Všeobecné obchodní a platební podmínky
při zajišťování ukládání inertních materiálů
1.
Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní a platební podmínky společností spadajících do skupiny SP Bohemia (SP Bohemia, k.s., Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o.,
Plzeňské štěrkopísky, s.r.o., Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o., Sabia, s.r.o., RS Czech Republic, s.r.o., První RS Czech Republic, s.r.o. - dále jen
„Poskytovatel“) jsou ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), nedílnou součástí smluv
uzavíraných Poskytovatelem o zajišťování uložení inertních materiálů bez ohledu na to, zda objednatelem uvedených služeb je fyzická, či právnická osoba,
podnikatel, nepodnikatel nebo spotřebitel (dále jen „Objednatel“) a platí pro všechny vzájemné vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
1.2. Pokud tyto obchodní a platební podmínky obsahují různé alternativy, případně pokud obsahují ustanovení odchylná od jednotlivých smluv o zajišťování
uložení inertních materiálů, platí ujednání obsažená v těchto smlouvách. Odchylně od těchto podmínek lze smluvní vztah upravi t pouze písemným ujednáním
podepsaným oběma smluvními stranami.
1.3. Uzavře-li Objednatel s Poskytovatelem smlouvu o zajišťování uložení inertních materiálů, má se za to, že bezvýhradně přijal tyto obc hodní a platební
podmínky.
2. Předmět služeb:

úplatné zajištění uložení inertního materiálu specifikovaného ve smlouvě, případně určeného v souladu se smlouvou
3. Smluvní vztahy
3.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vznikne:

uzavřením písemné smlouvy (o zajištění uložení inertního materiálu) mezi Poskytovatelem a Objednatelem;

uzavřením ústní smlouvy pro jednorázovou (ad hoc) spolupráci.
3.2. Údaje nutné pro uzavření smluvního vztahu a údaje, které musí obsahovat každá (písemná i ústní) objednávka Objednatele:

identifikační údaje Objednatele (obchodní firma, IČO, DIČ, adresa sídla, bankovní spojení, případn ě jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště a
bankovní spojení.);

specifikace inertního materiálu, jehož uložení Poskytovatelem má být zajištěno, v souladu se smlouvou či aktuálním seznamem inertních materiálů
vydaným Poskytovatelem;

množství inertního materiálu, jehož uložení Poskytovatelem má být zajištěno;

požadavek na dopravu, pokud Objednatel bude mít zájem, aby dopravu inertního materiálu od Objednatele zajistil Poskytovatel, s uvedením místa,
kde má být inertní materiál převzat Poskytovatelem (jestliže v objednávce nebude uveden požadavek na dopravu, má se za to, že Objednatel zajišťuje
dopravu sám);

požadovaný den (a čas) převzetí inertního materiálu (ať již u Objednatele či v místě uložení), přičemž požadovaný den převzet í musí připadat
nejdříve na první pracovní den následující po dni doručení objednávky);

souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a aktuálním ceníkem Poskytovatele.
Jestliže objednávka bude obsahovat shora uvedené náležitosti, má se za to, že Objednatel má úmysl uzavřít s Poskytovatelem smlouvu o zajištění uložení
inertního materiálu, a objednávka je tedy řádným návrhem na uzavření smlouvy (viz § 1731 a 1733 NOZ).
Pro ověření identifikačních údajů dle těchto podmínek předloží Objednatel na vyžádání Poskytovateli výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, osvědčení
o registraci Objednatele nebo občanský průkaz.
Jestliže objednávka neobsahuje všechny náležitosti nebo vykazuje jiné vady, nepovažuje se za řádný návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatel v takovém případě
poučí Objednatele o vadách nebo nedostatcích objednávky (obdobně případně upozorní Objednatele na požadavky uvedené v Objedná vce, které Poskytovatel
nemůže splnit) a vyzve jej k opravě či doplnění jeho objednávky. Pokud Objednatel objedn ávku náležitě upraví nebo doplní, bude taková objednávka řádným
návrhem na uzavření smlouvy.
Objednatel je před učiněním každé (i dílčí) objednávky povinen seznámit se s těmito obchodními a platebními podmínkami a aktuálním ceníkem Poskytovatele.
Učiněním každé (i dílčí) objednávky Objednatel vyslovuje svůj souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a aktuálním ceníkem prodávajícího.
3.3 Smlouva o uložení inertních materiálů je uzavřena doručením ústního či písemného potvrzení Poskytovatele o přijetí objednávky nebo připojením podpisu
poslední ze smluvních stran na písemné smlouvě.
4. Podmínky spolupráce
4.1. Poskytovatel zajistí uložení inertního materiálu v rozsahu jmenovitě uvedeném v dané smlouvě; u smluv, které předpokládají dlouhodobější spolupráci,
Objednatel určuje průběžně požadovaný druh a množství ukládaného inertního materiálu prostřednictvím jednotlivých dílčích písemných (postačí také e-mailem
nebo faxem) objednávek. Smluvní strany se mohou v konkrétním případě dohodnout, že postačí ústní objednávka. Poskytovatel je oprávněn odmítnout (dílčí)
objednávku a související ukládku materiálu, případně odstoupit od smlouvy (včetně jakékoliv dílčí objednávky) v případě, že nemá k dispozici uložiště materiálu
s volnou kapacitou (o této skutečnosti bude Poskytovatel Objednatele informovat).
4.2. Místem plnění je expedice provozovny uvedené ve smlouvě o zajištění uložení inertního materiálu, případně jiné smluvními stranami sjednané místo.
4.3. Poskytovatel je povinen převzít a Objednatel je povinen předat inertní materiál v době a místě určeném těmito obchodními a platebními podmínkami, příp.
smlouvou. Ve smlouvě je možno sjednat rovněž dopravu inertního materiálu Poskytovatelem. Bude-li na základě takovéto dohody přeprava zajišťována
Poskytovatelem, je Objednatel povinen zajistit místo nakládky inertního materiálu tak, aby mohl být náklad na vozidlo naložen ve sjednaném čase, bez čekání a
překážek.
4.4. Poskytovatel na každou ukládku vystaví doklad o druhu a množství ukládaného inertního materiálu - dodací list. Pro vyúčtování jsou závazná množství
uvedená v dodacím listu.
4.5. Závazek Poskytovatele je splněn převzetím inertního materiálu v provozovně Poskytovatele, případně převzetím na jiném místě s jednaném s Objednatelem.
4.6. Poskytovatel a Objednatel si sjednávají jako rozhodující hmotnost daného materiálu hmotnost zjištěnou na váze Poskytovatele, není -li smlouvou dohodnuto
jinak.
4.7. Dohodnutými termíny, podmínkami a lhůtami ukládek není Poskytovatel vázán v případech vyšší moci, vč etně výpadků energie, dodávek vody,
neprůjezdnosti komunikací, úředního příkazu, poruch výrobních a dopravních zařízení, pokud je Poskytovatel nemohl předvídat a nedalo se jim při vynaložení
běžného úsilí předejít. V těchto uvedených případech, a dále v případech, kdy je v prodlení s plněním kteréhokoli svého závazku vůči Poskytovateli Objednatel,
se lhůta pro převzetí inertního materiálu prodlužuje o dobu, po kterou uvedené překážky trvaly. Po tuto dobu není Poskytovate l v prodlení s plněním svých
závazků a nelze od něj požadovat náhradu škody ani jiné sankce. Jestliže výše uvedené okolnosti výkon služby zcela znemožní, je Posky tovatel zproštěn
povinnosti plnění.
4.8. Převzetí materiálu mimo běžnou pracovní dobu provozovny Poskytovatele se uskutečňují pouze po předchozí dohodě smluvních stran.
4.9. Všichni řidiči, popř. zaměstnanci a jiní zástupci Objednatele jsou v areálu provozovny Poskytovatele povinni dbát obecně platných předpisů a pokynů
pracovníků Poskytovatele.
5. Nebezpečí a škody
5.1. Objednatel je povinen předat Poskytovateli tzv. „Atest odpadu (základní popis odpadu)“ v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných (např. při
smlouvě předpokládající dlouhodobější spolupráci) dodávek k uložení. Na každou další z opakovaných dodávek inertního materiálu k uložení je Objednatel
povinen vydat a doručit Poskytovateli „Čestné prohlášení původce odpadu“. Objednatel je povinen předávat Atest odpadu pro každý druh odpadu odlišného
původu zvlášť. Bez předložení shora uvedených dokumentů není Poskytovatel povinen dotčený inertní materiál, ohledně něhož neexistuje atest či čestné
prohlášení Objednatele, převzít a provést jeho uložení.
5.2. Bude-li prokázáno, že vlastnosti inertního materiálu (odpad) neodpovídají základnímu popisu odpadu dle odst. 5.1, tj. „Atestu odpadu“, nebo se ukáže, že
„Čestné prohlášení“ dle odst. 5.1 je nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, má Objednatel povinnost neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy Poskytovatele, odstranit tento materiál z uložiště Poskytovatele na své náklady (pokud tak neučiní, učiní tak na náklady Objednatele Poskytovatel sám) a
zároveň uhradit Poskytovateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uložením a (případným) odstraněním tohoto materiálu či s jiným zjednáním nápravy, jakož

