Všeobecné nákupní podmínky TSR Czech Republic s.r.o.

1. Všeobecně – rozsah platnosti
1.1 Naše nákupní podmínky mají výlučnou platnost; neuznáváme nákupní podmínky
dodavatele, které jsou v rozporu s našimi nákupními podmínkami nebo se od nich odlišují,
ledaže bychom byli písemně odsouhlasili jejich platnost. V takovém případě platí pouze pro
danou konkrétní smlouvu. Naše nákupní podmínky platí i tehdy, jestliže při znalosti nákupních
podmínek dodavatele, které jsou v rozporu s našimi nákupními podmínkami nebo se od nich
odlišují, dodávku dodavatele bez výhrad přijmeme. Naše mlčení nelze nikdy posuzovat jako
souhlas nebo schválení. Zvláštní ujednání učiněná mezi námi a dodavatelem tím zůstávají
nedotčena.
1.2 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) byly vyhotoveny v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Podmínky běžné v obchodním styku
2.1 Pro výklad obchodních doložek platí oficiální pravidla ICC pro výklad dodacích doložek
INCOTERMS v aktuálně platném znění.
2.2 Předpokládá se, že je dodavatel obeznámen s obsahem obchodních podmínek běžných
v obchodním styku.
3. Nabídka / objednávka
3.1 Naše nabídky / objednávky jsou až do okamžiku jejich přijetí ze strany dodavatele
nezávazné a odvolatelné (tj. i během níže uvedené lhůty pro přijetí). Dodavatel je povinen naši
objednávku právoplatně potvrdit během lhůty 3 pracovních dní. Pokud dodavatel naši
objednávku během výše uvedené lhůty nepotvrdí, objednávka zanikne.
3.2 Platí následující pořadí závaznosti: (i) smlouva; (ii) VNP, (iii) obchodní zvyklosti mezi námi a
dodavatelem.
3.3 Prohlášení či oznámení dodavatele po uzavření smlouvy jsou účinná pouze tehdy, jsou-li
učiněná písemně a námi písemně přijatá.
3.4 Nejsme vázáni smlouvou, jestliže dodavatel při uzavírání smlouvy nebo dodatků k této
smlouvě učiní ve smlouvě, dodatku nebo jakémkoli souvisejícím ujednání jakékoliv změny,
dodatky nebo odchylky, které i nepodstatně mění podmínky smlouvy, dodatku ke smlouvě nebo
souvisejícího ujednání.
3.5 Nejsme vázáni potvrzovacím dopisem dodavatele ve smyslu § 1757 OZ, který byť i
nepodstatně mění obsah uzavřené smlouvy.
4. Ceny, stanovení hmotnosti a množství
4.1 Sjednané ceny platí, není-li sjednáno jinak, s tím že „dopravné hradí dodavatel“ („frei
Empfangsstelle“). Jedná se o fixní ceny.
4.2 Pro vyúčtování je určující hmotnost při přijetí a jakost při přijetí. U legovaného šrotu nejsme
povinni neprodleně reklamovat chybějící množství až do 200 kg.
5. Vyúčtování, platba a započtení
5.1 Vzniknou-li na naší straně náklady z důvodu odmítnutí zboží (resp. odstoupení od smlouvy
z důvodu vad zboží) nebo jakékoli jiné náklady, je dodavatel povinen vyúčtovat tyto formou
dobropisu. Jestliže při předčasném dodání odebereme zboží, nevede tato skutečnost
k předčasné splatnosti.
5.2 Lhůta splatnosti činí, není-li písemně sjednáno jinak, 14 dnů od vystavení daňového dokladu
(faktury) u neželezného šrotu a 30 dnů od vystavení daňového dokladu (faktury) pro ostatní
zboží a služby; dodavatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po řádném dodání příslušného
zboží nebo poskytnutí služeb. Jestliže poskytujeme pro naše objednávky zálohové platby nebo
platby předem, nabýváme vlastnické právo k objednanému zboží již okamžikem jeho vyčlenění
či připravenosti k odeslání.
