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Recycling Machines & 

Waste Management Machines  

 

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY Waste Tec s.r.o. (VDP) 
 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Waste Tec s.r.o. 

jsou koncipovány v souladu s ustanoveními Asociace 

rakouského průmyslu pro výrobu a dodávky strojů a ocelových 

konstrukcí z 1. března 1963 ve znění pozdějších předpisů až do 

1. května 1994, které s odkazem na všeobecné podmínky 

smlouvy, tisk č. 188 a 730 publikovala a doporučuje 

Ekonomická komise OSN pro použití v rámci Evropy. Tyto 

všeobecné dodací podmínky ve své podstatě určují doplňková 

pravidla pro právní úkony mezi obchodními společnostmi nebo 

obecně mezi právními subjekty, které kupují stroje, zařízení a 

služby od Waste Tec s.r.o.. Tyto Všeobecné dodací podmínky 

mohou rovněž sloužit jako základ pro právní úkony s 

odběrateli, kdy na místo uzavírání klasické kupní nebo jiné 

smlouvy dochází pouze k potvrzení objednávky s odkazem 

právě na ustanovení dalších pravidel, uvedených v těchto 

Všeobecných dodacích podmínkách, a přesto je tímto úkonem 

naplněna právní norma pro uzavírání smlouvy. Toto je v 

souladu dle ustanovení § 1 odst. 1 písm. 2, zákona o ochraně 

spotřebitele, Spolková sbírka zákonů 49/1979, které mají 

přednost, pokud nejsou v rozporu s první částí tohoto zákona.  

 

1.Preambule 

1.1 Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny 

obchodní případy, které odběratel (resp. kupující) uzavírá se 

společností Waste Tec s.r.o.. Změny nebo úpravy jednotlivých 

ustanovení těchto podmínek, které by byly v rozporu s 

ujednáním mezi jednotlivými smluvními stranami musí být 

přesně specifikovány a písemně potvrzeny všemi zúčastněnými 

smluvními stranami v samotné smlouvě nebo potvrzení 

objednávky, čímž je svobodně potvrzen souhlas s aplikací 

takovýchto změn.  

1.2 Pro provádění přípravných prací, servisních úkonů, 

instalačních prací, výkonů údržby i potažmo týkaje se montáže 

a montážních prací souvisejících se zvláštními podmínkami se 

použije v doplnění těchto Všeobecných podmínek – písemně 

ve specifikaci smlouvy, přičemž ustanovení smlouvy zůstávají 

nadřazeny těmto Všeobecným dodacím podmínkám.  

 

2.Uzavření smlouvy 

2.1 Je-li sepsána Smlouva považuje se tato za uzavřenou, když 

po obdržení smlouvy druhou smluvní stranou je tato řádně 

potvrzena a předána zpět smluvní straně první. V případě 

většího počtu účastníků smlouvy po předání potvrzeného 

výtisku všem zúčastněným smluvním stranám. Je-li na základě 

přijaté Objednávky vyhotoveno Potvrzení objednávky 

společností Waste Tec s.r.o. a toto potvrzení prokazatelně 

předáno objednavateli (resp. kupujícímu) a ten takové 

Potvrzení objednávky do 10 pracovních dnů nerozporuje, stává 

se smlouva výměnou potvrzené Objednávky za Potvrzení 

objednávky právoplatně uzavřené. V dalším textu proto bude 

použito pouze termínu„smlouva“. 

2.2 Veškeré platné změny a úpravy znění smlouvy, včetně 

všech dodatků ke smlouvě, vyžadují výhradně písemnou formu 

a vzájemnou písemnou akceptaci jednotlivých smluvních stran. 

2.3 Nabídky ze strany Waste Tec s.r.o. jsou předmětem 

určeným k jejich případné akceptaci formou následně zaslané 

objednávky nebo k uzavření smlouvy. Plnění ze strany Waste 

Tec s.r.o. je přímo vztaženo na přímou dohodu s dodavatelem 

nebo výrobcem. Následná změna předkládaných nabídek 

Waste Tec s.r.o. je dodavatelem nebo výrobcem vyhrazena v 

souladu s aktuální nabídkovou skutečností. Taková změna se 

pak může automaticky promítnout i do uzavřené smlouvy s 

odběratelem (resp. kupujícím) a to bez nutnosti oznámení 

takové změny odběrateli (resp. kupujícímu), pakliže taková 

změna nemá z pohledu Waste Tec s.r.o. zásadní charakter. 

