Všeobecné smluvní, obchodní a platební podmínky
podnikatele Jaromíra Havlíka pro závazky s dalšími podnikateli
pro poskytování přepravy nákladu, včetně výpůjčky nebo nájmu kontejneru, zemní a výkopové práce,
nákup a prodej, likvidace ostatních odpadů
(platné od 01.03.2014)

Poskytovatel:

Jaromír Havlík se sídlem Brno, Sirotkova 312/7, IČ: 614 42 445, DIČ: , Česká republika

Objednatel:

právnická nebo fyzická osoba jako podnikatel dle § 420 a násl. ust. z.č. 89/2012 Sb.

I.
Obecná ujednání
Všeobecné smluvní, obchodní a platební podmínky podnikatele Jaromíra Havlíka (dále jen VSOP)
jsou nedílnou součástí všech smluv s ním uzavíraných a platí pro všechny vztahy s objednatelem. Objednatel
je přijímá a přistupuje k nim okamžikem učinění objednávky u poskytovatele. Objednatel VSOP uznává jako
součást každé uzavřené smlouvy i všech závazků budoucích uzavřených s poskytovatelem. Každá odlišnost
od těchto VSOP musí být ze strany poskytovatele písemně potvrzena. Též každá odlišná dohoda nebo příslib
musí být poskytovatelem objednateli písemně potvrzen. Poskytovatel uzavřené a platné závazky je oprávněn
plnit sám, svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob.
Smlouva či jiný závazek mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká okamžikem přijetí objednávky,
v níž je označen objednatel (právnická, fyzická podnikající osoba) dle z.č. 89/2012Sb., je v ní určen předmět a
místo plnění (dále jen řádná objednávka) ve formě písemné, e-mailem, SMS, faxem i telefonicky, ústně.
Objednatel se zavazuje nepísemnou řádnou objednávku do 24 hodin v písemné formě doručit do sídla nebo
provozovny poskytovatele včetně prohlášení, že se seznámil s VSOP poskytovatele a přistoupil k nim. U
řádných objednávek s předmětem plnění výpůjčka/nájem kontejneru k naplnění nepotřebných věcí
objednatelem s následným plněním na pokyn objednatele k přepravě těchto nepotřebných věcí do místa
určení sjednaného nebo obvyklého prohlásí v písemné řádné objednávce poskytovateli, že má vyřízeno
platné povolení záboru k pozemku, kam poskytovatel dle jeho dispozic dodá kontejner k naplnění jeho
obsahu věcmi objednatele a že se nejedná o nebezpečný odpad. Do doby úhrady za plnění poskytovatele
jsou tyto věci obsažené v kontejneru vlastnictvím objednatele se všemi důsledky z toho pro něj plynoucími,
včetně práva poskytovatele pro neplnění objednatelem na tomto pozemku mu tyto nepotřebné věci zanechat.
Pokud objednatel nepísemnou řádnou objednávku do 24 hodin nedoručí v písemné formě do sídla či
provozovny poskytovatele, nahrazuje tuto řádnou písemnou objednávku v celém rozsahu stvrzení výkazu
práce (Záznam o době řízení vozidla, Denní výkaz stroje, atd), vlastnoručním podpisem, případně
prostřednictvím jím ustanovené třetí osoby. V případě nezajištění zodpovědné osoby k podpisu výkazu má
právo poskytovatel řádnou objednávku nesplnit a vyúčtovat jednorázový poplatek ve výši Kč 1 000,- +
platnou sazbu DPH. Případnou škodu vzniklou nesplněním na straně objednatele si tento nese plně ke své
tíži.
Pro případ, že při plnění řádné objednávky zjistí poskytovatel, že místo plnění je nesprávné nebo
neexistuje, má právo plnit v sídle nebo známé provozovně objednatele, jím zjištěné ve veřejných seznamech
(Zlaté stránky, obchodní rejstřík, živnostenský registr atd.). Nelze-li místo plnění určit, je místem plnění
aktuální provozovna poskytovatele.
Předmětem plnění se rozumí např. dodávka kontejneru, odvoz kontejneru, provedení prací, služeb,