5.3 Právo na započtení či zadržovací právo můžeme využít v zákonem stanovené míře.
5.4 V případě, že odstoupíme od smlouvy z důvodu vadného plnění, je dodavatel povinen vrátit
nám neprodleně námi již poskytnuté platby včetně přirostlých úroků. Jsme oprávněni ponechat
si zboží až do doby, kdy obdržíme navrácenou platbu ze strany dodavatele.
6. Odpovědnost za vady
6.1 Řádné splnění smlouvy předpokládá, že veškeré předměty, které budou dodány, a služby,
které budou poskytovány, budou odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, aktuálním právním
ustanovením, předpisům a směrnicím úřadů, odborů a profesních sdružení. Dodávky a služby
musí zejména odpovídat nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů a
souvisejícím právním předpisům. Příslušné certifikáty musí být předány společně s dodávkami,
je-li to předepsáno nebo je-li to běžné. Dodavatel odpovídá za zajištění sjednané druhové
čistoty dodávky a za dodržení a dohled nad veškerými s tím spojenými zákonnými deklaračními
a důkazními povinnostmi. Dodavatel je plně zodpovědný za původ zboží a za případně
obsažené cizí látky a nečistoty, bez ohledu na to, zda jsou tyto přípustné z hlediska práva
odpadového hospodářství či nikoli.
6.2 Dodavatel je povinen zajistit, aby zboží bylo u všech zásilek otestováno ohledně výskytu
výbušných částic, předmětů, které by mohly způsobit explozi, uzavřených dutých těles a
radioaktivních látek. Na základě těchto testů dodavatel odpovídá za to, že dodaný materiál
neobsahuje výbušné částice, předměty, které by mohly způsobit explozi, uzavřená dutá tělesa a
radioaktivní látky.
6.3 Dodávané zboží rovněž nesmí obsahovat látky šířící radioaktivitu. Jestliže však bude přesto
zjištěna přítomnost zamořených částí, jdou veškeré náklady, které vzniknou dodáním a
uskladněním (radioaktivní kontaminace) v rozporu se smlouvou, zejména náklady za otestování,
vyčlenění, zjištění, uskladnění, dodatečné náklady za dopravu, ošetření, likvidaci příp. náklady
za sankce a jakékoli jiné následné náklady k tíži dodavatele. Kromě toho odpovídá dodavatel za
případné z toho vzniklé škody na majetku a poškození zdraví osob. Je-li to ze zákona přípustné,
je dodavatel povinen odebrat zamořené látky zpět.
6.4 Nesmí dojít ke smíšení více druhů šrotu.
6.5 Zákonné nároky z vad nám přísluší v nezkráceném rozsahu. V každém případě jsme
oprávněni požadovat podle vlastního uvážení odstranění závady, dodání nové věci, dodání
chybějící věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jsme oprávněni
odstoupit od smlouvy i v případě, kdy vadné plnění nepředstavuje podstatné porušení smlouvy.
V případě, že plnění bude vadné jen zčásti, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy i ohledně
nesplněného zbytku plnění. Právo na náhradu škody nám výslovně zůstává vyhrazeno.
6.6 Na náklady dodavatele jsme oprávněni sami provést odstranění vady, jestliže hrozí
nebezpečí z prodlení nebo je věc zvlášť urgentní.
6.7 Jsme oprávněni vytknout vady zboží kdykoliv ve lhůtě 6 měsíců od jeho převzetí; vytknutí
vady v této lhůtě se považuje za vytknutí vady bez zbytečného odkladu. K námitce dodavatele,
že vada nebyla z naší strany uplatněna včas, soud nepřihlédne.
6.8 Jestliže nám v důsledku vadného poskytnutí předmětu smlouvy vzniknou náklady, zejména
náklady na dopravu, práci, materiál nebo náklady na vstupní kontrolu, která přesahuje běžný
rozsah, je dodavatel povinen tyto náklady uhradit. Uplatnění práv z vad zboží z naší strany
zahrnuje i uplatnění nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv.
6.9 Dodavatel je odpovědný za škodu nám způsobenou jeho následnými dodavateli,
předchozími dodavateli, subdodavateli a pomocným personálem, jakož i za škodu, kterou
způsobil sám.
7. Ochranná práva třetích osob
7.1 Dodavatel odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku jeho dodávek nebo v souvislosti
s jeho dodávkami třetím osobám.