2.4 V případě stavebních příprav, které souvisejí s plněním 

Waste Tec s.r.o., včetně přívodu energií a dalších potřebných 

zdrojů na místo dodání a provozu zařízení (či jiných plnění), 

nebo i s ohledem na zajištění dovozních a vývozních licencí, 

devizových povolení apod., které jsou nezbytné pro plnění 

Waste Tec s.r.o. dle smlouvy, jsou takové přípravy a opatření 

plně v režii odběratele (resp. kupujícího), odpovědného za 

zadávání objednávek a zakázek na dodávky od Waste Tec 

s.r.o.. Tento je povinen vynaložit veškeré přiměřené náklady a 

kroky k získání potřebné přípravy, k získání potřebných licencí 

a povolení ve stanovené lhůtě (s ohledem na odsouhlasený 

záměr termínu dodávky) a na své náklady.  

 

3. Technické výkresy a popisné materiály 

3.1 Údaje o hmotnostech, rozměrech, kapacitě, ceně, 

hodnocení výkonu a podobných nalezených nebo přístupných 

na webové prezentaci Waste Tec s.r.o., v produktovém 

katalogu, v letácích, inzerci, brožurách, cenících, atd. jsou 

závazné pouze tehdy, pokud jsou výslovně uvedené v 

potvrzení objednávky nebo smlouvy. 

3.2 Technické výkresy, technické náčrtky a další technické 

dokumenty, stejně jako vzorky, katalogy, letáky, ilustrace 

apod. vždy zůstávají duševním vlastnictvím Waste Tec s.r.o., to 

znamená, že nesmí být reprodukovány, distribuovány, 

publikovány nebo používány pro další šíření, bez výslovného 

souhlasu Waste Tec s.r.o..  

 

4. Obal 

4.1 Pokud není výslovně uvedeno smlouvou jinak, jsou veškeré 

dodávky bez speciálních, nadstandardních obalů. Proto platí, 

že kupní cenou, uvedenou ve smlouvě se rozumí cenou za 

nezabalené zboží; nebo, že zboží bude zabaleno obvyklým 

způsobem tak, aby dokud nedosáhne cíle, stanoveného 

smlouvou jako místo dodání, nedocházelo k jejich poškození za 

normálních přepravních podmínek, při respektování pravidel 

pro bezpečný transport. Speciální balení a obaly, které byly 

použity pro zajištění bezpečné přepravy dodávky, budou 

navráceny zpět pouze po předchozí vzájemné dohodě 

smluvních stran. Jinak jsou určeny k recyklaci v místě dodání 

na náklady odběratele (resp. kupujícího).  

 

5. Přechod nebezpečí škody na zboží 

5.1 Přechod nebezpečí škody na zboží se liší v závislosti na 

aplikované dodací paritě, která musí být uvedena ve smlouvě. 

Níže jsou popsány jednotlivé případy přechodu nebezpečí 

škody na zboží: a) Dodací parita EXW "ze závodu": přechod 

nebezpečí škody na věci přechází z prodávajícího na 

odběratele (resp. kupujícího) v okamžiku předání dodávky 

odběrateli (resp. kupujícímu) přímo na rampě v závodě 

prodávajícího nebo na takovém, jím určeném místě. Waste Tec 

s.r.o. dostatečně včas v předstihu informuje kupujícího o datu, 

kdy zboží bude připraveno k převzetí v daném místě. Na 

základě této informace je odběratel (resp. kupující) povinen 

potvrdit termín skutečné přejímky a data + času svého 

příjezdu. b) Dodací parita DAP "ex vůz, nákladní automobil, 

loď" (dohodnutého místa převzetí), "hranice", nebo místo 

určení je přeprava placena až do tohoto místa konkrétně 

určeného smlouvou. Přechod nebezpečí škody na věci přechází 

z prodávajícího na odběratele (resp. kupujícího), v okamžiku 

předání dodávky odběrateli (resp. kupujícímu) přímo na 

nákladním automobilu nebo jiném přepravním prostředku. 

