dodacím listu. Nesoulad naloženého nákladu s
dodacím listem je možné reklamovat jedině před odjezdem z místa nakládky. Odesílatel odpovídá za
to, že při nakládce byl dodržen sortiment zboží dle údajů na dodacím listě. Dopravce postupuje
obdobně při vykládce a při předání zásilky příjemci.
7.2 Zjistí-li se při nakládce vady zboží nebo jiná závada, je dopravce povinen tuto skutečnost vyznačit
na dodací list, a to před odbavením v místě nakládky.
7.3 Jde-li o vadu, že by její přepravou mohla být způsobena škoda na vozidle nebo ohrožena
bezpečnost silničního provozu, je dopravce oprávněn odmítnout přijetí zásilky k přepravě.
7.4 Je-li vada objevena po uskutečnění přepravy, je dopravce povinen takovouto skutečnost vyznačit
do dodacího listu, pořídit fotodokumentaci vady zboží a neprodleně toto oznámit odesílateli.
7.5 Odesílatel si vyhrazuje právo zaslat dopravci reklamaci přepravy do 30 dnů ode dne uskutečnění.
Dopravce se zavazuje ve lhůtě 3 dnů k reklamaci písemně vyjádřit.

3. Přepravné, přepravní a platební podmínky
3.1 Dopravci náleží za zajištění přepravy zboží odesílatele smluvní přepravné sjednané vždy v
konkrétní smlouvě o přepravě věci uzavřené v souladu s těmito podmínkami.
3.2 Ve smluvním přepravném je zahrnuta doprava z místa odeslání do místa určení, pojištění
dopravce, mýtné a nakládka v trvání 2 hodiny a vykládka v trvání 2 hodiny. Jsou-li součástí objednávky
i další služby dopravce, jsou ve smluvním přepravném zahrnuty i všechny náklady za tyto služby.
3.3 Odesílatel je povinen zaplatit smluvní přepravné do 60 dnů po vystavení daňového dokladu
dopravce a po vrácení řádně příjemcem potvrzených dodacích listů za fakturované přepravy.
Odesílatel zkrátí splatnost za smluvní přepravné do 45 dní v případech, kdy dopravce fakturuje
provedené služby hromadnou týdenní fakturací, viz. bod 3.4.
3.4 Fakturace za provedené služby dopravcem je týdenní. Hromadnou fakturu s uvedením seznamu
přeprav odešle dopravce do sídla odesílatele spolu s jednou kopií hromadné faktury a přiloženými
originály potvrzených dodacích listů. Adresa odesílatele pro elektronické zasílání faktur je:
invoice.cz@xella.com. Originály potvrzených dodacích listů musí být obratem po elektronickém zaslání
faktury odeslány poštou na adresu sídla odesílatele do 15 dnů po ukončení přepravy.
3.5 Odesílatel si vyhrazuje právo faktury bez správných příloh zaslaných na správnou adresu (podle
pokynů v bodě 3.4), neuhradit.
3.6 Odesílatel si z důvodu administrativní zátěže vyhrazuje právo zpoplatnit zpracování faktur, které
nejsou zahrnuty v týdenní faktuře (dle pokynů v bodě 3.4) ve výši 50 Kč za každou fakturu.

8. Náhrada škody, sankce
8.1 V případě, že dopravce nemůže u dohodnuté přepravy přistavit k nakládce sjednané vozidlo, je
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit odesílateli a zajistit na termín nakládky
náhradní vozidlo. Pokud tak neučiní a doprava nemůže být realizována je odesílatel oprávněn
vyúčtovat dopravci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Touto sankcí není dotčen nárok odesílatele na
náhradu škody.
8.2 Dopravce je povinen ihned podat zprávu odesílateli, jestliže v průběhu přepravy vznikla škoda na
zásilce nebo jiné problémy. V případě porušení tohoto závazku se dopravce zavazuje odesílateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Touto sankcí není dotčen nárok odesílatele na náhradu
škody.
8.3 V případě odpovědnosti za náhradu škody, jakož i při jejím uplatňování se postupuje podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku. Hodnota zboží poškozeného při přepravě se určí dle
platného ceníku ke dni realizace přepravy.
8.4 V případě porušení povinnosti dopravce dodržet sjednané místo vykládky, které je uvedeno v
objednávce odesílatele, dopravce se zavazuje uhradit odesílateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
Tímto ujednáním není dotčen nárok odesílatele na náhradu škody jakož i případná trestněprávní
odpovědnost dopravce za takového jednání vůči odesílateli.
8.5 Nedoručí-li dopravce odesílateli příjemcem zásilky potvrzený dodací list dle článku 3. odst. 3.4 ani
do 30 dní, je odesílatel oprávněn vyúčtovat dopravci smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč a prodloužit
splatnost svých závazků k dopravci za uskutečněné dopravné do doby doručení chybějících dodacích
listů odesílateli. Dopravce je povinen nahradit odesílateli případnou škodu, která odesílateli vznikne v
souvislosti s nesplněním této povinnosti dopravce.
8.6 Odesílatel je oprávněn uplatnit vůči dopravci tyto sankce: za porušení povinnosti uvedené
v článku 5, odstavec 5.9 částku 3.000 Kč a za porušení povinností přepravy zboží obsažených v
zásadách, viz. příloha č. 2 podmínek. částku 10.000,- Kč. Odesílatel je oprávněn tyto sankce uplatit za
každé jednotlivé porušení uvedených povinností dopravce.
8.7 Odesílatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody způsobenou jednáním dopravce, včetně
nedodržení časů nakládky a vykládky, a to do 30 dnů ode dne uskutečnění přepravy. Dopravce se
zavazuje písemně se vyjádřit k žádosti o náhradu škody ve lhůtě 3 dnů. Odpovědnost za náhradu
škody platí především v případech objednání služeb uvedených v příloze č. 3 podmínek.

