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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále také jako „Obchodní podmínky“)
1. Základní ustanovení
1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností ZMPB recycling s.r.o., IČ:
09755331 (dále jen „Odběratel“) a fyzickými osobami – podnikateli a právnickými osobami (dále
jen „Dodavatel“), které vznikají v souvislosti s uzavřením Smlouvy.
1.2. Dodavatel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými
v těchto Obchodních podmínkách a z těchto Obchodních podmínek vyplývajících.
1.3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.4. V těchto Obchodních podmínkách se:
a) „Smlouvou“ rozumí rámcová smlouva o dodávkách odpadu nebo jednotlivá smlouva o
dodávce odpadu uzavřená mezi Odběratelem a Dodavatelem,
b) „Odběratelem“ se rozumí vždy společnost ZMPB recycling s.r.o., se sídlem Aloise Jiráska
264, 261 01 Příbram, IČ: 09755331,
c) „Dodavatelem“ se rozumí osoba (ať už soukromého či veřejného práva) nebo svěřenský
fond případně zástupce osoby nebo svěřenského fondu, která dodává odpad Odběrateli,
resp. dodavatel odpadu bez ohledu na to, zda je takto ve Smlouvě označen,
d) „Dodáním odpadu“ rozumí předání odpadu Dodavatelem Odběrateli a provedení služeb
s tím souvisejících, případně specifikovaných ve Smlouvě,
e) „Internetovými