Odpovědnost za rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího 

v okamžiku, kdy je dodávka odebrána z ložné plochy 

dopravního prostředku nebo předána dalšímu dopravci, 

sjednaného odběratelem (resp. kupujícím). Odběratel (resp. 

kupující) odpovídá za složení dodávky z nákl. prostoru 

dopravního prostředku a tyto náklady jdou k jeho tíži. c) 

Dodací parita "FOB" nebo "CIF" nebo "C&F": přechod 

nebezpečí škody na věci přechází z prodávajícího na 

odběratele (resp. kupujícího), v okamžiku předání dodávky 

odběrateli (resp. kupujícímu) přímo na ložnou plochu 

přepravního prostředku. Přechod nebezpečí škody na věci 

přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy 

dodávka přejde zábradlí přepravního prostředku. 

Odpovědnosti a rizika z přepravy se dále řídí platnými pravidly 

INCOTERMS v době konání přepravy.  

5.2 Pokud není dodací parita přesně specifikována ve smlouvě, 

má se za to, že je použita parita EXW, čili "ze závodu 

prodávajícího, dodavatele". Náklady, související s nakládkou, 

bezpečnou přepravou, vykládkou a přepravou na místě 

odběratele (resp. kupujícího) nese odběratel (resp. kupující). 

Ten je zodpovědný i za samotnou organizaci takových činností 

a nese za ně plnou odpovědnost. V případě poškození dodávky 

po převzetí v závodě prodávajícího, u dodavatele není možné 

reklamovat  

závady a poškození, vzniklá úkony odběratele (resp. 

kupujícího), případně jeho smluvním přepravcem. 

5.3 Waste Tec s.r.o., pokud odpovídá za organizaci přepravy s 

ohledem na hodnotu dodávky, zajistí pojištění dodávky pouze 

tehdy a do té míry jak bylo dohodnuto smluvně. 

5.4 Waste Tec s.r.o. doporučuje všem odběratelům (resp. 

kupujícím), kteří přebírají zodpovědnost za zajištění přepravy 

vlastními prostředky nebo organizací smluvní přepravy, aby 

dodávku ve svém zájmu pojistili.  

 

6.  Dodání 

6.1 Není-li výslovně smlouvou dohodnuto jinak, dodací lhůta 

se řídí těmito pravidly a začíná běžet od: 

a) data přijetí zálohy nebo platby za dodávku na bankovní účet 

Waste Tec s.r.o. dle zálohové faktury. 

b) data potvrzení objednávky – pouze za předpokladu, že pro 

realizaci obchodu není vyžadováno složení zálohy na bankovní 

účet Waste Tec s.r.o.. 

c) ode dne, kdy byl správně otevřen akreditiv; toto pravidlo je 

pravidlem doplňkovým s přímou souvislostí s předchozím 

splněním pravidla a) nebo b).  

d) ode dne, kdy byly všechny technické, obchodní a finanční 

specifikace kupujícího předloženy, splněny a vzájemně 

odsouhlaseny; toto pravidlo je pravidlem doplňkovým s 

přímou souvislostí s předchozím splněním pravidla a) nebo b). 

6.2 Waste Tec s.r.o. je oprávněna realizovat i dílčí dodávky 

předem a odděleně. 

6.3 V případě zpoždění dodávky, které je způsobeno 

dodavatelem v důsledku některé z okolností, uvedených v 

článku 11, nelze vymáhat slevu. Provede se adekvátní 

prodloužení dodací lhůty.  

