CENÍK
PÍSKOVNY OBLEKOVICE
Kamenivo splňující kvalitu dle ČSN EN

13139

13242

●

TK – frakce neprané:

12620

●

0/2
0/4
0/32
8/16

●

Vozík – odběr kameniva (při nosnosti do 650 kg)

61,- Kč/t
121,- Kč/t
157,- Kč/t

* 157,- Kč/t
** 110,- Kč

Uložení inertního odpadu

145,- Kč/t

**

Vozík – ukládka inertních odpadů (při nosnosti do 650 kg)

*
**

110,- Kč

Prodej kameniva je možný v omezeném množství po dohodě s vedoucím provozovny.
Při nosnosti vozíku vyšší než 650 kg bude účtována skutečná zvážená hmotnost kameniva/inert. odpadu, minimálně však 1 tuna.

Přehled odpadů přijímaných k ukládce
Kód

Název odpadu

Kód

Název odpadu

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

17 01 02

Cihly

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

01 04 09

Odpadní písek a jíl

17 01 07

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

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

10 12 06

Vyřazené formy

17 05 06

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod

17 08 02

10 12 99

Odpady z výroby keram. zboží, cihel, tašek a staviv jinak blíže
neurčené (smetky, odpadní glazury, nevypálené kusy keramiky)

20 02 02

17 01 01

Beton

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem
17 05 05
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem
17 08 01
Zemina a kameny

Ukládání inertních odpadů povoleno na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství č.j.: JMK 51471/2018.
V případě nedostatečné výrobní kapacity si společnost ZEPIKO spol. s r.o. vyhrazuje právo kamenivo nedodat/neprodat, resp.
dodat/prodat jen určité množství kameniva stanovené vedoucím pískovny, není-li smluvně ustanoveno jinak. V případě zhoršení
klimatických podmínek, které by mohly ohrozit zdraví a život pracovníků nebo v případě nedostatečné kapacity skládky si společnost
ZEPIKO spol. s r.o. vyhrazuje právo na uzavření pískovny, popř. uzavření pouze provozu skládky. Podmínkou prodeje kameniva či
služby ukládky inertního odpadu je dodržovaní všech zveřejněných opatření v této provozovně jak ze strany odběratele, tak ze
strany jeho případného dopravce. Bližší informace o této provozně a případných opatřeních naleznete na www.zepiko.cz.
Ceník platný od 25. 1. 2021 (ceny uvedeny vč. 21% DPH). Změna ceníku vyhrazena.
Vedení provozovny, poptávky:

Expedice:

Pracovní doba:

Vojtěch Liška
obchodní a provozní manažer
mobil: +420 606 721 503
e-mail: oblekovice@zepiko.cz

mobil: +420 601 343 588

pondělí - pátek 7:00 - 15:30

dotazy, informace, výdej kameniva, příjem
odpadů

víkendy a svátky pouze po předchozí
domluvě

IČZ:

CZB00769

TECHNICKÉ A DODAVATELSKO-OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro kamenivo a ukládku inertního odpadu firmy ZEPIKO spol. s r.o., IČO: 46971360
I – Úvodní ustanovení
Tyto Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky ( dále jen TDP ) jsou nedílnou součástí ceníku dodavatele a upravují všechny
obchodní vztahy mezi dodavatelem, odběratelem, popř. přepravcem ve smyslu Občanského zákoníku a v případě, že není uzavřena
konkrétní kupní smlouva nebo objednávka o dodávce, se považují za smluvní ujednání mezi dodavatelem a odběratelem.
II – Smluvní vztahy
Smluvní vztah (dále také smluvní ujednání) mezi dodavatelem a odběratelem vzniká zejména :

uzavřením smlouvy o dodávce - kupní smlouvy (dále jen KS) mezi dodavatelem a odběratelem nebo

potvrzením objednávky, cenové nabídky dodavatele, podpisem KS, písemným zadáním (fax, e-mail) nebo

