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Všeobecné obchodní podmínky Mayr Melnhof Holz Paskov s.r.o. – přeprava dříví, platné 

od 1. 1. 2022 

Článek I. Obecná ustanovení 
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí smluv o přepravě 

uzavřených mezi odesílatelem a dopravcem i dodatků k nim a platí i pro  smlouvy o přepravě vzniklé 

poskytnutím požadovaného plnění dopravcem na základě přijaté objednávky odesílatele. Pro účely 

obchodní korespondence mezi stranami je přípustná elektronická forma komunikace. 

1.2. Dopravce prohlašuje, že je mu známo, že vzhledem k povaze předmětu přepravy (smrková kulatina, 

blíže specifikovaná v příloze č. 1), resp. vzhledem ke způsobu jeho kvantitativní přejímky je možné 

určit celkový objem kulatiny přepravované dle smlouvy, resp. objem dílčích přeprav kulatiny (v době 

samotné realizace přepravy), pouze přibližně.   

1.3. Dopravce – jako profesionál v oboru kamionové přepravy bere tímto na vědomí skutečnosti 

uvedené v odst. 1.2 těchto VOP, včetně veškerých souvisejících rizik (dopravce bere v této souvislosti 

zejména na vědomí možné riziko překročení hmotnostních limitů při provádění přepravy, plynoucích 

z odhadovaného objemu přepravované kulatiny, viz shora). Dopravce tudíž bere na vědomí, že 

odesílatel nenese jakákoli rizika (a jejich právní následky) týkající se porušení příslušných předpisů 

silniční dopravy (zejm. pak při překročení hmotnostních limitů). Pro vyloučení případných 

pochybností se proto dopravce předem (dle § 2898 občanského zákoníku) vzdává svých v 

budoucnu možných vzniklých práv na náhradu tato vzniklé (hmotné i nehmotné) újmy. 

Článek II. Provedení přepravy 
2.1. Dopravce je povinen řídit se pokyny odesílatele týkající se časového a množstevního rozvržení dílčích 

dodávek kulatiny, které se v areálu odesílatele určuje prostřednictvím elektronického rozhraní 

[dostupné na adrese https://www.prejimky.cz  → sekce Přejímky], tvz. dispečinku (přičemž 

dodavatel si v tomto rozhraní rezervuje časový termín dodávky kulatiny do areálu odesílatele, spolu 

s uvedením předpokládaného množství, a to prostřednictvím tzv. záměru). 

2.2. V návaznosti na konkretizaci místa a času dílčí nakládky je dopravce dle domluvy s odesílatelem 

povinen dodržovat dojezdové časy jednotlivých dílčích přeprav dle dispečinku odesílatele 

(dopravce si za tímto účelem vyžádá informace o záměrech od dodavatele). Dopravce bere v této 

souvislosti na vědomí, že nedodržením této povinnosti může způsobit prodlení odesílatele při 

odbavování (přejímce) dodávek kulatiny od jiných dodavatelů odesílatele. 

2.3. Provedení přepravy dopravcem dle této smlouvy zahrnuje (kromě samotné přepravy kulatiny) jak 

provedení nakládky kulatiny, tak její následnou vykládku v místě určení.  

2.4. Pro vyloučení případných pochybností dopravce prohlašuje, že práva a  povinnosti dopravce 

týkající se dílčí přepravy smrkové kulatiny dle této smlouvy se vždy řídí (i) co do určení místa a času 

dílčí nakládky kulatiny: určením příslušného dodavatele kulatiny, (ii) co do ostatních práv a povinností 

dopravce těmito VOP a příslušnými právními předpisy). 

2.5. Dopravce bere dále na vědomí způsob kvantitativní přejímky přepravované smrkové kulatiny, kdy: 

2.5.1. je přesné určení dodané smrkové kulatiny (tj. kvantitativní přejímka) realizována vždy v místě 

určení (měrná zařízení se nacházejí v místě určení), 

2.5.2. je přejímka realizována pracovníky společnosti odesílatele, 

2.5.3. je na základě této přejímky vždy vyhotovena tzv. tabelace (tj. kvantitativní soupis dodávek 

smrkové kulatiny, změřených v příslušném fakturačním období). 