4. Práva a povinnosti odesílatele
4.1 Odesílatel má právo požadovat na dopravci písemné potvrzení o převzetí objednávky
v elektronické podobě.
4.2 Odesílatel je povinen předat dopravci při nakládce zboží úplné doklady a informace potřebné k
řádnému provedení přepravy.
4.3 Odesílatel se zavazuje zajistit organizaci nakládky a vykládky zboží v dohodnutých termínech.
4.4 Odesílatel si vyhrazuje právo určit pořadí nakládky (přednostní nakládku).
4.5 Odesílatel si v případe nedodržení nákladového okna vyhrazuje právo prodloužit standardní dobu
nakládky.
4.6 Odesílatel ve své režii a garanci zajišťuje vybavení zásilky potřebnými průvodními doklady.
4.7 Odesílatel umožní dopravci rezervaci časového okna expedice v online rezervačním systému
www.nakladka.ytong.cz. Odesílatel si zároveň vyhrazuje právo omezit přístup do systému dopravci,
který opakovaně porušuje uvedená pravidla, či nedodržování příjezdů na nakládku nebo vykládku ve
více jak 20% případů rezervace.
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9. Ochrana dobrého jména odesílatele
9.1 Dopravce se zavazuje zachovávat mlčenlivost při nakládání s informacemi interní povahy
společnosti Xella CZ, s.r.o. a svým jednáním vždy hájit její dobré jméno.
9.2 Bude-li dopravce zajišťovat přepravu zboží odesílatele prostřednictvím třetích osob, zavazuje se s
poukazem na zachování svého dobrého jména a zároveň dobrého jména odesílatele společnosti Xella
CZ, s.r.o. dodržovat vůči těmto třetím osobám sjednané platební podmínky. V případě, že dopravce
bude v prodlení s úhradou ceny dopravného takovéto třetí osobě, je odesílatel oprávněn tuto
pohledávku třetí osoby odkoupit a započítat s pohledávkou dopravce. Dopravce se rovněž v případě
porušení tohoto závazku zavazuje uhradit odesílateli smluvní pokutu ve výši 50% ceny předmětného
smluvního přepravného.
10. Ostatní ujednání
10.1 V případě vyšší moci je každá strana po dobu trvání takovýchto okolností zproštěna svých
závazků z objednávky a jakékoli nedodržení nebo prodlení v plnění závazků uložených kterékoli ze
smluvních stran bude tolerováno. Tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto
nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci. Vznik vyšší moci je
každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit.
10.2 Za vyšší moc se považují zejména živelní události, pouliční bouře, stávky, nebo jakákoli jiná
podobná příčina.
10.3 Tyto podmínky platí a jsou účinné od 1.1.2020 na dobu neurčitou a zcela nahrazují předchozí
platné znění podmínek. Odesílatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu
změnit, přičemž tyto změny v podobě nového budoucího znění podmínek předem oznámí na
www.ytong.cz.
10.4 Otázky těmito podmínkami neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména
občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
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Příloha č. 1: Kodex chováni se dopravce

Zajištění zboží:
 Řidič je povinen za každých okolností zajistit materiál aby nedošlo
k jeho poškození.
 Dopravce je povinen od okamžiku naložení a po celou dobu dopravy
zajišťovat zboží proti posuvu a poškození kurtami.
 Každá řada zboží uložených na ploše automobilu dopravce musí být
řádně zabezpečena jedním kurtem příčně ve směru jízdy.
 Přes hrany zboží musí být pod kurty ochranné rohy.
 Je-li ložní plocha automobilu dopravce vybavena úchytnými body (oky),
tak je dopravce povinen tato oka využít.