podpisem vážního listu (dále také VL) odběratelem (popř. jeho zástupcem) nebo podpisem TDP.
Odběratel předloží dodavateli na vyžádání výpis z OR nebo živnostenský list. Smlouvou o dodávce (KS) či potvrzenou objednávkou se
dodavatel zavazuje dodat odběrateli kamenivo nebo uložit inertní odpad a odběratel se zavazuje zaplatit kupní cenu v době prosté
prodlení.
III – Předmět dodávek a rozsah platnosti
1. Předmětem dodávek je těžené kamenivo (bez či vč. dopravy) nebo uložení inertních odpadů ze staveb odběratele, popř. obě dodávky
současně (dále jen výrobky nebo služby či kamenivo nebo inert. odpad). Těžené kamenivo je vyráběné v souladu s ustanoveními
příslušných norem ČSN EN pro tu kterou frakci kameniva, ve vyhrazené kvalitě z pískovny Oblekovice, ukládka inertního odpadu je
povolena v rámci plánu rekultivace pískovny příslušným úřadem.
2. Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky se vztahují na dodávky výrobků a služeb z provozoven společnosti ZEPIKO spol. s r.o. (
dále jen dodavatel ), popř. z provozoven obchodních partnerů dodavatele.
3. Odběratel je povinen se seznámit se zněním TDP před odběrem výrobků a služeb od dodavatele. Tím, že se tyto odběry uskutečňují
pro potřeby odběratele, souhlasí tímto odběratel bez výhrad se zněním TDP dodavatele a dále se zavazuje seznámit s těmito TDP i své
zástupce nebo jinak pověřené osoby.
IV – Objednávání výrobků a služeb
1. Odběratel uplatňuje objednávky na dodávky výrobků a služeb osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem 48 hod. předem na expedici
příslušné pískovny, popř. u vedoucího pracovníka (obch. zástupce) příslušné pískovny. Před odběrem výrobků a služeb je odběratel
povinen písemně informovat dodavatele o osobách pověřených odběratelem k převzetí dodávek – pokud tak neučiní, považuje se
dodávka konkrétního objednaného výrobku a služby za dodanou a předanou odběrateli, pokud bude vážní list dodavatele podepsán
jakoukoliv třetí osobou, která výrobky a služby odebírá v místě příslušné pískovny dodavatele.
2. Veškeré objednávky na sobotu a neděli, popř. svátek, budou předmětem předchozí domluvy s vedoucím pracovníkem příslušné
pískovny a nárokovány nejpozději ve čtvrtek do 15.00 hod., v případě svátků 2 dny předem.
3. Ostatní objednávky budou plněny dle aktuálních časových a kapacitních možností dodavatele.
4. Zrušení objednávky, změny termínu nebo objemu dodávky, musí odběratel s dostatečným časovým předstihem prokazatelně oznámit
dodavateli a to nejpozději do okamžiku naplnění dopravního prostředku. Výrobky již naložené, popř. vrácené dodavateli z důvodů či vinou
stojících na straně odběratele, je odběratel povinen uhradit v plné výši.
5. Řidiči dodavatele nemohou přijímat závazné objednávky a nejsou pověřeni, oprávněni jednat jménem dodavatele.
V – Dodávka a dodávané množství
1. Dodávkou se rozumí dodání výrobků a služeb ve smluveném čase, množství a jakosti na místo plnění dodávky.
2. Na dodané výrobky musí dodavatel vystavit VL, který musí obsahovat následující údaje:

označení dodavatele a odběratele

druh a množství výrobků nebo služeb

termín a místo přejímky dodávky, název stavby odběratele

označení přepravce, SPZ a jméno řidiče, datum a čas odběru výrobků či služeb

číslo VL, další zvláštní požadavky.
Vážní listy nejsou součástí faktury. Jejich rozpis a obsah (viz. výše) jsou uvedeny přímo na faktuře.
3. Řidiči odběratele musí předložit pracovnici/-níkovi expedice příslušné pískovny dodavatele platnou plnou moc k odběru výrobku, pokud
nebylo smluvně stanoveno jinak. Bez plné moci má dodavatel právo výrobek nevydat (netýká se plateb v hotovosti).
4. Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků, zajišťuje-li nákladní dopravu dodavatel. Je-li požadované množství
výrobku či služeb menší, než je kapacita dopravního prostředku, hradí odběratel přepravní náklady v plné výši.
5. Na dohodnuté dodávky a lhůty není dodavatel vázán v případech, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody, neprůjezdnosti
dopravních komunikací, úředního příkazu, poruch výrobních a dopravních zařízení pokud je dodavatel nemohl předvídat a nedalo se jim
předejít, stejně tak i v případě vyšší moci. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze
od dodavatele požadovat náhradu škody a smlouvou stanovené odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany dodavetele k záměrnému
nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je dodavatel zproštěn povinnosti výkon nebo
dodávku splnit.
6. Za výrobky a služby dodané dodavatelem se rozumí i výrobky a služby, které dodá dodavatel odběrateli prostřednictvím svých
obchodních partnerů nebo které převezme od dodavatele na místě určení subdodavatel odběratele.
VI – Realizace odběru kameniva a ukládky inertních odpadů
1. Dodávka je splněna dodáním výrobků a služeb v příslušné pískovně dodavatele ve smluveném termínu a čase, objemu a kvalitě
v souladu s potvrzenou objednávkou, popř. denním upřesněním a potvrzením vážního listu odběratelem. Zajišťuje-li dodavatel nákladní
dopravu výrobků či služeb, je dodávka splněna dodáním na smluvené místo určení.
2. Kamenivo či inert. odpad budou průběžně váženy na mostové váze v příslušné pískovně dodavatele. Jako podklad k vyúčtování slouží
vážní lístky. Mostová váha dodavatele je pravidelně kalibrována ČMI a její údaje z vážení budou považovány za směrodatné.
3. Místem předání a převzetí inert. odpadu je pískovna Oblekovice. Odběratel se zavazuje ukládat inert. odpady v provozovně
dodavatele na místo přesně určené vedoucím provozovny dodavatele a dále dbát pokynů vedoucího pracovníka a dispečinku. Odběratel
je povinen realizovat výsyp inert. odpadů z nákladních automobilů v maximální vzdálenosti 10 m od hrany předmětné skládky. V případě,
že budou inert. odpady odběratelem (popř. jeho subdodavatelem) umístěny v provozovně dodavatele na místo jiné, než určené vedoucím
pracovníkem dodavatele, zavazuje se odběratel uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou fůru. Tato
pokuta zahrnuje náklady dodavatele spojené s přemístěním takto chybně umístěného odpadu.
4. Místem odběru kameniva či služeb je příslušná pískovna dodavatele a to v případě, kdy odběratel má zajištěnou vlastní dopravu.
V případě distribuce dopravními prostředky dodavatele se místem plnění dodávky rozumí příslušná stavba odběratele.
5. Odběratel je povinen zajistit v prostoru přejímky výrobků a služeb, dopravně distribuovaných dodavatelem, podmínky odpovídající
obecně platným předpisům i z hlediska bezpečnosti práce:

sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních mechanismů dodavatele

potřebná uzavření silnic a chodníků, bezpečnostní opatření na staveništi

povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezení (vyjímky) a čistění komunikací
6. Odběratel dále musí zajistit dostatečně uvolněný prostor na staveništi, zodpovídá za případné znečištění veřejných ploch a komunikací
vozidly dodavatele vyjíždějícími ze stavby, pokud zde došlo k jejich znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo, je
odběratel povinen je odstranit na svoje náklady.
7. Odběratel se zavazuje dodržovat v provozovně dodavatele pravidla provozního a dopravního řádu, pravidla BOZP, PO a dbát pokynů
vedoucího pískovny dodavatele, případně jím pověřené osoby a tento závazek zároveň přenést i na své dopravce. Dále se odběratel
zavazuje, v případě vlastní či cizí přepravy, přepravovat kamenivo dodavatele ve stavu, v jakém mu bylo svěřeno, tzn. bez jakýchkoliv
znečištění a vad způsobených vinou odběratele či jeho autodopravců – na znečištěné kamenivo, způsobené vinou autodopravce,
neposkytuje dodavatel záruku.
8. Pověřený pracovník ( stavbyvedoucí, mistr aj. ) odběratele zajistí, aby přejímka kameniva a inertního odpadu na stavbě odběratele
probíhala bez zbytečných prostojů a nedošlo ke znehodnocení kameniva nebo k nakládce nevhodného odpadu. Jím potvrzené a
nereklamované vážní listy a se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci.
9. Odběratel a jeho řidiči se zavazují dodržovat v příslušné pískovně dodavatele zejména následující pravidla a pokyny:

Řidič nákladního prostředku přistavuje vozidlo bokem nebo couváním k nakládacímu stroji a dbá při tom pokynů obsluhy
nakládacího stroje. V žádném případě není možné provádět nakládání kameniva přes kabinu řidiče dopravního prostředku aniž by
řidič opustil kabinu před zahájením nakládání. Nakládání kameniva je možno provést za předpokladu stojícího dopravního
prostředku. Za správné naložení materiálu odpovídá řidič dopravního prostředku odběratele. Jízda se zdviženou korbou se
zakazuje, rovněž tak jakákoliv manipulace s korbou za jízdy. Při rozjíždění je řidič povinen uvádět vozidla soupravy do pohybu
pozvolna a plynule.

Zejména je nutné zvýšené bezpečnosti při couvání vozidla. Před zahájením couvání je řidič dopravního prostředku odběratele
povinen dát zvukové znamení a vydávat ho po celou dobu couvání. Smluvené zvukové signály a jejich počet pro řidiče nákladního
prostředku jsou : 1x = STOP; 2x = couvat povoleno; 3x = odjezd prostředku.

Zvýšené opatrnosti musí věnovat řidič dopravního prostředku odběratele při najíždění k nakládce v blízkosti volné vodní hladiny. Do
tohoto prostoru je nutné najíždět velmi zvolna a zastavit vozidlo k nakládání tak, aby bylo od těžebního řezu s vodní hladinou dále
než těžební stroj. Nepřibližovat se k okraji těžebního řezu na vzdálenost menší něž 2 m, platí zvláště při výjezdu plně naloženého
vozidla.

Za bezpečné vyložení inertního odpadu odpovídá řidič dopravního prostředku. Rychlost přepravy se stanovuje na max. 15 km/hod.
Tato rychlost je maximální a momentální okamžitá rychlost se řídí stavem dopravní cesty.

V případě poruchy vozidla odběratele (výměna pneu, porucha motoru apod.) bude vozidlo odstaveno mimo dopravní cesty a
označeno výstražným trojúhelníkem. Odstavený stroj musí být zajištěn klínem proti rozjetí a vozidlo uzamčeno. Motor musí být
vypnut. Stroj se nesmí odstavovat v místech hrozícího nebezpečí - např. pod těžební stěnou, blízko svahů a pod.
10. V případě nedostatečné výrobní kapacity si dodavatel vyhrazuje právo kamenivo nedodat/neprodat, resp. dodat/prodat jen určité
množství kameniva stanovené vedoucím pískovny (tj. obch. a provoz. manažer), není-li smluvně ustanoveno jinak. V případě zhoršení
klimatických podmínek, které by mohly ohrozit zdraví a život pracovníků nebo v případě nedostatečné kapacity skládky si dodavatel
vyhrazuje právo na uzavření pískovny, popř. uzavření pouze provozu skládky. Podmínkou prodeje kameniva či služby ukládky inertního
odpadu je dodržovaní všech zveřejněných opatření v této provozovně jak ze strany odběratele, tak ze strany jeho případného dopravce.
Bližší informace o této provozně a případných opatřeních jsou na webových stránkách dodavatele www.zepiko.cz.
11. Vážní list vyhotovuje dodavatel ve třech originálech:

1 originál potvrzený odběratelem zůstává po skončení odběru výrobků či služeb dodavateli, zbylé 2 originály potvrzené
odběratelem zůstavají dodavateli a příp. jeho přepravci. Dodavatel nenese odpovědnost za předávání VL mezi přepravcem a
odběratelem.

