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1. Úvodní ustanovení 
Tyto obchodní a technické podmínky OTP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  
a kupujícího a dodavatele odpadu a příjemce odpadu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu  
s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito OTP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele  vše v platném znění. 
Tyto OTP se stávají se nedílnou součástí kupní smlouvy, pokud se na ně kupní smlouva odkáže a platí v 
celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Obsah kupní smlouvy je pak nadřazen 
OTP. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a podpisem smlouvy 
vyjadřuje kupující s nimi souhlas.  
Obchodní a technické podmínky OTP 2021 platí pro dodávky stavebních materiálů, materiálů pro ocelárenství 
a pro příjem stavebních a demoličních odpadů a odpadů z hutní a ocelárenské výroby. 
Změny a doplnění těchto OTP a kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku podepsaného 
oběma stranami. 
 
2.   Předmět dodávky a předmět odběru 
2.1. Předmět dodávky 
Dodávané zboží a služby jsou:  
 - Umělé hutné kamenivo UHK Destro určené pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 

pro inženýrské stavby a pozemní komunikace podle ČSN EN 13242:2002+A1:2007 a pro výrobu betonu 
podle ČSN EN 12620:2002+A1:2004, 

- Recyklované kamenivo RK určené pro inženýrské stavby a pozemní komunikace podle 
ČSN EN 13242:2002+A1:2007 a pro výrobu betonu podle ČSN EN 12620:2002+A1:2004, 

- Směsné recykláty ze stavebního odpadu určené pro zásypové práce 
- Zpět vzatá asfaltová směs, 
- Těžené přírodní kamenivo určené pro drobné stavební práce, zemina, škvára a zásypové písky, 
- Ocelárenské materiály tvořené slitky kovů, okujemi, úkapy a recyklovaným upraveným železným odpadem, 
- Žáruvzdorné hmoty a materiály pro přípravu žáruvzdorných hmot pro ocelárenství, 
- Prefabrikované betonové stavební bloky Stablo a železobetonové silniční panely IZD 
- Doprava výrobků na místo určení nákladními automobily. 

2.2. Předmět odběru 
Odebírány  jsou odpady z výroby železa a oceli, odpady z odsiřování a odpady ze stavební výroby a směsné 
stavební a demoliční odpady. Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit. Ke zbavování se odpadu dochází, když osoba předá movitou věc, k odstranění osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Firma Miroslav Karas je oprávněná převzít k likvidaci nebo 
přepracování pouze odpady uvedené v seznamu odpadů v příloze č. 1 těchto OTP. 
Sortiment  všech dodávaných výrobků a přebíraných odpadů je definovaný v platném ceníku provozovny na 
příslušné období. Není-li dohodnuto předem jinak, jedná se o typové výrobky ve smyslu platných norem. Na 
tyto výrobky byly prodávajícím vydána příslušná prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.  
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3.   Smluvní vztah  
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy nebo převzetím  
a potvrzením písemné objednávky.  
Návrh KS obdrží kupující od prodávajícího na základě poptávky a projednání obchodních podmínek. Jako 
podklad pro uzavření KS je kupující povinen poskytnout prodávajícímu aktuální výpis z obchodního rejstříku 
nebo kopii živnostenského listu, osvědčení o registraci k DPH a bankovní spojení. Tyto doklady poskytuje před 
uzavřením KS a dále při jakékoliv změně údajů v nich obsažených.  
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká i převzetím  ústní objednávky a je potvrzen a odsouhlasen 
převzetím a písemným potvrzením příslušného vážního lístku u volně ložených sypkých materiálů nebo 
dodacího listu u betonových prefabrikátů. Dodávky se i v tomto případě řídí ustanovením OTP.    
     
4.   Dodací podmínky pro dodávky a prodej výrobků 
4.1. Objednávka 
Kupující je povinen v objednávce přesně uvést všechny požadované výrobky podle ceníku a podle výše 
uvedených technických norem. Objednávané množství u větších dodávek může být udáno rámcově a 
následně po dohodě s výrobnou průběžně upřesňováno během plnění dodávky. 