stránkami“

rozumí

internetové

stránky

www.zmpbrecycling.cz/vop.pdf .
1.5. Tyto Obchodní podmínky jsou vydány ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen jako „ObčZ“). Aktuální znění Obchodních podmínek
je trvale zveřejněno na Internetových stránkách Odběratele.
1.6. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
1.7. Pokud se některé ustanovení Smlouvy odchyluje svým obsahem od těchto Obchodních podmínek,
má takové ujednání Smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto Obchodních podmínek.
1.8. Dodavatel se před uzavřením Smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami zveřejněnými na
Internetových stránkách, jejich obsah pro něj byl bez jakýchkoliv obtíží čitelný, porozuměl
veškerému tomuto jejich obsahu a nemá nejasnosti ohledně žádného jejich ustanovení.
1.9. Dodavatel uzavřením Smlouvy s Odběratelem tyto Obchodní podmínky bezvýhradně přijímá pro
sebe jako závazné.
1.10. Dodavatel chápe význam Obchodních podmínek a jejich povahu jakožto nedílné součásti Smlouvy,
kdy jsou pro Dodavatele závazné shodně, jako by jejich obsah byl součástí textu samotné Smlouvy.
1.11. Odběratel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek za podmínek dále stanovených.
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2. Dodání odpadu
2.1. Dodání odpadu je ze strany splněno Dodavatele splněno předáním odpadu Odběrateli
v dohodnutém místě plnění. Pokud není místo plnění dohodnuto ve Smlouvě nebo v Dílčí
objednávce, je místem plnění adresa provozovny Odběratele určená Odběratelem.
2.2. Dodání odpadu se považuje za řádně poskytnuté jeho provedením v místě plnění a v dohodnuté
lhůtě, to vše v souladu se Smlouvou či Dílčí objednávkou. O poskytnutí každého jednotlivého
Dodání odpadu bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o Dodání odpadu, případně bude
Smluvními stranami vystaven a podepsán jiný doklad prokazující řádné Dodání odpadu.
2.3. Rozhodující váhou dodaného odpadu je ta váha odpadu, která je zjištěna zvážením dodaného
odpadu v místě provozovny či sídla Odběratele.
2.4. Celkový rozsah povinnosti Odběratele nahradit Dodavateli újmu na jmění (škodu), která Dodavateli
vznikla v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti
s porušením právního předpisu, je ve vztahu ke každé Smlouvě omezen do výše 100 % celkové
ceny za Dodání odpadu dle takové Smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu.
Nahrazuje se pouze skutečná škoda. Ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují.
2.5. Pokud nedojde ze strany Dodavatele k řádnému Dodání odpadu, případně dodaný odpad nebude
mít vlastnosti uvedené Dodavatelem, vyhrazuje si Odběratel právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny, pakliže bude mít možnost dodaný odpad i přes to využít. Pokud dodaný odpad nebude možno
využít, má Odběratel právo odstoupit od smlouvy a vrátit Dodaný odpad, přičemž náklady spojené
s jeho vrácením je povinen uhradit Dodavatel. Skutečnost, zda je Dodaný odpad možné využít či
nikoliv, závisí na rozhodnutí Odběratele a Dodavatel se zavazuje toto rozhodnutí akceptovat.
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případný nárok Odběratele na smluvní pokutu či náhradu
škody.
3. Cena Dodání odpadu
3.1. Cena Dodání odpadu bude stanovena na základě platného ceníku Odběratele pro dané Dodání
odpadu, přičemž aktuální platný ceník Dodání odpadu a jednotlivých služeb spojených s Dodáním
odpadu je k dispozici na Internetových stránkách.
3.2. Dodavatel s postupem stanovení ceny Dodání odpadu dle předchozího odstavce souhlasí.
3.3. Odběratel si vyhrazuje právo na realizaci změny uvedeného ceníku kdykoliv od uzavření Smlouvy
do budoucna.
3.4. V případě dohody Smluvních stran na ceně odlišné od ceny určené podle ustanovení odst. 3.1.
Obchodních podmínek, musí být taková dohoda učiněna v písemné formě.
3.5. Odběratel je oprávněn nabídkovou cenu kterýchkoliv položek jednostranně změnit vždy na
následujících 6 po sobě jdoucích měsíců, a to vždy k 1. 2. a 1. 8. příslušného kalendářního roku.
3.6. Odběratel je oprávněn cenu jednostranně změnit rovněž tehdy, byla-li za poslední 3 po sobě jdoucí
kalendářní měsíce zaznamenána kumulovaná inflace vyšší než 1,5 %, a to na základě měření
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měsíční inflace Českým statistickým úřadem. Úpravu o inflační rozdíl je Odběratel oprávněn
provést i zpětně vždy k prvnímu dni měsíce následujícího po třech měsících, za které byla
zaznamenána kumulovaná inflace vyšší než 1,5 %.
3.7. Odběratel je rovněž oprávněn cenu kdykoliv jednostranně změnit rovněž tehdy, dojde-li k
legislativní změně, v jejímž důsledku došlo k zásahu do zákonných poplatků spojených s nakládání
s odpady.
3.8. Odběratel je dále oprávněn cenu jednostranně navýšit v případě, že se navýší náklady na spojené
s nakládáním s odpady z důvodu zvýšení ceny energií o více než 10 % kdykoliv v době od uzavření
smlouvy. Energiemi se podle předchozí věty rozumí zejména elektrická energie a zemní plyn.
3.9. Odběratel je rovněž oprávněn jednostranně navýšit cenu v případě, že bude v době trvání smlouvy
navýšena minimální mzda stanovená příslušným právním předpisem.
4. Platební podmínky
4.1. Odběratel je povinen na základě Dodavatelem vystavené faktury, která musí mít náležitosti
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), uhradit cenu za Dodání odpadu v době splatnosti uvedené na
faktuře. Faktura je uhrazena, jakmile je odpovídající částka odeslána na účet Dodavatele, nebo
vložena v hotovosti do pokladny Dodavatele. Dodavatel vždy zašle fakturu na e-mailovou adresu
uvedenou v záhlaví Smlouvy vždy nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
ve smyslu zákona o DPH.
4.2. V případě, že předmětem Dodání odpadu je odpad, jehož hodnota je ve vztahu k Odběrateli záporná
a ohledně něhož tedy vzniká Dodavateli povinnost uhradit cenu za Dodání odpadu, vyhrazuje si
Odběratel právo vystavit fakturu ihned po Dodání odpadu, přičemž doba splatnosti jakékoliv
faktury činí 15 dnů od data jejího vystavení, není-li Smlouvou, dohodou stran či na faktuře
stanoveno jinak.
4.3. Dodavatel není oprávněn cenu Dodání odpadu, nebo její část jakkoli krátit či zadržet, a to bez
ohledu na vady Dodání odpadu nebo možnosti prohlídky věci, ve vztahu k níž bylo Dodání odpadu
poskytnuto.
4.4. Odběratel je oprávněn fakturovat Dodavateli v tištěné nebo elektronické podobě, přičemž
Dodavatel s uvedenými způsoby fakturace souhlasí. V případě elektronické fakturace Odběratel
odešle fakturu na e-mailovou adresu uvedenou Dodavatelem v objednávce.
4.5. Dostane-li se Dodavatel do prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Odběrateli, je