Právo na zaplacení dodávky vzniká dodavateli po převzetí dodávky odběratelem na základě potvrzeného vážního listu.
12. Uložením inertního odpadu v příslušné pískovně dodavatele se odběratel zbaví inertního, nepotřebného odpadu, který dodavatel
zapracuje do rekultivace a likvidace důlního díla. Předáním inertního odpadu k uložení a následnou úhradou dodavateli za uložení
přechází vlastnické právo k inertnímu odpadu z odběratele na dodavatele, pokud tento materiál je čistý, tzn. inertní a splňuje podmínky pro
inertní odpad vhodný pro úpravu terénu daný vyhláškou a dále prost dalších znečišťujících prvků.
13. Před realizací uložení inertního odpadu odběratelem, v příslušné pískovně dodavatele, a ze staveb dle vlastních dispozic je
odběratel povinen předat dodavateli, bez prodlení, z kraje toho kterého kalendářního roku (minimálně 1x ročně) a dále z té které
stavby, vyplněný doklad Základní popis odpadu (ZPO), včetně výsledku Analýzy směsného vzorku (ASV) předmětného inertního
odpadu dle tab. 10.1, 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání odpadů), protokol o odběru vzorků a dále IČP v souladu
s příl. č. 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, případně kód ORP/SOP. Dodavatel má právo nepřevzít
inertní odpad až do okamžiku předání ZPO, ASV a/nebo IČP/ORP/SOP odběratelem dodavateli. Převzetím inertního odpadu
dodavatelem se odběratel nezbavuje povinnosti předat výše uvedené dodavateli, v případě ZPO a ASV nejpozději do 14 dní ode dne
zahájení ukládky inertního odpadu v příslušné pískovně dodavatele.
14. Nepředá-li prokazatelně odběratel dodavateli výše specifikované ZPO a ASV ve výše uvedeném, nejzazším termínu, je dodavatel
oprávněn ZPO a ASV si zajistit samostatně a učiní tak na náklady odběratele a to v plné výši (15.000,- Kč bez DPH / ASV a ZPO), což je
odběratel povinen akceptovat a uhradit. Odběratel a dodavatel se dohodli na smluvní pokutě za včasné nepředání ZPO a/nebo ASV
odběratelem dodavateli, které si dodavatel samostatně zajistil, a to ve výši 2.000,- Kč za nepředaný ZPO a/nebo ASV, v tom kterém
kalendářním roce a z té které stavby odběratele. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli plnou výši nákladů spojených se získáním ZPO
a ASV a dále se odběratel zavazuje k úhradě smluvní pokuty (viz výše), pokud tuto dodavatel vůči odběrateli uplatnil. Sankce či pokuty ze
strany orgánů státní správy, ze správních řízení nebo z kontroly uplatňované na dodavateli v důsledku včasného nedodání ZPO, ASV
a/nebo IČP/ORP/SOP odběratelem dodavateli, nebo v důsledku nevyhovujících parametrů ukládaného inertního odpadu (jehož původcem
je odběratel), jdou vždy v plné výši na vrub odběratele, který se zavazuje tyto sankce či pokuty dodavateli v plné výši uhradit na základě
písemné výzvy dodavatele. Náklady spojené s odstraněním nevhodného odpadu z příslušné pískovny dodavatele, jehož původcem je
odběratel, jdou v plné výši na vrub odběratele.