Kupující nese zodpovědnost za neúplné údaje, chybné nebo nesrozumitelné označení, které jsou v rozporu 
s platnými technickými normami, včetně případných chyb způsobených elektronickým přenosem dat (e-mail, 
SMS apod.). Plný souhlas s výrobkem nebo skladbou dodávky potvrzuje kupující převzetím a písemným 
potvrzením dodacího a vážního lístku nebo dodacího listu. 
V případě, že údaje dodané kupujícím v objednávce jsou neúplné, nepřesné, nesrozumitelné nebo nepravdivé 
je prodávající oprávněn odmítnout nebo přerušit dodávku a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, aniž 
by kupujícímu vznikly jakékoli nároky vůči prodávajícímu. 
4.2. Dodávka  
Na základě KS nebo potvrzené objednávky má kupující právo: 
- na bezvadné plnění dodávky v čase i kvalitě, 
- na odstraněné vad nebo slevu z ceny v případě prokázané vadné dodávky , 
- na náhradu prokázané škody vzniklé vadným nebo pozdním plněním z viny prodávajícího. 
Na základě KS nebo potvrzené objednávky má prodávající právo: 
- na zaplacení ceny a případné zálohy za dodávku ve výši a lhůtě splatnosti podle KS nebo platného  
  ceníku provozovně; při neuhrazení faktur a bez případné dodatečné dohody je prodávající oprávněn  
  přerušit,  případně i zastavit dodávku, 
- požadovat od kupujícího převzetí ́objednané dodávky a služby v dohodnutém čase a místě  
- na náhradu škody vzniklé neodebráním dodávky a služby v dohodnutém čase a místě,  
4.3. Plnění dodávek  
Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství a kvalitě podle objednávky kupujícího a v souladu s těmito 
OTP a uzavřenou kupní smlouvou.  Množství dodávaného sypkého zboží se uvádí v tunách, hmotnost 
dodávky je  uvedena na dodacím a vážním lístku, přičemž jde o hmotnost zboží zjištěnou na váze 
prodávajícího. Množství dodávaných prefabrikátů se uvádí v kusech.  
Kupující potvrdí podpisem dodacího a vážního lístku nebo dodacího listu přijetí zboží, jeho množství, cenu a 
jakost. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 
Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny v plné výši. 
4.4. Doprava zboží a přejímka 
Doprava zboží je zajišťována vlastními vozidly prodávajícího, dopravcem zajištěným prodávajícím nebo 
vozidly kupujícího. V případě dopravy zboží prodávajícím, nebo jím zajištěným dopravcem, se přejímka zboží 
uskuteční na prvním místě vykládky u kupujícího, a to ještě před vyložením na ložné ploše vozidla nebo na 
bezprostředně první skládce vzniklé při vyložení zboží z ložné plochy dopravního prostředku. Skládka pro 
přejímku sypkých materiálů musí mít čistou a zpevněnou nehlinitou plochu upravenou tak, aby se zboží 
nemohlo smísit se zeminou a jinými nečistotami nebo s kamenivem jiné frakce; při nesplnění těchto požadavků 
na místo přejímky prodávající neodpovídá za kvalitu zboží z hlediska jeho zrnitosti, obsahu jemných částic a 
obsahu cizorodých částic.  
Zajišťuje-li dopravu zboží kupující vlastními dopravními vozidly, musí zajistit, aby ložný prostor jím 
přistavených vozidel byl čistý a bez zbytků jiných výrobků. Při nakládání betonových prefabrikátů je kupující 
zodpovědný za správné uložení a bezpečné upevnění výrobků na vozidle, za správnou manipulaci při skládání 
a správné uložení výrobků na místě určení, aby nemohlo dojít k dodatečnému poškození výrobků. Kupující je 
zodpovědný za dodržení maximálního zatížení vlastních vozidel; hmotnosti jednotlivých výrobků (bloky Stablo 
a silniční panely IZD) jsou uvedeny v technických listech výrobků a jsou k dispozici na výrobně. Stanovené 
místo přejímky je v tomto případě ložný prostor dopravního prostředku po jeho naložení na výrobně. V případě 
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nesplnění těchto požadavků ze strany kupujícího neodpovídá prodávající za jakost kameniva a ostatních 
sypkých materiálů. Místem plnění je v tomto případě místo podnikání prodávajícího halda Kladno. 
Kupující zajistí, aby zboží v místě plnění přebírala osoba k tomu oprávněná; v pochybnostech se má za to, že 
osoba potvrzující přejímku zboží v místě plnění byla osobou k tomu oprávněnou a zmocněnou. 
 

