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NT Hafenspedition GmbH 
 

- Všeobecné obchodní podmínky - 
 
 
 
1. Oblast platnosti:  

Následující ustanovení platí pro tyto, jakož i budoucí obchodní vztahy, i pokud nebudou ještě jednou výslovně 
dohodnuty. Uvedené podmínky platí za přijaté nejpozději začátkem převzetí zboží ze strany příjemce zakázky. Ještě 
jednou výslovně upozorňujeme na to, že případně podmínky uvedené ve vašem potvrzení zakázky nebudou námi 
akceptovány, a proto v případě realizace objednávky dopravy prostřednictvím vás nebudou součástí smlouvy. Vedlejší 
domluvy, změny a doplňky ohledně těchto podmínek, pokud nebyly dohodnuty pracovníky společnosti NT-
Hafenspedition GmbH (objednatel)  zmocněnými k zastupování, jsou účinné pouze tehdy, pokud se potvrdí písemně.  
 
 
2. Povinnosti příjemce zakázky: 

Příjemce zakázky ujišťuje, že má k provádění přepravy potřebná povolení a oprávnění podle §§ 3,6 zákona o nákladní 
motorové dopravě (povolení, eurolicenci, povolení pro třetí země, povolení CEMT /Evropská konference ministrů 
dopravy/). Příjemce zakázky se zavazuje, že bude zahraniční řidiče z třetích zemí pověřovat pouze v tom případě, pokud 
budou mít potřebná pracovní povolení. Rovněž se zavazuje, že zajistí, aby zahraniční jízdní personál měl úředně 
ověřený překlad potvrzení v německém jazyce podle § 7b odst. 1 věta 2 zákona o nákladní motorové dopravě  v 
nejnovějším znění a při každé jízdě ho měl vždy u sebe. Příjemce zakázky se zavazuje, že na vyžádání objednateli vždy 
předloží při kontrolách všechny dokumenty, které musí mít u sebe. Příjemce zakázky se zavazuje, že svému personálu 
za tím účelem udělí příslušné pokyny. Příjemce zakázky se zavazuje, že uvede tuto povinnost předložení a další již výše 
uvedené povinnosti v přepravní smlouvě uzavřené s pověřenými dopravci a že pověří pouze dopravce, kteří spolehlivě 
splňují předpoklady § 7b zákona o nákladní motorové dopravě . Příjemce zakázky se zavazuje, že bude provádět 
kontrolu dodržování těchto předpisů ze strany pověřených dopravců. Příjemce zakázky bude používat vlastní firemní 
vozidla. Pokud by příjemce zakázky zadal zakázku, níž byl pověřen, cizímu podniku, je povinen to bez prodlení oznámit 
objednateli, přičemž uvede i registrační značku. Smluvním partnerem, příp. ručitelem objednatele zůstává v těchto 
případech příjemce zakázky. Příjemce zakázky se zavazuje kontrolovat shodu nákladních listů s kusovými zásilkami, 
označení, vlastností a čísel. Zjištěné rozdíly je třeba okamžitě písemně zaznamenat a nechat podepsat zasílateli. Jako 
potvrzení o přijetí zásilky, která musejí být podepsány příjemcem, slouží nákladní listy, dodací listy a listy o uložení, které 
je třeba předat zároveň s fakturou. Stanovené dodací termíny se musejí přesně dodržovat. V případě prodlevy dodávky, 
jakož i ostatních potíží musí být objednatel okamžitě telefonicky informován. U vozidel, které nedojedou ve stanoveném 
termínu, nelze uplatňovat vzniklé čekací doby. Zaviněná ztráta termínu a nedodržení zakázkové položky opravňuje 
objednavatele ke snížení dovozného minimálně o 30 %. V případě překročení dodací lhůty ručí příjemce zakázky v plné 
výši za škodu, která následkem toho vznikla. Při výpadku nákladního automobilu nebo neposkytnutí dohodnutého 
ložného prostoru je objednavatel oprávněn si najmout náhradní vozidlo, přičemž případné zvýšené výdaje musí uhradit 
příjemce zakázky. Vozidla příjemce zakázky musejí být vybavena potřebným počtem upínacích popruhů, klínů a 
chráničů hran. Příjemce zakázky ručí za chybějící vybavení a s tím spojené výlohy za nakládku. Navíc je příjemce 
zakázky zodpovědný za provozně bezpečnou nakládku. Příjemce zakázky, jakož i pověřené partnerské podniky musejí 
dodržovat ustanovení vyhlášky o pravidlech silničního provozu. Užitečný náklad vozidel nesmí překročit celkovou 
přípustnou hmotnost.  
Přeprava na silnicích podléhajících mýtnému: jako dlužník mýtného zajistíte dodržování  povinností vyplývajících z 
příslušných národních zákonů včetně nařízení. Především zodpovídáte za odvádění mýtných poplatků vznikajících při 
této přepravě v zákonem předepsané výši a za skutečné použití silnic podléhajících mýtnému v odpovídajícím rozsahu.  
 
 
3. Ručení: 
Na rozdíl od § 431 obchodního zákoníku se dojednává pro příjemce zakázky, jakož i ním pověřené partnerské 
podniky maximální mez ručení 40 SZR/kg.  