2.6. Pro účely této smlouvy zejména pak pro výpočet přepravného dle článku III. této smlouvy a 

vyhotovení tabulace je rozhodná vzdálenost z místa první nakládky (v případě, že je nakládáno na 

více místech v průběhu přepravy) do místa určení potvrzená výstupem GPS. Dojde-li k rozporu mezi 

dopravní vzdáleností doloženou GPS a dopravní vzdáleností uvedenou v dodacím listě, pak je 

odesílatel oprávněn použít přednostně dopravní vzdálenost doloženou výstupem GPS. V případě 

nedoručení výstupu GPS v souladu s touto smlouvou (odstavec 4.1. těchto VOP) bude odesílatelem 
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použita vzdálenost uvedená na dodacím listě. Odesílatel je však oprávněn kdykoliv ověřit skutečnou 

vzdálenost přepravy mezi místem první nakládky a místem určení za pomocí map. Pokud tímto 

postupem odesílatel zjistí, že dopravce nepoužil nejkratší možnou vzdálenost vhodnou pro nákladní 

automobily, je odesílatel pro účely této smlouvy zejména výpočtu ceny přepravného a vyhotovení 

tabulace oprávněn použít vzdálenosti dle mapových podkladů.   

Článek III. Fakturace  
3.1. Dohodnutá kupní cena smluveného zboží je určena dle aktuálního ceníku odesílatele platného ke 

dni uzavření smlouvy. Úhrada jiných nákladů odesílatelem souvisejících s dodáním dříví, jako např. 

pojištění, musí být výslovně písemně s odesílatelem sjednána. 

3.2. Dopravce je oprávněn fakturovat provedenou přepravu za následujících podmínek: 

3.2.1. přepravné vyúčtuje dopravce odesílateli fakturou, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu (dále jen „faktura“),  

3.2.2. faktura bude vystavena v každém kalendářním měsíci vždy pro tato fakturační období: (i) 1. 

až 10. den, (ii) 11. až 20. den, (iii) 21. až poslední den příslušného kalendářního měsíce, 

3.2.3. závazným podkladem pro fakturaci je tabelace odesílatele (zachycující smrkovou kulatinu 

přepravenou dopravcem v příslušném fakturačním období); tabelaci je povinen odesílatel 

dopravci odeslat (prostřednictvím e-mailu) nejpozději do tří (3) dnů od konce příslušného 

fakturačního období, 

3.2.4. faktura bude vystavena vždy ve dvojím (2) vyhotovení (přičemž po jednom obdrží každá 

smluvní strana),  

3.2.5. faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejího prokazatelného doručení odesílateli, a 

to bezhotovostním převodem na účet odesílatele uvedený ve faktuře, pod variabilním 

symbolem uvedeným tamtéž, 

3.2.6. za datum uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, se považuje vždy poslední den příslušného fakturačního období (tj. 10., 20., resp. 

poslední den daného kalendářního měsíce), 

3.2.7. nebude-li mít faktura náležitosti daňového dokladu nebo nebude-li faktura vycházet z příslušné 

tabelace odesílatele, je odesílatel oprávněn dopravci fakturu vrátit k její opravě; lhůta 

splatnosti počíná v takovém případě běžet od prokazatelného doručení řádně opravené 

faktury. 

Článek IV. Povinnosti dopravce 
4.1. Dopravce je povinen vždy nejpozději dva (2) pracovní dny po provedení příslušné dílčí přepravy 

sdělit odesílateli přesnou trasu, po které byla tato přeprava realizována (tj. popis trasy z místa první 

nakládky kulatiny na dopravní prostředek do místa určení dle smlouvy o přepravě věci, 

prostřednictvím souřadnic systému GPS; informace o trase musí být sděleny ve formě dle přílohy č. 

[3] těchto VOP) na adresu dle Přílohy č. 3 těchto VOP; tato povinnost se považuje za splněnou pouze 

tehdy, bude-li skutečně zpráva se shora uvedeným obsahem a v požadované formě do zvolené e-

mailové schránky doručena. Dopravce je povinen vyžádat si potvrzení o přijetí této zprávy. 