6.4 V případě, že Waste Tec s.r.o. odpovídá za překročení 

dodací lhůty nad rozdíl v dodací lhůtě o více jak 14 dnů, může 

kupující požádat například o zvláštní výkony, nebo eventuálně 

poté, co poskytla Waste Tec s.r.o. přiměřenou lhůtu ke splnění 

své povinnosti v náhradním termínu, požádat i o odstoupení 

od smlouvy, přičemž podmínky pro náhradní dodání či 

odstoupení od smlouvy musí být smluvními stranami vzájemně 

odsouhlaseny. V případě dodávek speciálních výrobků, pro 

které prodávající nemusí být schopen najít jiné využití, nelze 

jednat o odstoupení od smlouvy a z hlediska specializace 

výrobku se považuje drobné posunutí termínu dodání za 

přípustné. U speciálních výrobků platí rovněž tolerance 

posunutí termínu dodání až o 6 týdnů, bez jakékoli 

kompenzace odběrateli (resp. kupujícímu). 

6.5 V případě, že se vinou výrobce nebo dodavatele nepodaří 

dodat zboží do lhůty uvedená v článku je možné učinit dohodu 

o ukončení smlouvy písemným oznámením, potvrzeným 

oběma smluvními stranami, pokud jde o veškeré nedodané 

zboží, i pokud jde o zboží, které, i když bylo dodáno, nelze jej 

předepsaně používat, aniž by bylo dodáno ještě zbývající zboží 

– za předpokladu, že takové zbývající zboží není možné 

nahradit jiným, alternativním zbožím. Pakliže opravdu není 

možné zboží doplnit a používat, v takovém případě má 

odběratel (resp. kupující) nárok na vrácení plateb a současně 

na vrácení veškerého zboží dodaného, pokud jde o zboží, které 

samo o sobě nemůže být použito vhodně a v rozsahu, ve 

kterém bylo v rámci objednávky zamýšleno. Jakékoliv nároky 

ze strany odběratele (resp. kupujícího) proti Waste Tec s.r.o. v 

souvislosti s jeho dodávkou, jiné než uvedené v článku 6, jsou 

vyloučeny. 

6.6 V případě odstoupení odběratele (resp. kupujícího) od 

smlouvy už v době započetí prací na výrobě předmětu prodeje 

nebo díla, anebo i kdykoli později při náhlém odstoupení od 

smlouvy, je povinen kupující uhradit prodávajícímu 30% 

celkové smluvní, kupní ceny, ceny díla, bez výhrad. 

6.7 V případě, že odběratel (resp. kupující) nemůže převzít 

zboží v místě a čase, které bylo ujednáno smlouvou, a to z 

jiného důvodu, než bylo ujednáno v předchozích ustanoveních, 

musí být tento nárok poškozené straně, tedy Waste Tec s.r.o., 

stranou odběratele (resp. kupujícího) kompenzován. Zde platí 

smluvní pokuta ve výši 0,05% kupní ceny za každý den 

prodlení. Rovněž musí být odběratelem (resp. kupujícím) 

stanovena náhradní přiměřená lhůta pro převzetí, případně 

musí odběratel (resp. kupující) ohlásit zájem odstoupit od 

smlouvy. V tomto případě se odstoupení řídí článkem 6.6 

(odstoupení) a 6.4 (speciální zboží). Na smluvní položku zboží, 

kterou není možné předat odběrateli (resp. kupujícímu), musí 

Waste Tec s.r.o. zajistit jejich bezpečné uložení, a to na riziko a 

náklady odběratele (resp. kupujícího). Waste Tec s.r.o. je 

oprávněna vyúčtovat dále náhradu všech nákladů vzniklých při 

řádném plnění smlouvy a na které se nevztahuje platba přijatá.  

6.8 V případě, že je prodávajícím, dodavatelem, dodána 

dodávka kupujícímu a kupující jej začne používat, má se za to, 

že je výrobek kupujícím převzat a to i bez ohledu, že není 

potvrzen předávací protokol – dodací list. Okamžikem zahájení 

používání výrobku je tento moment rozhodným datem 

převzetí výrobku kupujícím a tedy datem uskutečnění 

zdanitelného plnění pro případ fakturace doplatku kupní ceny 

nebo ceny díla. 

6.9 Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází na 

kupujícího až teprve úhradou celkové kupní ceny.  

 

7. Ceny 

7.1 Není-li dohodnuto jinak, ceny se rozumí na dodací paritě 

EXW = "ze závodu" prodávajícího nebo jím určeného místa 

převzetí dodávky, bez balení, nakládky a dalších manipulačních 

a jiných poplatků. Je-li sjednáno smlouvou doručení odběrateli 

(resp. kupujícímu), dle tomu odpovídající dodací parity (např. 