Odběratel bez dalších podmínek oprávněn jakékoliv další plnění okamžitě odepřít, a to až do doby
úplné úhrady dluhu, případně do doby jiného splnění anebo dostatečného zajištění dosud
nesplněných (i doposud nesplatných) povinností Dodavatele.
4.6. V případě prodlení Dodavatele s plněním peněžitého dluhu je Odběratel oprávněn účtovat
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Uhrazením
uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody, a to v plné výši.
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4.7. Odběratel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči
Dodavateli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Dodavatele vůči Odběrateli.
4.8. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky z obchodních vztahů s Odběratelem na
třetí osobu bez souhlasu Odběratele.
5. Odpovědnost za vady
5.1. Sjednanou jakostí Dodání odpadu jsou v zásadě vlastnosti a parametry splňující požadavky
příslušných technických norem, technických listů a technologických předpisů Odběratele.
Dodavatel se zavazuje doložit Odběrateli buď identifikační list odpadu a základní popis odpadu,
nebo písemnou informaci o odpadu.
5.2. Odběratel je povinen před potvrzením protokolu o Dodání odpadu či jiného dokladu zkontrolovat
rozsah a kvalitu Dodání odpadu a v případě zjištěných nedostatků toto na protokolu o Dodání
odpadu či jiném dokladu vyznačit. Dodavatel odpovídá Odběrateli i za skryté vady dodaného
odpadu. Skrytou vadou odpadu se rozumí jakákoliv vada, která nemohla být odhalena či rozpoznána
s vynaložením obvyklé pozornosti při převzetí odpadu.
5.3. Dodavatel odpovídá Odběrateli za vadu předaného materiálu, jehož zpracování či dispozice je
předmětem Dodání odpadu, pokud tento materiál neodpovídá deklarovanému zařazení podle
Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
5.4. V případě naplnění podmínek dle tohoto článku je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní
pokutu ve výši 10 % ze celkové ceny Dodání odpadu, a to za každé jednotlivé porušení. Nárok na
smluvní pokutu nevylučuje nárok na náhradu škody.
6. Výpověď smlouvy
6.1. Odběratel má právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě, že je Dodavatel v prodlení
s úhradou faktury déle než 30 dní po její splatnosti.
6.2. Odběratel má rovněž právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě, že Dodavatel
opakovaně dodá odpad, který neodpovídá smluvnímu ujednání stran nebo nemá vlastnosti uvedené
Dodavatelem.
7. Ochrana důvěrných informací
7.1. Dodavatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo
či nepřímo v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl a/nebo které mu byly za účelem plnění
Smlouvy Odběratelem zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího souhlasu
Odběratele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. Dodavatel se zejména zavazuje, že
veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Smlouvy
dozvěděl a/nebo které mu byly za účelem plnění Smlouvy Odběratelem poskytnuty či zpřístupněny,
využije výlučně pro naplnění účelu Smlouvy.
7.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace:
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a) které se staly veřejně známými, aniž by to Dodavatel zavinil záměrně či opomenutím,
b) které měl Dodavatel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace
nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně
informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona, nebo
c) které jsou výsledkem postupu, při němž k nim Dodavatel dospěl nezávisle a je tuto
skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.
7.3. V případě porušení některé z povinností stanovených výše je Odběratel oprávněn účtovat
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.
Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody, a to v plné
výši.
8. Řešení sporů a rozhodné právo
8.1. Ustanovení těchto Obchodních podmínek a všechny Smlouvy uzavírané podle těchto Obchodních
podmínek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním
znění.
8.2. Případné spory vzniklé ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní budou řešeny především vzájemnou
dohodou smluvních stran.
8.3. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou dohody, budou se veškeré spory ze Smluv anebo
v souvislosti se Smlouvami řídit hmotněprávními a procesními předpisy právního řádu České
republiky.
8.4. Smluvní stravy se dohodly, že veškeré spory anebo nároky, které vzniknou ze Smluv anebo
v souvislosti se Smlouvami, a to včetně sporů týkající se jejich platnosti, porušení, ukončení anebo
existence, budou s konečnou platností rozhodnuté věcně a místně příslušným obecným soudem
Odběratele.
9. Společná a závěrečná ustanovení
9.1. Uzavřením Smlouvy Dodavatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek. Aktuálně účinné znění
Obchodních podmínek je vždy umístěno na Internetových stránkách.
9.2. Odběratel je oprávněn za podmínek dále stanovených jednostranně změnit Obchodní podmínky, a
to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění nových služeb či rozvoje
poskytovaných služeb.
9.3. Odběratel oznámí změnu Obchodních podmínek prostřednictvím uveřejnění této změny na svých
Internetových stránkách, a to alespoň 30 dnů před okamžikem účinnosti této změny a současně je
oprávněn, nikoliv však povinen, informovat Dodavatele o realizaci této změny i jiným vhodným
způsobem (např. e-mailem či upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na
účinnost změny Obchodních podmínek oznámením (uveřejněním). Oznámení (uveřejnění) změny
Obchodních podmínek se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné
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Internetové stránky Odběratele a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna Obchodních podmínek
nabývá účinnosti.
9.4. Pokud Dodavatel písemně nesdělí Odběrateli svůj nesouhlas s navrhovanými změnami Smlouvy
a/nebo Obchodních podmínek nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že tyto
změny jsou pro Dodavatele závazné ode dne jejich účinnosti. Za změnu Obchodních podmínek se
nepovažuje oprava chyb ani změny mající administrativní nebo mechanickou povahu. Dodavatel
se zavazuje s novým zněním Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek seznámit.
9.5. Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující obchodní podmínky
platné v době, kdy toto právní jednání nastalo.
9.6. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, pokud není stanoveno jinak.
9.7. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 9. 2021 do odvolání.
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