i uhradit veškerou další škodu, která v této souvislosti (tj. v souvislosti s nepravdivým prohlášením Objednatele a v souvislosti s jinou než deklarovanou povahou
inertního materiálu) Poskytovateli vznikla.
5.3. Nepravdivost údajů v „Atestu odpadu“ a v „Čestném prohlášení“ bude považováno za podstatné porušení smlouvy Objednatelem a Poskytovatel je oprávněn
k zastavení poskytování (dalších) služeb, doúčtování všech poskytnutých slev a k odstoupení od smlouvy (včetně jakékoliv dílčí objednávky). Takovým
případným odstoupením nebudou nijak dotčeny práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto článku.
6. Cenové a platební podmínky
6.1. Veškeré ceny za zajištění uložení inertního materiálu, eventuálně ostatních služeb jsou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o c enách, ve znění pozdějších
předpisů, sjednávány dohodou mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Ceny za zajištění uložení inertního materiálu jsou stanoveny v ceníku Poskytovatele nebo
přímo ve smlouvě jako ceny smluvní. S aktuálním ceníkem Poskytovatele se lze seznámit na webových stránkách www.spbohemia.cz a rovněž v provozovnách
Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně měnit, resp. vydat ceník nový. Nové znění ceníku v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí.
Změní-li Poskytovatel ceník, informaci uveřejní na webových stránkách www.spbohemia.cz a zašle ji Objednateli na jemu známou e-mailovou adresu.
6.2. Je-li cenové ujednání obsaženo přímo v písemné smlouvě, má takové ujednání přednost před cenou dané položky v ceníku. Ve všech ostatních případech
platí cena uvedená v ceníku platném v době doručení každé (i dílčí) objednávky Poskytovateli. Cena dopravy inertních materiálů je vždy sjednána ve smlouvě
jako cena smluvní.
6.3. K ceně služby účtuje Poskytovatel příslušnou DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat slevy na své služby pouze při dodržení a dodržování platebních podmínek Objednatel em a při poskytnutí
pravdivých údajů v „Atestu odpadu“ a v „Čestném prohlášení původce odpadu“.
6.5. Odměnu za své služby je Poskytovatel oprávněn účtovat průběžně fakturami vždy po převzetí dotčeného inertního materiálu, se splatnos tí faktur 14 dní ode
dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. Poskytovatel je rovněž oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zálohy ve výši až 100% ceny služeb před
poskytnutím služeb.
6.6. U Objednatele, který je obchodní korporací ve smyslu zákona o obchodních korporacích, přebírá statutární orgán korporace podp isem smlouvy ručení ve
smyslu § 2018 a násl. NOZ za zaplacení odměny Poskytovateli, přičemž uzavřením příslušné smlouvy Poskytovatel takové ručení přijímá.
6.7. Pokud Objednatel nezaplatí Poskytovateli jakoukoliv platbu dle uvedených podmínek (řádně a včas cenu za služby Poskytovatele), pokud uvede nepravdivé
údaje v „Atestu odpadu“ a v „Čestném prohlášení původce odpadu“ či pokud řádně a včas neposkytne součinnost k předání a převzetí materiálu, považuje se
taková skutečnost za podstatné porušení smlouvy Objednatelem a Poskytovatel je oprávněn:

pozastavit poskytování (dalších) služeb;

doúčtovat všechny poskytnuté slevy;