DAP), jsou ceny včetně nakládky, ale nezahrnují poplatky za 

zajištění vykládky, rozbalení a další manipulaci u odběratele 

(resp. kupujícího) nebo na místě určení. 
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7.2 Ceny jsou stanoveny na základě nákladů v době, kdy je 

předkládána nabídka. Nastanou-li změny, pokud jde o náklady 

– například posun kursu EUR/CZK před okamžikem doručení, 

rozdíly se vyrovnávají na debetní nebo kreditní straně 

odběratele (resp. kupujícího), pokud není smlouvou stanoveno 

jinak. 

7.3 Tam, kde ceny nejsou ve smlouvě přesně stanoveny, 

budou účtovány aktuální prodejní ceny platné v den dodávky. 

Základní ceny jsou stanoveny v měně EUR. Při přepočtu na CZK 

se zohledňuje aktuální kurs ČNB v době plnění. Pokud má být 

výslovně stanovena cena dodávky v CZK, dojde k přepočtu na 

CZK s povinnou 5% rezervou výkyvu kurzového rozdílu.  

7.4 Pro případy pronájmu techniky odběratelům platí, že 

částka za pronájem se po uplynutí každého ročního období 

zvyšuje automaticky o 2% ceny nájemného. 

 

8. Platba 

8.1 Platba musí být provedena způsobem a včas nebo v 

časech, na kterých se obě smluvní strany dohodnou ve 

smlouvě. Není-li výslovně určeno období úhrady jednotlivých 

plateb, potom platí, že první část dodávky je splatná k datu 

písemného potvrzení objednávky prodávajícím v jeho přijetí 

objednávky a druhá část smluvní kupní ceny bude splatná po 

obdržení oznámení, že zboží je připraveno k expedici. 

8.2 Odběratel (resp. kupující) není oprávněn zadržovat platby, 

protože by tím omezoval své nároky na záruky a ostatní plnění, 

včetně možnosti vymáhání úroku z prodlení prodávajícím. Pro 

tento případ je stanoven úrok 0,1 % za každý den prodlení 

úhrady kupujícím. 

8.3 Pokud by kupující uvažoval o zadržování plateb z důvodu 

závady, bránící v užívání dodaného výrobku, musí tento stav 

být včas nahlášen a uznán prodávajícím (dodavatelem). Pokud 

nedojde k včasnému oznámení nebo závada nebrání používání 

výrobku, nelze zadržovat platbu a platí ustanovení 8.2. 

8.4. V případě nevoli k dohodě nebo neplacení ze strany 

kupujícího, je oprávněn po uplatnění výzvy kupujícímu 

prodávající na své náklady demontovat a odvést výrobek  

zpět. Zde platí, že kompletní dosud uhrazená výše záloh 

kupujícím je zkonfiskována ve prospěch prodávajícího, bez 

nároku na náhradní plnění, stejně jako na výrobek sám. 

8.5 V případě zabavení, konfiskace nebo jiné exekuce, je 

odběratel (resp. kupující) povinen podat prodávajícímu zprávu 

a zaručit nárok na vlastnictví výrobku prodávajícímu a oznámit 

mu takovou skutečnost, a to bez prodlení. 

8.6 Nároky prodávajícího vůči odběrateli (resp. kupujícímu), 

kromě těch uvedených v odstavci 8, které vyplývají z výchozí 

situace, nejsou přípustné.  

 

9. Odpovědnost za vady: 

9.1. Pro vyloučení všech pochybností prodávající výslovně 

vylučuje aplikaci ustanovení §2104, §2105, §2106, §2107, 

§2108 a §2109 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po 

přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději při převzetí 

zboží. V případě, že kupující při prohlídce zjistí vady na zboží, je 

povinen tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu, a to 

neprodleně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne 

uskutečnění prohlídky. Kupující je povinen zjištěné vady 

srozumitelně popsat, pořídit jejich fotodokumentaci a označit 

tyto vady tak, aby je bylo možné řádně a bez vynaložení 

dodatečných nákladů prodávajícího identifikovat. Neoznámí-li 

kupující prodávajícímu písemně existenci vad způsobem a 

ve  lhůtě uvedené v předchozí větě těchto VDP, ztrácí kupující 

práva z vadného plnění. 