7.2 Dodavatel je povinen zprostit nás nároků na náhradu škody ze strany třetích osob, jestliže
příčina spočívá v jeho oblasti působnosti a organizace, a/nebo jestliže třetím osobám sám

odpovídá za škodu. Dodavatel je v souladu s § 1892 OZ povinen odškodnit nás v plném rozsahu
a bez výhrad za jakékoli škody, které nám v takových případech vzniknou, včetně úhrady
nákladů, které vyvstanou v souvislosti s jakýmikoli aktivními či pasivními procesy, jejichž příčina
vznikla v souvislosti s porušením povinností dodavatele, a to vše na naši první výzvu.
7.3 Dodavatel je odpovědný za úhradu všech nám vzniklých nákladů v důsledku práv a nároků
třetích osob (např. nákladů na právní zastoupení, soudních nákladů, nákladů na předběžné
řízení k zajištění důkazů), škod a jiných újem, včetně výpadků výroby, které utrpíme v důsledku
toho, že dodané zboží nemůžeme použít v souladu s naším plánem.
7.4 Moderace výše náhrady škody dle § 2953 OZ je vyloučena.
8. Převod práv a povinností / postoupení
8.1 Vlastnické právo nabýváme převzetím zboží, není-li ujednáno nebo stanoveno v těchto VNP
jinak.
8.2 Nebezpečí škody na věci na nás přechází převzetím věci, není-li ujednáno nebo stanoveno
v těchto VNP jinak.
8.3 Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmí dodavatel své smluvní povinnosti
převádět. Rovněž nesmí postupovat své smluvní nároky zcela nebo částečně třetím osobám.
8.4 Dodavatel je oprávněn k započtení nebo zadržení zboží pouze tehdy, jestliže se jeho
protinároky zakládají na stejném právním vztahu jako jeho závazek, jestliže byly jeho
protinároky pravomocně zjištěny, jsou nesporné nebo námi písemně uznány a jsou splatné.
9. Dodací lhůta, prodlení v dodání
9.1 Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná. Pro včasnost dodávky je rozhodující
doručení zboží na místo určení uvedené v objednávce.
9.2 Dodavatel je povinen nás neprodleně písemně vyrozumět o tom, jestliže se vyskytnou
okolnosti nebo bude možné rozpoznat okolnosti, z nichž bude zřejmé, že sjednaná dodací lhůta
nebude moci být dodržena.
9.3 V případě prodlení s dodávkou nám přísluší zákonné nároky. Zejména jsme oprávněni
požadovat náhradu škody a odstoupení od smlouvy.
9.4 Bez našeho souhlasu se předčasně uskutečněná dodávka nedotýká lhůty splatnosti
stanovené pro daný termín dodávky; v takovém případě smí dodavatel vystavit fakturu nejdříve
po původním termínu dodání příslušného zboží nebo poskytnutí služeb.
9.5 Úřední opatření, dopravní komplikace, přepravní omezení, stávky, nepříznivé povětrnostní
vlivy, nezaviněné provozní poruchy či jiné zásahy vyšší moci jak na naší straně, tak na straně
našich dodavatelů prodlužují odpovídajícím způsobem sjednané dodací termíny a lhůty plnění.
Trvá-li překážka déle než 8 týdnů, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit.
10. Zasílání
10.1 Datum odeslání, druh dopravního prostředku a způsob zaslání si sami zvolíme.
10.2 U každé zásilky musíme být ihned při expedici zboží vyrozuměni o jeho zaslání, musí nám
být zaslán fax nebo doručen e-mail. Oznámení o zaslání musí obsahovat přesné údaje o
obsahu, jednotlivých hmotnostech daných druhů zboží, odpadový klíč či zařazení podle
nebezpečnosti nákladu či právních předpisů týkajících se nebezpečných látek. Veškeré
expediční doklady (jako např. dodací listy, nákladové lodní listy, nákladní listy, vážní listy) a
veškerá písemná korespondence musí obsahovat přesné označení druhu zboží, hmotnosti
dodávky, objednací údaje, adresu hlavního dodavatele a příp. i identifikační číslo a jméno
subdodavatelů, jakož i místo přijetí dodávky. Pokud nejsou uvedeny druhy dodávaného šrotu, je
směrodatná naše klasifikace nebo klasifikace příjemce. V takovém případě jsou jakékoliv nároky
dodavatele vyloučeny.