 
 
4. Pojištění: 

Příjemce zakázky musí mít uzavřené zákonem předepsané pojištění zákonné zodpovědnosti za škody (§ 7a zákona o 
nákladní motorové dopravě) s platností po dobu spolupráce v rozsahu dohodnutého maximálního ručení a na požádání 
předloží objednateli kopii pojistné smlouvy. Změnu pojišťovatele je třeba objednateli bez prodlení oznámit, přičemž se 
předloží kopie nové pojistné smlouvy. Příjemce zakázky je povinen zajistit, aby se vyhotovení potvrzení o pojištění podle 
§ 7a zákona o nákladní motorové dopravě nacházelo vždy ve vozidle. Je-li objednatel oprávněn kvůli škodní události 
uplatňovat nároky vůči příjemci zakázky, postupuje příjemce zakázky tímto nároky vyplývající ze škodní události vůči 
pojišťovateli společnosti NT-Hafenspedition GmbH (objednateli). Objednatel podepsal spediční pojištění prostřednictvím 
firmy Aktiv-Assekuranz Makler GmbH v Mnichově. 
 
 
 
 
5. Palety a ostatní pomůcky pro nakládání:  

Příjemce zakázky je povinen vyměnit všechny pomůcky pro nakládání jednu po druhé (palety, mřížové boxy, kovové díly 
na ochranu hran atd.) jak u odesílatele, tak i u příjemce. Europalety s označením „PKP“ neakceptujeme jako europalety 
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na výměnu. Tyto palety jsou považovány za jednorázové a neúčtují se jako palety na výměnu. Proto výslovně 
upozorňujeme na to, že u všech přeprav bude přijetí europalet s označením „PKP“ odmítnuto. Pokud i přesto použijete 
tyto palety jako výměnné, nebudou vám připsány k dobru, příp. platí to, jako kdybyste nevyměnili žádné palety. Pokud se 
nevymění pomůcky pro nakládání nebo nevymění v úplném rozsahu, je třeba tak dodatečně provést do 30 dnů ode dne 
nakládky. Zpětné odběry realizované po této lhůtě nebudou uznány. Za nevyměněné, příp. nikoliv včas vrácené 
prostředky pro nakládání se účtuje 13,00€ + zákonná DPH za 1 europaletu a 128,00 € + zákonná DPH za 1 mřížový box, 
aniž by bylo třeba předem stanovit lhůtu. Uplatnění dalšího nároku na náhradu škody tím zůstává nedotčeno. Výměna 
pomůcek pro nakládání ze strany příjemce zakázky je uhrazena na základě dovozného. Příjemce zakázky musí doložit 
provedení výměny pomůcek pro nakládání na základě neodkladného předložení příslušných dokladů (list o paletách, 
stvrzenky atd.). 
 
 
6. Ochrana zákazníků / neutrálnost: 

a) Absolutní ochrana zákazníků platí za dohodnutou. Příjemce zakázky, příp. ním pověřené partnerské podniky 
nesmějí přímo nebo nepřímo, např. prostřednictvím třetích osob nebo pro třetí osoby navazovat kontakty se 
zákazníky, příp. zákazníky objednatele. Příjemce zakázky, jeho pracovníci, jakož i partnerské podniky, které s ním 
spolupracují, se zavazují upustit od jakýchkoliv úkonů, které by negativně ovlivnily obchodní vztahy mezi objednatelem 
a jeho zákazníky, příp. odběrateli. Po ukončení smlouvy platí výše uvedená ustanovení o ochraně zákazníků ještě po 
dobu 1 roku. Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytovanou přepravu bude obsahovat přiměřené 
odškodnění za smluvní i posmluvní dohodu o ochraně zákazníků. 

b) Veškeré dodávky musejí být realizovány neutrálně.  
c) Pro případ zaviněného porušení dohody o ochraně zákazníků nebo povinnosti neutrálnosti je splatná smluvní pokuta  

ve výši 5 000,00 € bez odvolání se na pokračující souvislost. Kromě toho zůstává uplatnění pokračující škody 
nedotčeno. 

 
 
7. Uchování v tajnosti: 

Příjemce zakázky použije všechny informace, podklady a ostatní pomocné prostředky, které obdrží v souvislosti se 
smlouvou, pouze k realizaci smlouvy. Pokud se nestaly všeobecně známé a objednavatel nedal předem písemný 
souhlas ke zveřejnění, musí příjemce zakázky zacházet s informacemi  a podklady, jakož i předmětem smlouvy důvěrně. 
Tyto povinnosti trvají i po skončení smlouvy. 
 
 
8. Vzájemné vyúčtování a zástavní právo:  

a) Objednatel je oprávněn si odečíst z pohledávek za dopravné a ostatních pohledávek veškeré své pohledávky, které 
mu náleží ze strany příjemce zakázky. Nároky objednatele vyplývající ze smlouvy a s tím související pohledávky, jakož 
i pohledávky z neoprávněného obohacování nebo nepovoleného jednání se smějí vykompenzovat pouze se splatnými 
nespornými pohledávkami příjemce zakázky, které byly podle daného základu a výše právoplatně stanoveny.  

 
b) Příjemce zakázky a ním pověřené partnerské podniky se tímto vzdávají uplatnění konexního nebo nekonexního  

zástavního práva nebo retenčního práva ohledně zboží, které je předmětem smlouvy a nachází se v jejich nepřímé 
nebo přímo dispoziční pravomoci.  

 
 
9. Poplatek z místa: 

Pro nakládku a vykládku je celkem stanoveno 24 hodin bez stojného. Příjemce zakázky si případně má nechat vzniklé 
čekací doby potvrdit nakladačem, příp. vykladačem. V opačném případě nelze zohlednit pohledávky týkající se stojného.  
 
 
10. Postoupení:  

Příjemce zakázky je v souvislosti s realizací smlouvy povinen na požádání postoupit objednateli vzniklé nároky na 
náhradu škody vůči třetím.   
 
 
Platí právo Spolkové republiky Německo. 