9.3. Kupující je povinen prodávajícímu, či prodávajícím 

pověřeným osobám, umožnit na výzvu prodávajícího ve lhůtě 

tam specifikované, přístup ke zboží a provedení řádné 

prohlídky zboží, za účelem zhodnocení možností dalšího 

postupu ve vztahu k označeným vadám na zboží. Neumožní-li 

kupující prodávajícímu, resp. prodávajícím pověřeným 

osobám, přístup ke zboží a provedení řádné prohlídky zboží dle 

předchozí věty těchto VDP, ztrácí kupující nárok na jakákoliv 

práva z vadného plnění.  

9.4. V případě skrytých vad na zboží je kupující povinen 

oznámit prodávajícímu existenci takové vady či vad 

neprodleně poté, co je kupující zjistil, resp. při vynaložené 

péče řádného hospodáře zjistit mohl, nejpozději však poslední 

den záruční doby. Takové oznámení kupujícího nemá za 

následek prodloužení záruční doby ze strany prodávajícího. 

9.5. V případě prokazatelné vady zboží má kupující právo 

požadovat a) odstranění vady zboží dodáním nové součástky 

bez vady nebo dodáním chybějící části, nebo b) odstranění 

vady opravou věci. 

9.6. Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo zvolil, a to 

současně s písemným oznámením vady, nebo ve lhůtě tří (3) 

pracovních dnů po odeslání písemného oznámení vady. 

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez písemného 

souhlasu prodávajícího. 

9.7. Jedná-li se o vadu, která nebrání provozu, resp. užívání 

zboží, mohou se prodávající a kupující dohodnout místo 

postupu dle bodu 9.5. VDP na přiměřené slevě z kupní ceny 

zboží. 

9.8. Oznámí-li prodávající kupujícímu písemně, že vadu zboží 

není možné odstranit, případně, že vadu z důvodu na straně 

prodávajícího neodstraní, a je-li zboží i navzdory uvedené vadě 

použitelné, má kupující právo požadovat místo odstranění 

vady přiměřenou slevu z kupní ceny. Tento požadavek musí 

kupující vznést neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů 

poté, co obdrží oznámení prodávajícího, dle věty první tohoto 

bodu VDP. 

9.9. Oznámí-li prodávající kupujícímu písemně, že vadu zboží 

není možné odstranit a je-li zboží z důvodu existence vady 

nepoužitelné, případně neschopné provozu, má kupující právo 

požadovat výměnu zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Tento 

požadavek musí kupující vznést písemně, a to neprodleně, 

nejpozději však ve lhůtě 7 dnů poté, co obdrží oznámení 

prodávajícího dle věty první tohoto bodu VDP. 

9.10. Nezvolí-li řádně kupující svůj nárok z titulu odpovědnosti 

za vady ve stanovené lhůtě, nároky kupujícího z vadného 

plnění zanikají, nedohodnou-li se prodávající a kupující 

písemně jinak.  

 

10. Záruka za jakost 

10.1 Aniž jsou dále uvedeny podrobnosti, prodávající se 

zavazuje odstranit závadu v důsledku vadné konstrukce, 

materiálu nebo provedení.  

10.2 Záruční odpovědnost je omezena na vady, které se 

objevují během období šesti měsíců do jednoho roku – v 1-

směnném provozu nebo tři měsíce ve vícesměnném provozu 

(dále jen "záruční doba"). Záruční doba běží od data, kdy byla 

dodávka nebo dílo převzato odběratelem (resp. kupujícím), 

nebo započato produktivně používat odběratelem (resp. 

kupujícím), nebo pakliže bude zboží použitelné, ačkoliv 

instalace nebo montáž nebude dokončena úplně tj. moment 

přechodu nebezpečí škody na věci.  