požadovat neprodlené zaplacení záloh ve výši ceny požadovaných dalších služeb; a

odstoupit od smlouvy (včetně jakékoliv dílčí objednávky) písemným oznámením o odstoupení doručeným na adresu Objednatele s účinností
odstoupení k okamžiku doručení oznámení.
6.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platby je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.
7. Odpovědnost Poskytovatele / práva Objednatele
7.1. Poskytovatel plní vadně, jestliže v rozporu s příslušnou smlouvou nezajistí uložení odpadu včas nebo řádně, a současně nejsou dány okolnosti vylučující
jeho odpovědnost (prodlení Objednatele, vyšší moc, atp.).
7.2. S ohledem na povahu plnění Poskytovatele může být jeho plnění vadné pouze tehdy, pokud nezajistí uložení odpadu v termínu sta noveném smlouvou a na ní
navazující potvrzenou (dílčí) objednávkou (tj. nepřevezme jej ve sjednaném místě včas), anebo jestliže nepřevezme k uložení celý v příslušné smlouvě a na ní
navazující potvrzené (dílčí) objednávce sjednaný objem materiálu.
7.3. Vzhledem k povaze plnění Poskytovatele Poskytovatel poruší smlouvu podstatným způsobem (viz § 1977 a 2002 NOZ) jen tehdy, jestliže nezajistí převzetí
materiálu vůbec či ve sjednaném objemu ani do 30 dnů od sjednaného dne převzetí; jiné případy se za podstatné porušení smlouv y Poskytovatelem nepovažují.
V takovém případě je Poskytovatel oprávněn buď žádat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, anebo odstoupit od příslušné smlouvy písemným oznámením o
odstoupení s účinnosti ke dni doručení tohoto oznámení Poskytovateli.
7.4. V ostatních případech vadného plnění Poskytovatele je smlouva porušena nepodstatným způsobem a Objednatel má nárok na to, aby Poskytovatel zajistil
uložení sjednaného množství inertního materiálu, případně na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
7.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou porušením jeho povinností a Objednatel se takového případného nároku uzavřením smlouvy
výslovně vzdává; uvedené omezení se nevztahuje na Objednatele, který je spotřebitelem (viz níže).
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Práva a povinnosti obou stran neupravená těmito obchodními a platebními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
8.2. Vylučuje se aplikace § 1765 a 1766 NOZ, tedy Objednatel uzavřením smlouvy přebírá riziko změny okolností v době po uzavření smlouvy. Vylu čuje se
aplikace § 1793 až 1795 NOZ a Objednatel stvrzuje, že mezi plněními podle příslušné smlouvy není hrubý nepoměr. Je-li Objednatelem podnikatel, vylučuje se
dále aplikace § 1798 a násl. NOZ; Objednatel – podnikatel prohlašuje, že těmto podmínkám rozumí a ty neobsahují žádná ustanovení, která by hrubě odporovala
obchodním zvyklostem či zásadě poctivého obchodního styku. Je-li Objednatelem podnikatel, vylučuje se aplikace § 1924 NOZ, přičemž Objednatel nemá nárok
na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv z vad plnění, a dále aplikace § 1925 NOZ, přičemž Objednate l nemá vedle nároků z vad nárok na náhradu
případně způsobených škod. Vylučuje se aplikace § 1971 NOZ o tom, že věřitel nemá nárok na náhradu škody, vzniklé nesplněním peněžitého dluhu jen tehdy,
není-li kryta úroky z prodlení.
8.3. Je-li Objednatel spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, tj. jde-li o osobu, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání, nejsou nijak omezena ani vyloučena jeho práva z vadného plnění podle NOZ.
8.4. Změny smlouvy nebudou prováděny formou číslovaných dodatků ke smlouvě, ale bude uzavřena vždy nová smlouva, která v plném rozsahu nahradí
smlouvu předcházející.
8.5. Smluvní strany prohlašují, že smluvní vztah uzavřely na základě volné, svobodné a vážné vůle nikoliv v t ísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na
znamení toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8.6. Tyto všeobecné obchodní a platební podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zajištění uložení inertních materiálů.
8.7. S těmito obchodními a platebními podmínkami se lze seznámit na webových stránkách www.spbohemia.cz a rovněž ve všech provozovnách Poskytovatele.
8.8. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Nové znění obchodních a platebních podmínek v plném
rozsahu nahrazuje znění předchozí. Změní-li Poskytovatel tyto obchodní a platební podmínky, informaci uveřejní nejméně třicet dnů přede dnem účinnosti změn
na webových stránkách www.spbohemia.cz a zašle ji Objednateli na jemu známé e-mailové adresy. Pokud je změna Poskytovatelem oznámena alespoň třicet
dnů před její účinností, má Objednatel právo od uzavřené smlouvy, které se týká daná změna, odstoupit bez udání důvodu nejpozději deset dnů přede dnem
účinnosti změn. Nebylo-li (zejména z důvodu technické chyby či absence e-mailové schránky) oznámení o změně doručeno, může Objednatel odstoupit
nejpozději do tří měsíců od účinnosti změn (odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno). Na uložení inertních
materiálů po datu účinnosti změn se v každém případě uplatní nové znění obchodních podmínek a nová cena dle ceníku.
8.9. Smlouvu o zajištění uložení inertních materiálů může kterákoliv smluvní strana bez uvedení důvodu písemně vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou,
která začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Poskytovatel je dále oprávněn písemně vypovědět smlouvu o
zajištění uložení inertního materiálu bez výpovědní doby v případě, že dojde k významnému navýšení vstupních nákladů nezbytných pro plnění smlouvy či
příslušné objednávky; výpověď je účinná jejím doručením Objednateli. Toto ustanovení se uplatní na smlouvy, které předpokládají dlouhodobější spolupráci a
ukládání materiálů dle dílčích objednávek. Nedojde-li do účinnosti ukončení smlouvy o zajištění uložení inertních materiálů k uložení materiálů v rozsahu
předpokládaném smlouvou, vztahují se práva a povinnosti dle smlouvy a těchto obchodních a platebních podmínek pouze na realizované ukládky.
8.10. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem budou rozhodovány na základě těchto všeobecných obchodních a
platebních podmínek před obecným soudem Poskytovatele, tj. soudem věcně příslušným v obvodu sídla Poskytovatele.

Okomentoval(a): [A1]: Dle dohody již cena dopravy není
v ceníku, ale pouze smluvní.