dodání zboží, svoz odpadu na skládku, úložiště atd. (dále jen dodávka).
II.
Dodací podmínky
Lhůta k plnění je závislá na možnostech poskytovatele. Pokud není přímo doba plnění sjednána mezi
poskytovatelem a objednatelem, pak objednatel okamžikem řádné objednávky souhlasí s lhůtou k plnění,
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kterou stanoví poskytovatel.
Objednatel je povinen zajistit převzetí smluveného plnění v sjednaném místě a čase a převzetí plnění
od poskytovatele stvrdit vlastnoručním podpisem na dokumentech poskytovatele, které mu budou
předloženy (výkaz jízd, dodací list, atd.), případně prostřednictvím jím ustanovené třetí osoby.
V případě nepřítomnosti objednatele při převzetí smluveného plnění dochází k jeho splnění
okamžikem provedení předmětu plnění poskytovatelem v místě plnění nebo realizací tohoto plnění v
příslušné provozovně poskytovatele. Objednatel i za této situace je povinen za předmět plnění uhradit
příslušnou cenu dle platebních podmínek sjednaných nebo stanovených v bodě III. těchto VSOP, neboť
závazek byl poskytovatelem řádně splněn.
Nebezpečí škody, ztráty atd. na předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí
nebo realizací předmětu plnění v příslušné provozovně poskytovatele.
Je-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu plnění, zavazuje se uhradit za každý započatý den
prodlení poskytovateli částku ve výši 100,- Kč + platnou DPH, splatnou do tří dnů od výzvy (telefonické,
ústní, SMS atd.) poskytovatele.
Nepřevezme-li si objednatel předmět plnění ani do 7 dnů od doby splnění poskytovatelem, zavazuje
se uhradit cenu o 50% vyšší, než je cena sjednaná v tomto závazku nebo než stanoví platný ceník.
Pokud nelze dodržet lhůtu plnění ze strany poskytovatele následkem zásahu vyšší moci, nemůže
objednatel uplatnit vůči poskytovateli žádné sankce. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, stávka,
vnitřní nepokoje, výluka, poškození či odejmutí vozidel či zařízení poskytovatele v důsledku živelných
pohrom, války, vnitřních nepokojů. Nebude-li moci poskytovatel ani v prodloužené přiměřené lhůtě
schopen plnit, má právo odstoupit od závazku. Objednatel se v tomto případě zavazuje své právo na
náhradu škody atd. vůči poskytovateli neuplatnit.
Poskytovatel za dodávku odpovídá do okamžiku jejího převzetí objednatelem. Zjevné vady dodávky
musí být reklamovány ihned při jejím převzetí objednatelem, ostatní vady pak do 14 dnů od jejího převzetí
písemně u poskytovatele.
Vadu lze vytknout nejpozději do 6 měsíců od převzetí předmětu plnění.
Objednatel a poskytovatel pro případ náhrady škody či bezdůvodného obohacení si sjednávají
promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé jinak než stanoví zákon a to v
trvání dvou let.
III.
Platební podmínky
Úplata (cena) za poskytnuté plnění poskytovatelem bude účtována objednateli poskytovatelem
podle platného ceníku poskytovatele, pokud nebylo dohodnuto jinak. Je-li zdanitelné plnění účtováno na
území České republiky, jsou všechny ceny účtovány včetně příslušné sazby DPH.
Poskytovatel má právo požadovat od objednatele zálohu před vznikem závazku a závdavek při
uzavření smlouvy.
Není-li dohodnuto jinak, jsou cenami rozuměny ceny poskytovatele platné v době uskutečnění
plnění. Cena za dodávku je splatná do l4 dnů od převzetí nebo splnění dodávky, a to bez výzvy
poskytovatele, pokud není sjednáno jinak.