10.3 Odběratel (resp. kupující) může využít svých práv podle 

tohoto článku, pokud to oznámí prodávajícímu písemně a bez 

prodlení, včetně uvedení přesnějšího popisu závady, s 

fotodokumentací. Po obdržení takového nahlášení závady, 

prodávající vyhodnotí charakter závady a pokud je 

odpovědnost na straně prodávajícího, provede navržení řešení 

závady, včetně termínu realizace opravy. V zásadě lze 

navrhnout: a) opravu vadného výrobku na místě nebo; b) 

vadný výrobek nebo jeho části  vrátit k výrobci za účelem 

opravy nebo; c) vyměnit vadné zboží, nebo d) vyměnit vadné 

díly. Opravy závad nejsou podnětem k prodloužení záruční 

doby. 

10.4 V případě, že prodávající obdrží vadné zboží nebo jeho 

část zpět za účelem výměny nebo opravy, musí odběratel 

(resp. kupující), pokud není smluvně dohodnuto jinak, nést 

náklady na přepravu. Není-li dohodnuto jinak, vrátí odběrateli 

(resp. kupujícímu) opravené zboží nebo jeho část 

prostřednictvím výměny nebo opravy zboží transportem na 

náklady a riziko dodavatele.  

10.5 Vadné zboží, výrobek nebo jeho části, určené k nahrazeni 

nebo k opravě v souladu s ustanoveními tohoto odstavce musí 

být dány k dispozici odběrateli (resp. kupujícímu) nebo zajištěn 

k nim pro odběratele (resp. kupujícího) přístup. Taktéž 

recipročně platí právo Waste Tec (nebo jím pověřeného 

zástupce) k volnému přístupu k dodanému zboží, výrobku 

nebo jeho části, pro možnost realizace opravy. Lhůta pro 

zpřístupnění zboží kupujícím je nejpozději do 14 dnů od 

nahlášení závady. Jinak dojde ke ztrátě veškerých nároků ze 

záruky v případě, že v dané lhůtě nedojde ze strany kupujícího 

ke zpřístupnění zboží, resp. k poskytnutí součinnosti nutné pro 

řádnou opravu vady nebo nahrazení dílu. 

  

10.6 Dodavatel, prodávající, není povinen hradit náklady na 

opravy provedené samotným kupujícím nebo jím prováděné 

opravy, pokud prodávající odsouhlasil, aby tak byly učiněny. 

Rovněž nelze požadovat záruční plnění na opravy samovolně 

provedené odběratelem (resp. kupujícím). 

10.7 Záruční povinnost pro dodavatele, prodávajícího se 

vztahuje pouze na vady, které se projeví v provozních 

podmínkách, jak je uvedeno ve smlouvě a v průběhu běžného 

používání. Zejména jeho záruční povinnost se nevztahuje na 

závady vzniklé běžným opotřebením, nevhodným používání 

zboží, zanedbanou údržbu, neautorizovanými opravami či 

změnami, dále závady vzniklé z vadné obsluhy nebo vadné či 

žádné údržby zařízení, provedené kupujícím nebo jeho 

zástupcem, nebo způsobených špatnou údržbou, vadnými 

opravami, změnami, apod. bez písemného souhlasu 

dodavatele (prodávajícího) nesmí být prováděny opravy a 

změny jinými osobami, než jsou prodávající nebo jeho 

zástupce, kteří nesou odpovědnost za obvyklé poruchy, 

způsobené standardním používáním, dle návodu. Taktéž jsou 

vyloučeny ze záruky hydraulické hadice a hydraulická vedení, 

dopravníkové pásy, ohlé plechy a jiné spotřební části zboží. 

10.8 Pro ty části zboží, které sám získal prodávající od svých 

subdodavatelů, je prodávající povinen nést odpovědnost 

pouze v rozsahu záruky, která mu byla přiznána od 

subdodavatelů. Je-li zboží vyrobeno na zakázku prodávajícím v 

souladu s konstrukční a stavební specifikací, výkresů nebo 

modelů, které dodal nebo odsouhlasil kupující, odpovědnost 

prodávajícího se nevztahuje na správnost provedení, ale na 

provedení v souladu s pokyny odběratele (resp. kupujícího). V 

takovém případě odběratel (resp. kupující) plně odpovídá 

prodávajícímu pouze za veškeré škody a nároky, které souvisí s 

prodejem nebo pracemi, nikoli s funkcí. Prodávající nepřebírá 

žádnou záruku za odpovědnost při přijetí objednávky opravy 

nebo objednávky na úpravy výrobků a zboží, které nejsou nové 

nebo nebyly vyrobeny prodávajícím. 