Prodávající bere na vědomí, že porušení povinností dle tohoto odstavce může mít za následek 

nemožnost evidence trasy přepravy smrkové kulatiny dle GPS. Jednorázové nedoručení informace 

o trase ve formě dle přílohy č. 3 ze strany dopravce v průběhu kalendářního roku zakládá nárok na 

slevu z ceny přepravného bez DPH příslušné dílčí přepravy kulatiny ve výši 25%. Při opakovaném 

nedoručení informace o trase ve formě dle přílohy č. 3 v průběhu kalendářního roku je odesílatel 

oprávněn uplatňovat slevu z ceny přepravného bez DPH příslušné dílčí přepravy kulatiny až ve výši 

50%.  

4.2. Dopravce se dále zavazuje, že odesílateli vždy sdělí veškeré informace (kterými disponuje) potřebné 

pro řádnou a včasnou identifikaci místa původu přepravované smrkové kulatiny, jakož i pro určení 

celého dodavatelského řetězce vztahující se k příslušné dodávce kulatiny a v této souvislosti rovněž 

poskytne veškerou potřebnou součinnost příslušnému kontrolnímu orgánu, bude-li příslušná dodávka 
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či dodávky kulatiny jakkoli považována za rizikovou (tj. zejména bude-li zde podezření, že byla 

vytěžena v rozporu s příslušnými právními předpisy). 

Článek V. Ostatní ujednání 
5.1. Dopravce bere na vědomí, že odesílatel disponuje omezenou skladovací kapacitou, přičemž 

možnosti logistického plánování ohledně využití této kapacity jsou vzhledem k možným mimořádným 

stavům (zejména, nikoli však výlučně, větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí 

vzniku požárů v období sucha) či prodlení smluvních dodavatelů odesílatele rovněž omezené. 

Dopravce je v této souvislosti povinen: 

5.1.1. odesílatel je oprávněn vydat dopravci pokyn k pozastavení již objednané dílčí přepravy 

smrkové kulatiny, který je pro dopravce závazný (a to okamžikem jeho doručení na jeho 

kontaktní adresu), 

5.1.2. tento pokyn je odesílatel oprávněn vydat pouze ze závažných důvodů (zejména, nikoli však 

výlučně, z důvodu nedostatku skladovací kapacity odesílatele), nejpozději však 48 hodin před 

započetím příslušné dílčí přepravy, na nezbytně nutnou dobu,  

5.1.3. tento pokyn lze udělit jakoukoli formou na kteroukoli kontaktní adresu dopravce (v případě 

ústního/telefonického pokynu tento pokyn odesílatel následně potvrdí e-mailem, přičemž zde 

uvede, že se jedná o potvrzení dřívějšího pokynu, a to nejpozději do 48 hodin od okamžiku 

učinění ústního/telefonického pokynu), 

5.1.4. zmíněný pokyn je smluvně ujednaným oprávněním odesílatele, jeho realizace je tudíž výkonem 

práva, které nezakládá povinnost k náhradě případně vzniklé újmy na straně dopravce 

(dopravce považuje zde ujednané lhůty za dostatečné pro minimalizaci jemu vznikajících rizik 

či újmy) Pro vyloučení případných pochybností se proto dopravce předem (dle § 2898 

občanského zákoníku) vzdává svých v budoucnu možných vzniklých práv na náhradu tato 

vzniklé (hmotné i nehmotné) újmy. 

Článek VI.Smluvní pokuty 

6.1. Dopravce je povinen odesílateli zaplatit smluvní pokutu, poruší-li (bez ohledu na případné zavinění) 

následující povinnosti: 

6.1.1. porušení kterékoli povinnosti dopravce dle článku II. a IV. těchto VOP, a to ve výši 50 CZK za 

každý (byť i započatý) m3 příslušné dílčí přepravy kulatiny, které se toto porušení týká,  

6.2. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není jakkoli dotčen 

případný nárok odesílatele na náhradu škody či jiné újmy (tj. smluvní pokuta nijak nekompenzuje 

případně vzniklou škodu či jinou újmu). 

6.3. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení jejího vyúčtování dopravci. 

Odesílatel je oprávněn (jednostranně) započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 

pohledávce dopravce na zaplacení přepravného. 

