
Všeobecné obchodní podmínky firmy Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben 
pro příjem odpadů 

§ 1 - Všeobecně / Oblast platnosti

Následující  Všeobecné  obchodní  podmínky  platí  pro  firmu Wertstoffaufbereitung 
GmbH  Edersleben.  Příjem  odpadů  za  účelem  zpracování  a  likvidace,  jakož 
nebezpečných odpadů za účelem řádné a bezpečné likvidace a zpracování probíhá 
výhradně na základě našich následujících „Všeobecných obchodních podmínek“ a 
provozního  řádu  příslušného  zařízení.  Odporující  obchodní  podmínky  smluvního 
partnera  neplatí,  ani  když  nebylo  proti  těmto  obchodním  podmínkám  výslovně 
protestováno. Odchylky vyžadují písemnou formu.

§ 2 – Udělení zakázky

V rámci pověření přijetím a zpracováním odpadů sdělí zadavatel / dodavatel druh, 
množství  a rozsah  odpadu určeného k přejmutí  a výslovně uzná tyto  Všeobecné 
obchodní podmínky.

§ 3 - Odpovědnost zadavatele týkající se právní úpravy odpadů

Zadavatel / dodavatel je povinen odpad deklarovat podle vždy platných zákonných 
předpisů a předpisů nižší právní síly. Přijaty, resp. převzaty smí být výhradně odpady 
uvedené v našem katalogu přijímaných odpadů. V udělované zakázce nám musí být 
podány  všechny  informace  potřebné  pro  řádnou  likvidaci,  jako  složení  odpadu, 
producent/zdroj odpadu, zadavatel a registrační značka vozidla, jakož obec původu. 
Zadavatel  nás  musí  bez  vyžádání  informovat  o  každé  změně  složení  odpadu. 
Nejsme povinni se o správnosti uvedených údajů přesvědčit provedením analýzy.
Odpady dodávané na otevřené ložné ploše, resp. kontejneru musí být zabezpečeny 
pomocí sítí, plachet nebo vík. Pro řádně nezakrytá vozidla neexistuje užívací právo. 
Dodávka  musí  proběhnout  tak,  aby  nebyly  znečištěny  veřejné  komunikace  a 
příjezdové cesty k zařízením.
Jsme oprávněni  odmítnout  odpady,  které se odlišují  od smluvních  a schválených 
vlastností, a vzniklé náklady, jako případné dodatečné náklady, naúčtovat zadavateli. 

§ 4 - Průvodní doklady týkající se právní úpravy odpadů

Zadavatel  je  povinen,  je-li  to  potřebné,  včas  předložit  kompletně  vyplněné  a 
podepsané úředně předepsané doklady (doklad o likvidaci, průvodní list/potvrzení o 
převzetí).  Nevyhotovení  nebo  zpoždění  ve  vystavení  povolení  nevyvolává  žádné 
nároky. 

§ 5 - Odmítnutí odpadu

Přijmutí odpadu může být odmítnuto, když 
1) jsou dodány nebo přenechány odpady, které nejsou schváleny ze zákona, úředně 
nebo  v  katalogu  přijímaných  odpadů  příslušného  zařízení  na  likvidaci  resp. 
zpracování a/nebo se odlišují od podkladů předložených při uzavření smlouvy;
2)  nejsou  dodržena  smluvní  nebo  veřejno-právní  ustanovení  o  likvidaci  resp. 
zpracování odpadu;



3)  lze  dodáním  v  ojedinělém  případě  očekávat  při  likvidaci  resp.  zpracování 
nepříznivé, předem neznámé důsledky pro Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben;
4)  se  zpracování  a  likvidace  po  uzavření  smlouvy  zákonem,  nařízením,  úřední 
podmínkou nebo podobně stanou nedovolenými nebo nepřijatelnými;
5)  je  dlužník  s platební  povinností  v prodlení  resp.  hrozí  nebo  nastala  platební 
neschopnost nebo byl podán návrh na insolvenci; nebo 
6) nedošlo před dodáním k námi požadovanému odsouhlasení termínu.