15. Před zahájením navážení inertního odpadu do příslušné pískovny dodavatele předá odběratel dodavateli seznam autodopravců,
kteří budou na přepravě participovat. Uloží-li odběratel v příslušné pískovně dodavatele jiný, než písemně dohodnutý inertní odpad,
zavazuje se odběratel tento inertní odpad na své vlastní náklady odstranit a to nejpozději do 5 dní od dne písemné výzvy dodavatele,
dále dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou jednotlivou fůru – náklad. Odstraněním jiného, než písemně
dohodnutého inertního odpadu odběratelem není vyloučena povinnost odběratele uhradit dodavateli případné sankce či pokuty dle
znění čl. VI. odst. 14. Odběratel se zavazuje plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, tj. zejména v souladu
s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) odpad zařazovat podle druhů a kategorií. Při nedodržování těchto podmínek je dodavatel
oprávněn převzetí inertního odpadu od odběratele odmítnout. Dodavatel i odběratel se zavazují vést v souladu s platnými právními
předpisy (zejména v souladu s ustanovením § 39 zákona o odpadech) evidenci množství převzatého inertního odpadu (množství,
katalogové číslo odpadu, RZ dovozných prostředků).
VII – Platební a fakturační podmínky
1. Pokud není smluveno – dohodnuto jinak, jsou pro odběratele závazné ceny uvedené v ceníku příslušné pískovny, platné v době
dodávky. Vydáním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnost. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen
v odůvodněných případech a to zejména v případě mimořádného makroekonomického nárůstu nákladů, při nárůstu cen dopravy,
energií a pohonných hmot.
2. Dodavatel může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním výrobků a služeb formou zálohy. Záloha se vybírá zpravidla
v předpokládané výši dodávky.
3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí výrobku nebo služeb.
4. Splatnost daňových dokladů - faktur ( dále jen faktur ) dodavatele je 14 dnů ode dne vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.
Dodavatel fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem úhrady se
rozumí dnem připsání finančních prostředků na účet dodavatele. Řidiči dodavatele nemohou přijímat od odběratele ani platby
v hotovosti, ani zálohy, není-li dohodnuto písemně jinak.
5. V případě prodlení plateb může dodavatel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti vč. informací z dílčích VL dle čl. V. odst.2 TDP, vyjma VL samotných.
7. V případě výhrad k oprávněně vystaveným fakturám je odběratel povinen tyto písemně reklamovat, popřípadě vrátit, nejpozději do
14 dnů po jejich obdržení, jinak jsou tuto doklady považovány dodavatelem za akceptované. Dodavatel neodpovídá za
kompetentnost osob odběratele, resp. těch, kteří odebírají dodávku výroků či služeb na příslušné pískovně dodavatele nebo na
stavbě odběretele. Není-li jakákoliv faktura (daň. doklad) dodavatele do 14-ti dnů ode dne jejího vystavení odběratelem reklamována,
je ten který doklad považován za akceptovaný, výroky či služby jsou považovány za odebrané, v případě kameniva je tímto odebráno
v bezvadném stavu, a na pozdější administrativní reklamace nebude brán zřetel.
8. Součástí fakturace zahrnující příp. dopravu dodavatele budou výkazy jízd jednotlivých řidičů. Daňové doklady budou zasílány
elektronicky na emailovou adresu odběratele uvedenou v KS nebo v jiné písemné dohodě. Emailové adresy dodavatele a odběratele
uvedené v KS či jiné písemné dohodě budou dále sloužit dodavateli k zasílání účetních dokumentů odběrateli, zejména inventarizaci
pohledávek, úpomínky a výzvy k úhradě, zálohové faktury, zápočty aj. Odmítá-li odběratel zasílání daňových aj. dokladů
elektronickou cestou (emailem), musí toto písemně sdělit dodavateli před zahájením odběrů kameniva či služeb. Daňové doklady
dodavatele, ať v elektronické nebo listinné podobě, budou obsahovat znění jednotlivých VL dle čl. V. odst. 2 těchto TDP.
9. Dnem doručení veškeré korespondence mezi oběma smluvními stranami se má na mysli nejpozději čtvrtý (4) den ode dne
doporučeného odeslání.
10. V případě, že odběratel neuhradí své závazky po splatnosti vůči dodavateli ani na základě písemné výzvy dodavatele nebo