Článek VII. Ukončení smlouvy 
7.1. Odesílatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

7.1.1. bude-li ohledně dopravce nebo osoby ovládající dopravce zahájeno insolvenční řízení, 

případně soudem vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude-li o insolvenčním návrhu podaném 

dopravcem nebo proti němu soudem rozhodnuto tak, že se zamítá pro nedostatek majetku 

dlužníka, 

7.1.2. podá-li dopravce nebo osoba ovládající dopravce návrh na vyhlášení moratoria, 

7.1.3. vstoupí-li dopravce nebo osoba ovládající dopravce do likvidace. 

7.2. Zákonná úprava odstoupení od smlouvy není předcházejícím ustanovením těchto podmínek 

dotčena. 
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7.3. Odesílatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní 

doba činí deset (10) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena 

dopravci. 

7.4. Každé odstoupení nebo výpověď musí být učiněno v písemné formě. Právní účinky odstoupení 

nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní 

straně. 

7.5. Odstoupení (resp. výpověď) musí být zaslána na adresu dopravce uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

Článek VIII. Jednání smluvních stran a forma právních úkonů 
8.1. Smluvní strany jsou oprávněny jednat v případě, že se jedná:  

• o fyzickou osobu buď osobně, nebo zmocněncem na základě písemné plné moci;  

• o právnickou osobu statutárním orgánem, zaměstnancem oprávněným jednat v rozsahu svého 

zákonného zmocnění nebo zmocněncem na základě písemné plné moci; je-li statutárním orgánem 

právnické osoby jiná právnická osoba, je tato oprávněna jednat pouze svým statutárním orgánem 

nebo zmocněncem na základě plné moci.  

8.2. Právní úkony jsou činěny zásadně písemně, přičemž za písemnou formu se pro účely těchto VOP, 

není-li v nich výslovně stanoveno jinak, považuje také emailová komunikace. 

8.3. Jakoukoli změnu shora uvedených kontaktních adres oznámí smluvní strana druhé smluvní straně bez 

zbytečného prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny, a to na některou její shora 

uvedenou kontaktní adresu a následně také písemně na adresu této smluvní strany uvedenou v 

záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že změna 

kontaktní adresy dle tohoto odstavce se nepovažuje za změnu smlouvy. 

8.4. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený dopravci, bude-li doručen 

na adresu uvedenou u dopravce v záhlaví této smlouvy, na kontaktní adresu dopravce nebo na 

jakoukoli jinou adresu písemně oznámenou dopravcem odesílateli pro účely doručování písemných 

oznámení. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany je účinné dnem jejich doručení 

druhé smluvní straně nebo domněnkou dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Článek IX. Prevence rizik 
9.1. Vzhledem k tomu, že Místo určení, jak je definováno, tvoří uzavřený areál, ve kterém probíhá 

nepřetržitý provoz a vyskytuje se v něm železniční vlečka, velké množství vozidel, dopravních 

prostředků a jiných zařízení spojených s podnikatelskou činností odesílatele, která představují 

potenciální riziko života a zdraví osob, které se v areálu nacházejí, zavazuje se dopravce respektovat 

pravidla a plnit pokyny odesílatele uvedené v Příloze č. 5 těchto VOP – Závazná pravidla pro 

dopravu dodávek Dřeva a pohyb v areálu Mayr-Melnhof Holz Paskov. Dopravce je povinen s 

obsahem Přílohy č. 5 seznámit své zaměstnance nebo jiné osoby pověřené dopravcem prováděním 

dodáním zboží a jeho vykládkou (např. další přepravce), kteří budou za dopravce plnit povinnosti z 

těchto VOP nebo přepravní smlouvy  spojené se vstupem/vjezdem do Místa určení, bere na vědomí, 

že znalost těchto pokynů a pravidel je podmínkou vjezdu do areálu odesílatele a je odpovědný za 

dodržování těchto pokynů a pravidel ze strany svých zaměstnanců nebo jiných osob, kterým umožnil 

do Místa určení přístup. Pokud dopravce poruší kteroukoli povinnost (zákaz) na ochranu BOZP 

uvedenou v Příloze č. 5, je odesílatel oprávněn (nikoli však povinen) požadovat na dopravci 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 CZK a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. V případě 

porušení této povinnosti je odesílatel dále oprávněn vykázat osoby, které nerespektovaly 

předmětnou povinnost, z areálu MMHP, příp. zakázat vjezd do areálu MMHP vozidlům (dle SPZ).  