10.3 Dílčí dodávky jsou přípustné pouze s naším souhlasem a musí být v expedičních
dokladech jako takové vyznačeny.
Náklady a škody, které vzniknou nesprávným nebo opomenutým prohlášením vlastností
(deklarací) či nerespektováním našich instrukcí, jdou k tíži dodavatele. Sloučení rozdílných
druhů v dodávce je povoleno pouze na základě zvláštní dohody.
10.4 U neželezných kovů nebo legovaného šrotu musí být na dodacích listech, nákladových
lodních listech, nákladních listech, a vážních listech zřetelně uveden daný konkrétní materiál.
10.5 Pokud má dodavatel na základě konkrétní objednávky nárok na zpětné odeslání obalových
prostředků nezbytných pro danou zásilku, musí tuto skutečnost zřetelně uvést na všech
dodacích dokladech. Jestliže bude toto označení chybět, bude u nás prázdný obalový materiál
obratem zničen. Nároky na zpětné zaslání obalového materiálu dodavatele zaniknou.
10.6 Nebezpečí škody na věci při přepravě a odeslání zboží nese dodavatel. Totéž platí i pro
případné zasílání nazpět.
10.7 Při dodávkách „dopravné hradí dodavatel“ („frei Empfangsstelle“) na nás přechází
nebezpečí škody na věci převzetím zboží v místě určení. Dodavatel nebo jím pověřené osoby je
povinen nechat si na místě určení potvrdit příjem zásilky. Dodávka na jiné než na námi uvedené
místo určení nezpůsobuje ani tehdy přechod nebezpečí škody na věci na nás, jestliže je zásilka
na tomto místě převzata.
10.8 Při dodávce „dopravné hradí dodavatel“ („frei Empfangsstelle“) jdou náklady na dopravu a
náklady spojené s dodáním zboží včetně případného připojení vagónu, jakož i vedlejší poplatky
a jakékoli náklady k tíži dodavatele. U dodávek, kde je dopravné zaplaceno dodavatelem do
určitého místa, jdou veškeré náklady na zaslání zboží až k nádraží, zejména pak náklady a
poplatky za vážení zboží k tíži dodavatele.
10.9 Při dodávkách nákladními automobily musí být připojen nákladní list/dodací list
s potvrzením o odeslání.
10.10 Úložné, stojné, poplatky za posunování a všechny ostatní náklady, které vzniknou při
prodlení jakéhokoli druhu, jdou k tíži dodavatele.
11. Utajení
11.1 Dodavatel je povinen uchovávat v tajnosti obchodní a technické informace a podklady, o
kterých se dozvěděl v rámci obchodního vztahu a které nejsou všeobecně známé, a používat je
výhradně k poskytování objednané dodávky a služeb.
11.2 Dodavatel smí uvádět při udávání referencí a uveřejňování náš podnik či naši značku
pouze tehdy, jestliže jsme s tím projevili předchozí písemný souhlas.
12. Místo plnění, soudní příslušnost, platné právo
12.1 Místem plnění pro danou dodávku nebo plnění je námi uvedené místo plnění, místem
platby je Praha nebo sídlo závodu, který učinil objednávku.
12.2 Místně příslušný soud pro veškeré spory je Praha, není-li to v rozporu se zákonnými
předpisy.
12.3 Sjednává se výlučně právo České republiky. Použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi
zboží a Haagské úmluvy je vyloučeno.
13. Ukládání dat
13.1 Vaše data, jsou-li relevantní pro obchodní vztahy, jsou uloženy v našem informačním
systému.
13.2. Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění našich
zákonných povinností.
14. Salvátorská klauzule
Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinnými, nebude tím
dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinná ustanovení budou přeformulována tak, aby jimi
byl dosažen zamýšlený právní a hospodářský záměr. Obdobně platí, jestliže při provádění
smlouvy vznikne mezera vyžadující doplnění. Smluvní strany se zavazují, že neprodleně doplní
neúčinné ustanovení právně účinným ujednáním nebo právní mezeru vyplní.