odběratel bezdůvodně porušuje dohodu o výhradním odběru dle znění KS, objednávky, TDP či jiné písemné dohody, považuje toto
dodavatel za podstatné porušení smluvního ujednání. V takovém případě je dodavatel oprávněn k zastavení dodávek, k doúčtování
smluvní pokuty ve výši 50 Kč za každou odběratelem neodebranou tunu kameniva od dodavatele nebo za každou odběratelem
neuloženou tunu inertního odpadu u dodavatele. Tuto smluvní pokutu může dodavatel uplatnit vůči odběrateli i v případě, že
odběratel nedodrží smluvní ustanovení o závazném množství pro odběr kameniva, příp. pro ukládku inert. odpadů, není-li smluvně
stanoveno jinak. Dále je dodavatel oprávněn k doúčtování úroků z prodlení, případně i k odstoupení od smluvního vztahu / smluvního
ujednání.
VIII – Jakost dodávky
1. Dodavatel odpovídá za to, že výrobek má v době odběru vlastnosti dle platných norem ČSN EN. Ověřování jakosti se provádí dle
norem ČSN EN prokázáním shody vlastnosti výrobků s požadavky těchto norem. Dodavatel poskytne odběrateli bezplatně, na
základě jeho písemné žádosti, „Osvědčení o kontrolní zkoušce přírodního kameniva“, vypracované příslušným akreditovaným
ústavem. Kontrolní vzorky se odebírají na příslušné pískovně dodavatele.
2. Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění dokladuje dodavatel prohlášením o shodě a
protokoly o zkouškách kameniva akreditovanou laboratoří. Tyto protokoly jsou na vyžádání zasílány odběrateli až po úplném
uhrazení splatných faktur. Náklady na předepsané zkoušky a jejich četnost dle norem ČSN EN jsou zahrnuty v ceně výrobku.
Požaduje-li odběratel jiný druh zkoušky nebo větší četnost těchto zkoušek, je nutné je předem u dodavatele objednat, přičemž
náklady spojené s jejich provedením budou odběrateli přeúčtovány.
3. Dodavatel neodpovídá za zhoršení jakosti výrobku v následujících případech:
 uloží-li odběratel odebraný výrobek na nevhodnou či znečištěnou plochu
 při působení klimatických vlivů (déšť, mráz, zněčištění povětrnostními podmínkami aj.)
 v případě neodborné přepravy nebo znečištěnými dopravními prostředky odběratele, popř. jím sjednaným přepravcem
4. Odběratel je povinen starat se o dodané výrobky dle platných norem a předpisů.
5. Výrobek nesplňující kvalitativní požadavky uvedené normou bude posuzován oběma stranami jako výrobek vadný, přičemž vady
budou odstraněny v souladu s občanským zákoníkem. Za vadný výrobek obě strany považují dodávku, která nesplňuje kvalitativní
požadavky předepsané uvedenou normou a je ložena na jednom dopravním prostředku. Výrobek z hlediska kvality bude posuzován
odděleně od ostatního navezeného materiálu (výrobku).
IX – Záruka a reklamační řízení
1. Vady zřejmé při přejímce musí odběratel reklamovat ihned, jakmile zjistí nesrovnalosti v množství nebo jinou zřejmou vadu
dodávky (velikost použitého zrna kameniva, znečištění kameniva).
2. Reklamace se uplatňuje neprodleně u vedoucího příslušné pískovny dodavatele písemně, což může být i formou záznamu na
příslušném VL (v záznamu se vždy uvede místo, čas uložení reklamovaného výrobku, důvod reklamace a osoby zúčastněné
reklamace). Reklamace kvality výrobku může být provedena pouze v den jeho odběru/dodání, a to na základě oboustranného
protokolu. Na pozdější reklamace již nebude dodavatelem brán zřetel a odběratel je povinen tuto dodávku v plné výši uhradit.
K reklamaci kvality dodávky musí být vždy přizván závodní lomu dodavatele nebo jím pověřená osoba.
3. V pochybnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti zodpovědných zástupců odběratele a dodavatele provedeny
akreditovanou laboratoří dodavatele kontrolní zkoušky přímo na dotčeném výrobku. Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek,
nedojde-li k dohodě mezi stranami, se smluvní strany dohodly, že pro posouzení a rozhodnutí je příslušná akreditovaná laboratoř
dodavatele.
X – Nabytí vlastnického práva
1. Odběratel postupuje na dodavatele veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného výrobku či služby k uhrazení
pohledávek dodavatele, a to až do výše dodávek dodavatele.
2. Dodavatel má právo dle přísl. ust. občanského zákoníku postoupit pohledávky vůči odběrateli bez souhlasu odběratele a oznámit