9.2. Dopravce je povinen zajistit, aby jeho činnosti a pracovní postupy jeho zaměstnanců v Místě určení 

byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni jak jeho zaměstnanci 

nebo jiné osoby pověřené dopravcem prováděním dodáním zboží a jeho vykládkou, tak také 

zaměstnanci odesílatele a zavazuje se spolupracovat s odesílatelem při zajištění bezpečného, 

nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny osoby na pracovišti. 
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9.3. Dopravce prohlašuje, že se seznámil také s obsahem Přílohy č. 6  -  Informace o rizicích a přijatých 

opatřeních před jejich působením ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 

Zákoníku práce. Dopravce je povinen s obsahem Přílohy č. 6 seznámit své zaměstnance nebo jiné 

osoby pověřené dopravcem prováděním dodáním zboží a jeho vykládkou (např. další přepravce), 

kteří budou za dopravce plnit povinnosti stanovené VOP nebo smlouvou o přepravě v a spojené se 

vstupem/vjezdem do Místa určení, bere na vědomí, že znalost těchto pokynů a pravidel je 

podmínkou vjezdu do areálu odesílatele a je odpovědný za dodržování těchto pokynů a pravidel 

ze strany svých zaměstnanců nebo jiných osob, kterým umožnil do Místa určení přístup. 

Článek X. Změna VOP 
10.1. Dopravce se před učiněním objednávky ze strany odesílatele seznámil s těmito VOP, všechny jejich 

ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez 

zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto 

výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku. 

10.2. Odesílatel může VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude dopravci oznámena písemně 

na jeho kontaktní adresu, nebo elektronickou formou komunikace, přičemž za jeho kontaktní adresu 

se považuje jeho sídlo či místo podnikání, jakož i sídlo jakékoli jeho provozovny. 

10.3. Dopravce je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce 

od počátku platnosti změny VOP s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi 

odesílateli, nebylo-li ve smlouvě o přepravě výslovně dojednáno jinak. 

Článek XI. Ostatní ustanovení 
11.1. Veškeré právní vztahy ze smluv, které se řídí těmito VOP nebo s těmito smlouvami souvisejí, se řídí 

hmotným právem České republiky, konkrétně Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Ujednáním VOP v platném znění se řídí smluvní vztah pro celou dobu 

jeho trvání, případně i po jeho ukončení, a to až do úplného vypořádání všech práv a nároků z něho 

plynoucích. Pokud by byla ujednání ve smlouvě o přepravě odchylná od VOP, mají ujednání 

uvedená ve Smlouvě přednost. S výjimkou, kdy tyto VOP požadují písemnou listinnou formu, lze 

veškerou komunikaci mezi odesílatelem a dopravcem uskutečňovat ve formě písemných 

elektronických zpráv (e-mail, SMS. apod.) doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou 

stranou. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká zániku nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. 

11.2. Odesílatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu 

dopravce jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje. 

11.3. Dopravce dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění péče o 

zákazníka, marketingové činnosti a bonusových zákaznických programů. Tento souhlas je 

dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. Sb., č. 89/2012 Sb., 110/2019 Sb., a č. 480/2004 Sb.  Tento 

souhlas může být kdykoli odvolán. 

Článek XII. Závěrečná ustanovení 
12.1. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou podnikateli, ustanovení o lichvě (§ 1796 občanského 

zákoníku) a neúměrném zkrácení (§§ 1793 až 1795 občanského zákoníku) se proto nepoužijí. 

Dopravce v této souvislosti prohlašuje, že je profesionálem v oboru, na základě vzájemné spolupráce 

s odesílatelem a prostřednictvím těchto VOP je dostatečně obeznámen se způsobem realizace 

dodávek smrkové kulatiny (způsob určení konkrétního umístění přepravované kulatiny, způsob 

odbavení dodávky kulatiny v areálu odesílatele, systém dispečinku a případné následky nedodržení 

záměru, smluvní sankce za porušení smluvních podmínek apod.). Dopravce rovněž potvrzuje, že je 

mu známa zde uváděná smluvní dokumentace odesílatele. 