5. Kvalita 
Požadavky na kvalitu dodávaného zboží obsahuje kupní smlouva nebo schválená objednávka. Není-li to jinde 
uvedeno, řídí se požadavky na kvalitu technickými normami platnými pro příslušné výrobky, uvedenými v bodě 
2.1. těchto OTP. Prodávající dokladuje splnění požadavků technických norem a zákonných nařízení při výrobě 
dodaných výrobků příslušným prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech, které jsou k dispozici 
na webových stránkách výrobce www.destro.cz u jednotlivých produktů.  

 Zprávy o zkouškách typu výrobků, certifikáty a zprávy o dohledech certifikovaných výrobků a systémů a další 
zprávy o provedených zkouškách jsou k dispozici na webových stránkách výrobce www.destro.cz u 
jednotlivých produktů. Všechny dokumenty jsou na vyžádání k dispozici i na obchodním oddělení 
prodávajícího. 
 
6. Dodací podmínky pro převzetí odpadů 
6.1. Příjem odpadů 
Firma DestroKladno s.r.o., jako příjemce,  převezme od dodavatele odpadu, jako předávajícího, odpady ke 
zpracování v souladu s těmito OTP.  
Firma DestroKadno s.r.o. jako nástupnická firma firmy Miroslav Karas - Destro prohlašuje, že je oprávněnou 
firmou podle rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje - ŽP/38549/02/Chr, 13962 OD-146628/05/OŽP-
Tu, 101276/2014/KUSK OŽP/Sk a 075604/2015/KUSK. Tyto dokumenty jsou na vyžádání k nahlédnutí u 
vedení organizace. Aktuální seznam přebíraných odpadů je k dispozici na stránce http://destro.cz/stavebni-
odpady-a-sute/. 
6.2. Vlastnosti odpadu 
Dodavatel odpadu odpovídá za hodnocení a klasifikaci odpadu, za jeho zařazení podle Katalogů odpadů a je 
povinen vydat Základní popis odpadu - ZPO včetně předepsaných protokolů o zkouškách  podle Přílohy 1, 
vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. v platném znění. Tento ZPO musí předložit příjemci odpadů nejpozději při první 
dodávce. Příjemce odpadů si vyhrazuje právo odmítnout převzít odpad, ke kterému dodavatel nepředložil 
platný ZPO. Dodavatel odpovídá za to, že obsah a složení předávaného odpadu odpovídá údajům uvedeným 
v příslušném ZPO. Odpad nesmí obsahovat zejména nebezpečné látky a příměsi, jako jsou izolační lepenky, 
oleje, chemikálie, eternit, azbest, zářivky apod. 
V případě, že bude po vykládce odpadu zjištěno, že odpad svým obsahem neodpovídá skupině zařazení a 
ZPO, bude odpad naložen zpět na vozidlo předávajícího. Za zpětné naložení odpadu bude účtován poplatek 
ve výši 500,– Kč bez DPH. 

6.3. Doprava a přejímka odpadu 
Doprava odpadu je zajišťována vozidly příjemce, vozidly příjemcem zajištěnými nebo vozidly dodavatele.  
V případě dopravy odpadu příjemcem, nebo jím zajištěným dopravcem, se přejímka odpadů  uskuteční před 
nakládkou odpadu nebo během nakládání na vozidlo. V případě vlastní dopravy dodavatele odpadu se 
přejímka uskuteční jednak ještě před vyložením odpadu na ložné ploše vozidla a pak po složení odpadu na 
určeném místě skládky. 
 