Přeprava:
 Dispečer Xella i zákazník Xella musí vždy vědět předem informace o
termínu vykládky, je třeba informovat přebírajícího a dispečera o
předpokládaném termínu vykládky po přijetí objednávky.
 Při výjezdu ze závodu je dopravce bez výjimky povinen informovat
přebírajícího o předpokládaném času vykládky.
 Mít na mysli, že při přepravě materiálu reprezentujete v první řadě
firmu Xella. Vystupovat slušně a pro-zákaznicky za každé situace.
 Dopravce nesmí za žádných okolností ventilovat vztah s firmou Xella
a nesmí nikdy sdílet dohodnuté podmínky přepravy (cena, počty
přeprav, dostupnost materiálu apod.).
 Dopravce musí proaktivně řešit vzniklé komplikace, včetně dopravní
situace a poruch vozidla.
 Při předání zboží je dopravce povinen dbát na správné vyplnění
dodacích listů (minimálně čitelné jméno a příjmení a podpis
přejímajícího).
 V případě poškozeného zboží musí dopravce ihned informovat
dispečera Xella a po domluvě tuto skutečnost vyznačit do dodacího
listu a pořídit fotodokumentaci.
 Řidič je zodpovědný za vzhled vozidla, zejména jeho čistotu.

Speciální produkty:
 U přepravy stavebního systému Multipor a Silka musí být vozidlo
vybaveno protiskluzovými podložkami.
 U přepravy stavebního systému Multipor musí být vozidlo vybaveno
ochrannými rožky o délce min. 50 cm.

V areálu závodu:




Nakládka:
 Řidič se před vjezdem do závodu Xella prokáže na odbavení
občanským průkazem a kódem přepravy (t.j. číslem objednávky
Xella). Kódem přepravy je myšleno číslo, které je umístěno na
objednávce přepravy v tabulce vpravo nahoře jako: "Číslo
objednávky".
 Při nakládce řidič vždy respektuje pokyny zaměstnanců Xella.
 Vždy mějte na mysli, že na nakládce nejste jediný a proto respektujte
ostatní řidiče.
 Řidič při nakládce musí sledovat a být viděn řidičem
vysokozdvižného vozíku.
 Řidič je povinen za každých okolností zajistit materiál aby nedošlo
k jeho poškození. Řidič je především povinen použít pro zajištění
zboží Xella ochranné rohy a vázací a upínací popruhy (dále jen
"kurty").










Fakturace:
 Splatnost faktur Xella je 60 dní a v případě dodržování hromadné
týdenní fakturace vám ji zkrátíme na 45 dnů.
 Vaše faktury posílejte jednou týdně a to hromadně jednu fakturu ke
všem přepravám s vyznačenými čísly realizovaných přeprav.
 E-mailová adresa pro elektronické zasílání faktur je
invoice.cz@xella.com.
 Hromadnou fakturu s uvedením seznamu přeprav odešlete do sídla
odesílatele spolu s jednou kopií hromadné faktury a přiloženými
originály potvrzených dodacích listů (viz. detaily v bodě 3.4-3.6
obchodních podmínek).

Při vjezdu do areálu a v průběhu celé nakládky je řidič povinen mít
oblečenou reflexní vestu a nasazenou pevnou pracovní obuv.
Řidič se řídí dopravním značením v závodě a pohybuje se pouze ve
vyhrazených prostorech a po určené trase.
Během nakládky nebo vykládky zboží se řidič nemůže nacházet na
ložné ploše vozidla, je povinen udržovat oční kontakt s řidičem
vysokozdvižného vozíku a pobývat v určených prostorách.
Řidič vždy respektuje pokyny zaměstnanců firmy Xella.
V závodě je třeba mít vypnutý motor, nevyžaduje-li situace jinak.
Řidič je zvláště povinen dodržovat dopravně-provozní řád a jiné
bezpečnostní předpisy v závodech Xella.
Řidič je povinen zajistit dopravní prostředek proti úkapům ropných či
jiných látek.
Jakákoliv porucha vozidla v areálu závodu nebo poškození vybavení
závodu musí být neprodleně oznámena pracovníkům závodu.
Společnost Xella nenese zodpovědnost za škodu způsobených na
osobních věcech, motorovém vozidle a jeho příslušenstvím v areálu
závodu a na odstavných plochách.
V areálu závodu je zakázáno:
 provádět opravy a údržbu vozidel, manipulovat s oleji a dalšími
látkami zvlášť nebezpečnými vodám;
 převážet nezletilé osoby v kabině řidiče;
 kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm;
 konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky;
 odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a sběrná místa.

Příloha č. 3: Služby poskytované zákazníkům
Definice základních služeb, které mohou být uvedeny a specifikovány v
objednávce přepravy:
 Dodávka na přesný čas: příjezd k zákazníkovi na uvedený čas,
s tolerancí + -30 minut.
 Dodávka následující den.
 Dodávka více než dvou kamionů v jeden den.
 Dodávka soupravou - sólem s přívěsem.

Příloha č. 2: Zásady bezpečné přepravy
a bezpečnosti v závodě
Vodič vstupem do závodu souhlasí s pravidly bezpečnosti v závode
Xella a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat. Před nakládkou
nebo vykládkou je řidič povinen absolvovat poučení a bezchybně
vyplnit test o pravidlech bezpečnosti v závodě Xella.
 Vjezd do závodu je povolen jedině s odplachtovaným kamionem.
 Při výjezdu ze skladu je nutné nechat odplachtovanou jednu stranu
kamionu pro vizuální kontrolu zabezpečení zboží.
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