Poskytovatel provádí vyúčtování dodávky formou faktury (daňového dokladu) na adresu
označenou objednatelem, pokud není dohodnuto jinak.
Faktura poskytovatele je splatná do 14 dnů od jejího vystavení, pokud není smlouvou či jinou
zákonnou formou dohodnuta mezi poskytovatelem a objednatelem splatnost ceny jinak.
Dnem úhrady úplaty je den připsání příslušné finanční částky na účet poskytovatele.
Objednatel bere na vědomí a okamžikem řádné objednávky dle čl. I. těchto VSOP souhlasí s tím, že
nedodržení lhůty splatnosti opravňuje poskytovatele požadovat po něm úrok sjednaný ve výši 0,03% z
příslušné ceny dodávky za každý den po lhůtě splatnosti až do úplného zaplacení.
IV.
Fikce doručení
Okamžikem přijetí řádné objednávky dochází mezi poskytovatelem a objednatelem ke sjednání fikce
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doručení, dle které se má každá písemnost (např. faktura, reklamace, upomínka ) za doručenou i v případě,
že nebyla účastníkem převzata nebo převzetí bylo odmítnuto nebo písemnost nebylo možno doručit na
adresu uvedenou účastníkem (poskytovatelem nebo objednatelem), a to 7. dnem po dni jejího odeslání.
V.
Řešení sporů a rozhodčí doložka
V bodech zde neuvedených platí ustanovení z.č. 89/2012Sb. v pl. zn., pokud není dohodnuto jinak.
Poskytovatel a objednatel se zavazují řešit případné spory především jednáním mezi sebou. Pokud
nedospějí k dohodě, uzavírají mezi sebou okamžikem přijetí řádné objednávky dle čl. I. VSOP tuto rozhodčí
doložku: Spor bude řešit některý ze stálých rozhodčích soudů dle z.č. 216/1994Sb. v pl. zn., pokud se
účastníci nedohodli jinak. Výběr konkrétního rozhodčího soudu zůstává na tom účastníkovi, který zahajuje
příslušný spor. Účastníci se zavazují splnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z tohoto rozhodčího řízení,
zejména dostavit se k nařízenému rozhodčímu jednání, atd.. Dále se zavazují splnit všechny povinnosti
uložené jim v příslušném rozhodčím nálezu. Pokud ho dobrovolně nesplní, souhlasí s tím, aby byla
provedena jeho exekuce.
VI.
Společná ustanovení
Tyto VSOP upravují práva a povinnosti pro veškeré závazky mezi poskytovatelem a objednatelem
(objednateli).
Poskytovatel bude vzniklé závazky řešit v souladu s z.č. 89/2012 Sb. a dalšími příslušnými platnými
právními předpisy.
VSOP tvoří nedílnou součást kterékoliv smlouvy či jiného ujednání mezi poskytovatelem a
objednatelem (objednateli).
Okamžikem přijetí řádné objednávky poskytovatelem souhlasí objednatel s těmito VSOP.
Obsahuje-li konkrétní smlouva či jiný písemný závazek jiné ujednání mezi poskytovatelem a
objednatelem, platí vždy přednostně tato zvláštní úprava před těmito VSOP.
Poskytovatel má právo tyto VSOP v návaznosti na vývoj právního a podnikatelského prostředí a s
ohledem na svou obchodní politiku kdykoli měnit či doplňovat. Změny či doplnění těchto VSOP budou
objednateli sděleny vhodným způsobem.
Objednatel má právo vyjádřit svůj nesouhlas se změnou nebo doplněním VSOP písemnou formou
doručenou poskytovateli. Pokud se tak nestane, má se za to, že se změnami objednatel (objednatelé) souhlasí
a tímto nabývají změny či doplňky VSOP účinnosti ke dni v nich uvedených.
Poskytovatel zveřejní tyto VSOP na internetu včetně jejich případných změn a doplnění.
VII.
Platnost a účinnost VSOP
Tyto VSOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3. 2014.

V Brně dne 1.2.2014

Firma Jaromír Havlík
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