7.   Cena a platební podmínky 
7.1. Ceny 
Ceny za prodávané zboží a za odebírané odpady stanovují aktuální ceníky provozovny, které jsou součástí 
obchodních podmínek. Prodávajícího, resp. příjemce odpadu, má právo ceny uvedené v cenících změnit, o 
změně cen je však povinen kupujícího nebo dodavatele odpadu s náležitým předstihem informovat. V kupní 
smlouvě mohou být dohodou mezi kupujícím a prodávajícím nebo  dodavatelem odpadu a příjemcem sjednány 
ceny odlišně od platných ceníků. K cenám uváděným bez DPH je účtována sazba DPH ve výši  21 %. 
Podkladem pro vyúčtování dodávky nebo příjmu jsou doklady potvrzené zaměstnancem nebo jinou 
zmocněnou osobou kupujícího v případě prodeje nebo osobou příjemce v případě převzetí odpadů podle bodu 
4.4. a 5.3. těchto OTP.  
7.2. Prodej a odběr malého množství sypkých materiálů - maloodběr 
Ceny v ceníku platí pro dodávku zboží v množství větší než 1 t nebo převzetí více než 1 t odpadu. V případě 
dodávky zboží nebo převzetí odpadu o objemu menší než 1 t, tzv. maloodběru, bude účtován manipulační 
poplatek ve výši 100,– Kč plus DPH za každou jednotlivou dodávku nebo převzetí. 
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7.3. Platební podmínky 
Není-li sjednáno jinak, uhradí kupující nebo dodavatel odpadu kupní cenu po splnění každé jednotlivé dodávky 
výrobků nebo předání odpadu. Prodávající, resp. příjemce odpadu,  je oprávněn vystavit faktury za dodané 
zboží nebo převzaté odpady v den uskutečnění plnění. Cenu za dodané zboží nebo předané odpady je možné 
zaplatit v hotovosti při převzetí zboží nebo předání odpadů nebo předem platbou na váze výrobny nebo 
bezhotovostně předem na účet prodávajícího, resp. příjemce odpadu, na základě vystavené zálohové faktury 
(finanční prostředky musí být připsány na účet před termínem dodávky nebo odběru). Po písemné dohodě 
v KS lze zaplatit i bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, resp. příjemce odpadu, v dohodnuté lhůtě 
splatnosti podle vystavené faktury.  
V případě prodlení s úhradou faktury za dodané zboží se kupující nebo dodavatel odpadu zavazuje uhradit 
prodávajícímu, resp. příjemci odpadu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení po marném uplynutí doby splatnosti faktury. Tím není dotčeno právo prodávajícího, resp. příjemce 
odpadu, na náhradu škody. 
 
8. Bezpečnostní upozornění 
Prodávané výrobky uvedené v bodu 1.2. těchto OTP nejsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830 klasifikovány jako nebezpečné. V závislosti na 
podmínkách a způsobu manipulace a zpracování sypkých materiálů může ovšem dojít ke zvýšenému výskytu 
polétavého prachu. Omezte pobyt pracovníků v prostředí polétavého prachu na minimum, v případě potřeby 
použijte pro ochranu dýchacích cest a zraku respirátor s prachovými filtry P1-P3 a vhodné přiléhavé ochranné 
brýle. 
 