§ 6 – Platební podmínky

1)  Platí  smluvně dohodnuté ceny.  Nebyly-li  dohodnuty ceny písemně, platí  právě 
platný  ceník  firmy  Wertstoffaufbereitung  GmbH Edersleben.  Při  vyúčtování  podle 
hmotnosti  platí  jako  dodané  množství  rozdíl  z prvního  (plné  vozidlo)  a  druhého 
(prázdné vozidlo) vážení cejchovaných vah zařízení.
2) Finanční úhrada, nebylo-li smluvně dohodnuto jinak, je splatná ihned a musí být u 
firmy  GmbH  Edersleben  uhrazena  v  hotovosti.  V případě  vystavení  faktury  je 
fakturovaná částka,  nebylo-li  smluvně dohodnuto jinak,  splatná ihned beze slevy. 
Zadavatel se dostává se svou povinností úhrady do prodlení – aniž by byla nutná 
upomínka - nejpozději tehdy, nedošlo-li k úhradě během 7 dní po uplynutí splatnosti 
a doručení faktury. Platí zákonné předpisy týkající se následků prodlení s platbou.
3)  Práva  na  započtení  přísluší  zadavateli  pouze  tehdy,  jsou-li  jeho  protinároky 
pravomocně stanovené,  nesporné nebo námi  uznané.  Kromě toho je  oprávněn k 
vykonávání  retenčního  práva  pouze  tehdy,  pokud  se  jeho  protinárok  zakládá  na 
stejném obchodním vztahu zakázky.

§ 7 – Přizpůsobení úhrady

1) Dojde-li změněnými základy ke změně nákladů (např. změnami zákonů změněné 
daně,  dávky  a  poplatky),  jsme  oprávněni  přizpůsobit  odměny  podle  změn  od 
okamžiku jejich vstoupení v platnost.
2) Pokud by došlo u podmínek služeb (jako např. hospodářské rámcové podmínky) 
po  udělení  zakázky  k zásadním  změnám,  pak  může  být  smlouva  dohodou 
přizpůsobena.

§ 8 - Ručení a náhrada škody

1)  Zadavatel  a  jeho  zplnomocněný  zástupce  ručí  za  všechny  nároky  firmy 
Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben coby společní dlužníci. K tomu patří kromě 
úhrady také ručení za škody, které vzniknou dodáním pro likvidaci neschválených 
odpadů,  nedodržením  těchto  Všeobecných  obchodních  podmínek  a  provozních 
podmínek zařízení,  jakož za všechny škody,  které nám nebo třetím vzniknou při  
přijímání odpadu a za škody, které jsou způsobeny nedodržením instrukcí personálu. 
Musíme být zproštěni veškerých nároků vznesených třetími stranami.
2) Neručíme za škody oprávněných zadavatelů a uživatelů při používání zařízení na 
likvidaci odpadů. Toto platí také pro škody na pneumatikách. Toto vyloučení ručení 
neplatí  pro  škody  na  zdraví  a  věcné  škody,  které  vznikly  úmyslně  nebo  hrubou 
nedbalostí při provozu.
3)  Zadavatel ručí za škody,  které lze odvodit z nevhodného nebo nedostatečného 
informování  nebo  deklarace  odpadu  určeného  k naší  k likvidaci.  V případě  škody 
náleží  zadavateli  důkaz  příslušného  a  úplného  informování  firmy 
Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben.



4) Neručíme za škody způsobené tím, že z důvodu vyšší moci došlo k výskytu závad 
v plnění závazku. V rámci těchto událostí jsou naše povinnosti pozastaveny. Budeme 
se snažit eventuální poruchy nebo přerušení ihned odstranit.
5) Kromě toho ručíme pouze podle závazných zákonných předpisů. V tomto případě 
je ale eventuální náhrada škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující 
škody.
6) Je-li ručení za náhradu škody vyloučeno, platí to také s ohledem na osobní ručení 
za  náhradu  škody  našich  zaměstnanců,  pracovníků,  spolupracovníků  a  zástupců 
v povinnostech plnění.
7) Zadavatel je povinen svoji výkonnost v plném rozsahu a trvale zaručit. Pokud by 
měla závada v plnění závazku v rámci dlouhodobé zakázky trvat déle než měsíc, 
jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V tomto případě si vyhrazujeme uplatňování 
zákonných nároků na náhradu škody.

§ 9 - Příslušný soud / Místo plnění

1)  Je-li zákazník obchodníkem, je naše obchodní sídlo sídlem soudu. Jsme ovšem 
oprávněni zadavatele soudně žalovat v místě jeho bydliště.
2) Platí právo Spolkové republiky Německo.
3) Pokud z našeho potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, je naše obchodní sídlo 
místem plnění.
4)  Neúčinnost  jednotlivých  obchodních  podmínek  ponechá  nedotčenou  účinnost 
ostatních  podmínek.  Neúčinná  ustanovení  musí  být  nahrazena  přípustnými 
ustanoveními, která jsou zamýšlenému hospodářskému úspěchu co nejbližší. 