10.9 Od počátku záruční doby výrobce, prodávající, nepřijímá 

žádnou další odpovědnosti, a není-li stanoveno přímo v tomto 

článku, ani on není odpovědný, i pokud jde o vady způsobené 

příčinami, existujícími před přechodem nebezpečí škody na 

zboží.  

 

11. Odpovědnost 

11.1 Je výslovně dohodnuto, že odběratel (resp. kupující) 

nemůže uplatňovat žádné nároky na dodavatele nebo 

prodávajícího, pokud jde o zranění osob nebo poškození zboží, 

které nejsou předmětem smlouvy, ani na jiné nároky, 

související s úhradou škody popřípadě ušlého zisku, pokud je 

to zřejmé z okolností a to i v případě, kdy se prodávající 

dopustí hrubého porušení povinností. 

11.2 Odběratel (resp. kupující) zajistí pouze to, aby stupeň 

nebezpečí byl omezen v souladu s ustanoveními, která mohou 

být odvozena z licenčních požadavků, návodu k obsluze 

dodavatele, doporučení pro správnou obsluhu a údržbu, 

zejména s ohledem na povinné kontroly a další informace 

nebo omezení. 

11.3 V případě nedbalosti zástupce prodávajícího, nebo 

dodavatele, je náhrada škody omezena na maximální částku 

100.000,- Kč, přičemž vznik a rozsah škody je nutné prokázat, 

včetně příčinného zavinění prodávajícím, resp. jeho 

zástupcem. 

11.4 Je vyloučen jakýkoli nárok a jakákoli odpovědnost Waste 

Tec s.r.o., které by vyplývali z vadného plnění dodávky, které 

zapříčiní výrobce technologie nebo třetí strana. Jakýkoli nárok 

na náhradu škody vyplývající z vady dodávky a / nebo služeb 

musí být soudně uplatňován a to nejpozději do jednoho roku 

od jejich vzniku v záruční době, jinak jsou takové nároky 

vyloučeny pokud vada nebyla výslovně uznána zástupcem 

prodávajícího, dodavatele.  

 

12. Vyšší moc 

12.1 Vyšší moc se považuje za důvod pro osvobození nebo 

omezení plnění, bez nároku na jakoukoli satisfakci kupujícímu. 

Do tohoto paragrafu zahrnujeme i důvody, jako jsou: 

průmyslové spory, právní spory a všechny dalších okolnosti, 

které jsou mimo kontrolu smluvních stran, např. požár, 

mobilizace, vyvlastnění, embarga, omezení měny, povstání, 

obecný nedostatek surovin a použití síly. 

12.2 Účinky nad limit uvedených okolností s ohledem na 

závazky smluvních stran jsou stanoveny v kapitole 6 a 8.  

 

13. Pravomoci orgánů, použitelnost práva, místo plnění 

13.1 Spory vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou 

se řeší pod pravomocí legislativy České republiky v místě sídla 

prodávajícího – tj. Praha. Dodavatel nebo prodávající se může 

také odvolat i k jinému soudu, do jehož pravomoci spadá místo 

kupujícího.  

13.2 Strany se mohou také dohodnout, pokud jde o řešení 

sporů v kompetenci rozhodčího soudu. 

13.3 Smlouva se řídí právem země prodávajícího nebo 

výrobce. 

13.4 Místem prodávajícího se považuje Praha, Česká republika. 

Za místo plnění pro účely dodávky,platby i řešení případných 

sporů je vždy Praha, Česká republika, a to i když dodávky jsou - 

na základě vzájemné dohody – dodávány na jiném místě.  

 

 

V Praze, dne 1.1.2020 

 

Jiří Miroš  

jednatel společnosti Waste Tec s.r.o.  

 