12.2. Pohledávky vzniklé ze vztahu mezi odesílatelem a dopravcem není dopravce oprávněn zastavit 

nebo postoupit na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu odesílatele; postoupení nebo 

zastavení pohledávky bez takového souhlasu odesílatele je neplatné. 
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12.3. Dopravce výslovně prohlašuje, že je mu znám účel smlouvy, že je schopen smlouvu řádně splnit; v 

této souvislosti se proto vzdává svého práva na zrušení závazku dle § 2000 občanského zákoníku, 

resp. na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1756 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.4. Smluvní strany prohlašují, že si navzájem sdělily veškeré okolnosti požadované dle § 1728 odst. 2 

občanského zákoníku. Smluvní strany jsou dále povinny si navzájem neprodleně sdělovat, že při 

provozu svého obchodního závodu udělily prokuru (včetně totožnosti zmocněného prokuristy). 

12.5. Jakákoli smluvní pokuta mezi smluvními stranami musí být sjednána pouze písemně, a to výlučně v 

podobě listiny podepsané (nikoli elektronicky) oběma smluvními stranami. 

12.6. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně a v písemné podobě sjednáno jinak, je výše úroku z 

prodlení stanovena příslušným právním předpisem. Dopravce není oprávněn požadovat případné 

úroky z úroků (smluvních úroků či úroků z prodlení). 

12.7. Odesílatel je oprávněn započítat také své nesplatné pohledávky vůči dopravci, nebude-li dopravce 

schopen plnit své peněžité závazky. Odesílatel je dále oprávněn započítat vůči dopravci také své 

nejisté či neurčité pohledávky (např. pohledávky ze smluvní pokuty, náhrady škody či jiné újmy, 

bezdůvodného obohacení). Ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

12.8. Veškerá práva dopravce související s touto smlouvou se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku 

promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy mohla být uplatněna (u orgánu veřejné moci) 

poprvé. 

12.9. Smluvní strany se dohodly, že nabídka na uzavření či změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, 

výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto odchylky mění obsah nabídky 

pouze nepodstatně (ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se proto nepoužije). 

12.10. Neplatnost právního jednání (v důsledku nedodržení jeho ujednané formy) souvisejícího s touto 

smlouvou lze namítat i v případě, že již bylo některou ze stran plněno. Ustanovení § 582 odst. 2 

občanského zákoníku se proto nepoužije. 

12.11. Splatnost přepravného je sjednána touto smlouvou, ustanovení § 1963 odst. 1 občanského zákoníku 

se proto nepoužije. 

12.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její následující přílohy: 

 umístěné na webové stránce Kupujícího https://www.mm-holz.com/en/about-

us/locations/mayr-melnhof-holz-paskov/downloads-mayr-melnhof-holz-paskov 

o příloha č. 1: technické a kvalitativní podmínky Kupujícího 

o příloha č. 2: tabulka PEINTINGER, popis 3D měření 

o příloha č. 3: Přenášení dat do systému G2-Mayr 

o příloha č. 5: závazná pravidla pro dopravu dodávek Dřeva a pohyb v areálu 

Kupujícího 

o příloha č. 6: informace o rizicích a opatřeních před jejich působením 

o příloha č. 8 Závazná pravidla - vagonové dodávky 

  

https://www.mm-holz.com/en/about-us/locations/mayr-melnhof-holz-paskov/downloads-mayr-melnhof-holz-paskov
https://www.mm-holz.com/en/about-us/locations/mayr-melnhof-holz-paskov/downloads-mayr-melnhof-holz-paskov
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Z bezpečnostních důvodů dokument dostupný na webu neobsahuje podpisy jednatelů 
společnosti. Podepsaný dokument je možno zaslat smluvním partnerům na vyžádání u 
obchodního zastoupení. 
 
This document available on websites does not contain signs of managing directors 
because of safety reasons. Signed document is possible to send to contractual partners 
on request. Please contact our round logs purchasers. 
 

Ve Staříči   dne  1.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 

Ing. Michal Kocián, jednatel 

 

 

 

 

  

 
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 

Ing. Lukáš Konečný, jednatel 

 

 