mu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.
3. Stane-li se dodávaný výrobek podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstupuje odběratel své nároky, které takto získal a které
mohou pokrýt jeho ostatní práce dodavateli se všemi právy a to ve výši hodnoty dodaného výrobku a služeb.
XI – Závěrečná ustanovení
1. Tyto TDP vstupují v platnost souběžně s ceníkem dodavatele a jsou odběrateli volně dostupné na příslušné pískovně dodavatele
nebo na webových stránkách dodavatele www.zepiko.cz jako nedílná součást ceníku příslušné pískovny dodavatele.
2. Odběratel je oprávněn zrušit KS nebo objednávku před jejím splněním, v takovém případě je povinen uhradit dodavateli odstupné
ve výši 30% z ceny celkového objemu zrušené dodávky výrobků a služeb dle KS nebo objednávky. Zrušením KS nebo objednávky
se nezrušuje sjednaný způsob rozhodování rozporů, tzn. rozhodčí doložka dle těchto TDP, není-li v KS stanoveno jinak, k uplatnění
nároků dodavatele z titulu zrušené KS nebo objednávky. Dodavatel není odpovědný za případné škody vzniklé odběrateli v případě,
je-li dodavatel omezen ve své činnosti na základě vyšší moci (zejména přírodní katastrofy, pandemie, vládní opatření, úřední či jiná
nařízení aj.).
3. Odběratel svým podpisem na jakémkoliv písemném smluvním ujednání s dodavatelem nebo na VL dodavatele potvrzuje, že byl
seznámen a souhlasí bez výhrad se zněním těchto TDP dodavatele. Souhlasem s těmito TDP bere kupující, resp. odběratel dále na
vědomí podmínky, které jsou v provozovně stanoveny za účelem ochrany zdraví všech osob a ochrany proti vzniku škod na majetku
nebo požáru. Tyto podmínky jsou uvedeny na dopravním plánu společnosti umístěném před vjezdem do provozovny a v návštěvním
řádu, uloženém na expedici provozovny.
4. Oblasti obchodních vztahů, které neřeší TDP nebo písemné smluvní ujednání se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a ostatních obecně platných právních norem.
5. Smluvní strany, resp. dodavatel a odběratel sjednávají, že neplnění KS, objednávek, jiných písemných ustanovení či případné
rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění písemných ujednání budou přednostně řešit jednáním (osobním či písemným) na úrovni
smluvních stran. V případě, že nedojde bez zbytečného odkladu (v případě neplacení do 30 dnů po uplynutí doby splatnosti) k
dohodě o způsobu vyřešení neplnění smluvních či zákonných povinností, dohodli se účastníci na tom, že tato věc se považuje za
spornou, a že sporná věc bude rozhodována prostřednictvím rozhodců podle zákona o rozhodčím řízení. Za spornou věc se považuje
i věc, kdy je uzavřena mezi účastníky dohoda o plnění a tato není plněna ve smyslu této dohody či jednostranného uznání toho, kdo
má na základě takového uznání plnit – tato rozhodčí doložka se vztahuje i na směnky. Rozhodnutí bude konečné, vykonatelné a
nepřezkoumatelné a strany sporu jsou povinny se mu plně podřídit. Náklady rozhodčího řízení pak nese ten z účastníků, jenž nebude
ve sporu úspěšným, tzn. ten, jenž ve sporu podlehne, přičemž náklady se rozumí zejména: poplatek za zahájení řízení, odměna
rozhodců, náklady právního zastoupení a ostatní věcné výdaje spojené a účelně vynaložené v souvislosti s řízením (o nich rozhoduje
rozhodčí soud ) – strany se dohodly na tom, že rozhodovat se bude po projednání věci třemi rozhodci s tím, že každá strana sporu
bude jmenovat jednoho rozhodce a třetí rozhodce, jako předseda rozhodčího soudu bude jmenován Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – všichni rozhodci budou vybírání ze seznamu rozhodců
vedeného u tohoto Rozhodčího soudu s tím, že sudištěm bude sudiště výše uvedeného Rozhodčího soudu v Brně. Rozhodci jsou
oprávněni přizvat si znalce dle jeho úvahy (znalcem se pro tyto účely rozumí osoba znalá problematiky – právnická či fyzická s tím, že
není povinností, aby byla zapsána jako soudní znalec). Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že poplatky spojené s rozhodčím
řízením budou hrazeny ze zákona. Toto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.

... stavte s námi na pevných základech