9. Reklamace vad 
Reklamační řízení se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.   
Postup vyřízení reklamace probíhá podle ustanovení obecného Reklamačního řádu společnosti DestroKladno 
s.r.o. Uplatnění reklamace kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu v termínu 
splatnosti. Oznámené vady je kupující povinen doložit dodacími listy reklamované dodávky. 
Za vady, které jsou zjevné a které lze zjistit při odborné přejímce dodávky podle bodu 5.3. těchto OTP se 
považují vady v množství a ve znečištění a vady z poškození betonových prefabrikátů. Kupující je povinen tyto 
zjevné vady oznámit prodávajícímu při přejímce, s výjimkou vad v množství sypkých materiálů, které je 
povinen oznámit nejpozději následující den po dodávce. Oznámené vady je kupující povinen doložit dodacími 
listy reklamované dodávky. Při odběru vzorků reklamovaných materiálů musí být vždy přítomen zástupce 
prodávajícího, jinak prodávající vzorek neuzná. Zajišťuje-li dopravu zboží kupující vlastními dopravními vozidly 
nebudou uznány zjevné vady z poškození betonových prefabrikátů oznámené dodatečně až po vyložení zboží 
na místě určení.  
Pracovníci prodávajícího a kupujícího, kteří se účastní reklamace jsou povinni o tom sepsat zápis. Nedojde-li 
k dohodě stran na řešení reklamace a nebylo-li smluvně ujednáno jinak, bude spor řešen s pomocí příslušné 
akreditované zkušebny, na které se strany dohodnou.  
 
10.  Závěrečná ustanovení 
10.1. Závazky a právo odstoupení od smlouvy 
Tyto Obchodní a technické podmínky se stávají pro kupujícího a prodávajícího nebo dodavatele a příjemce 
odpadu závaznými okamžikem podepsání kupní smlouvy nebo schválením objednávky, pokud není stanoveno 
jinak.  
Smluvní strany považují za důvěrné všechny údaje, sdělení a poznatky, které se dozvěděly v souvislosti 
s jednáním a uzavřením kupní smlouvy nebo při výkonu práv a plnění povinností spojených s uzavřenou kupní 
smlouvou. Smluvní strany se zavazují nepoužít tyto poznatky k jinému účelu než obsahuje kupní smlouva  
a chránit je před zneužitím třetí stranou.   
Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají 
vzájemného smluvního vztahu.  
Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, 
ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním KS nebo s použitím zboží.  
Obě smluvní strany jsou oprávněny KS vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí jeden měsíc  
a začne běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Vypovídající smluvní 
strana je povinna uhradit straně druhé  prokázanou škodu, pokud se strany nedohodli jinak. 
Kupující i prodávající ́ jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, že na druhou ze smluvních stran 
bude podán insolvenční návrh, nebo když bude zjištěn jeho úpadek, dále jsou oprávněni okamžitě odstoupit 
od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupí do likvidace, nebo když proti ní bude zahájeno exekuční nebo 
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trestní řízení. Náhrada škod se řeší podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku 
v platném znění. 
10.2. Řešení sporů 
Pro řešení všech sporů mezi kupujícím a prodávajícím je určen řádný soud příslušný místu provozovny  
prodávajícího. 
 
Tyto Obchodní a technické podmínky jsou platné od 1. 6. 2021 
 
Příloha: Skupiny odpadů pro likvidaci v Miroslav Karas - Destro  
 
 
Na Kladně    1. 6. 2021                                                    Radek Karas  v. r.  
                                                               výrobní ředitel  
   DestroKladno s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 K OBCHODNÍM A TECHNICKÝM PODMÍNKÁM OTP 2/2020 
 

Skupiny odpadů, které je oprávněna likvidovat společnost  
 

DestroKladno s.r.o., Sýkořice 216, PSČ 270 24, IČ 066 65 24 
Betonárna Kladno, ul. U Chladičů, 272 01 Kladno 

 
 

Kód Název skupiny odpadů 

10 01 01  Škvára, struska a kotelní prach                                                                         
(kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) 

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování 

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky 

10 02 02 Nezpracovaná struska 

10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 

10 08 09 Jiné strusky 

10 09 03 Pecní struska 

10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání pod číslem 10 09 05 

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) 

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů 
neuvedené pod číslem 16 11 01 

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 
číslem 16 11 03 

16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod 
číslem 16 11 05 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 
17 09 03 

17 03 02  Asfalt bez obsahu dehtu 

 
     Zařazení odpadů bylo provedeno podle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 

06ru21 


