VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI AUSTRIAN RECYCLING s.r.o.
ÚČINNÉ OD 25.05.2018

1.

Základní ustanovení

1.1

Předmětem podnikání obchodní společnosti Austrian Recycling s.r.o., IČ: 28117387, se sídlem Temelín 127, PSČ
373 01, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 18198 (dále jen jako „Austrian Recycling s.r.o.“
nebo jako „Kupující“) je mimo jiné i nakládání s odpady dle
ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech (dále také jen jako „Zákon o odpadech“). Společnost Austrian Recycling s.r.o. je rovněž oprávněna k poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady dle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon).

1.2

1.3

1.4

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako
„VOP“) upravují práva a povinnosti každé kupní smlouvy,
jejímž předmětem je výkup sběrového papíru společností
Austrian Recycling s.r.o. od třetích osob – podnikatelů
(dále taková kupní smlouva také jen jako „Smlouva“ a
třetí osoba, která Smlouvu s Austrian Recycling s.r.o.
uzavírá dále jen jako „Prodávající“). Společné označení
pro Austrian Recycling s.r.o. a Prodávajícího (dále jen
jako „Smluvní strany“, jednotlivě jen jako „Smluvní strana“). Prodávající uzavřením Smlouvy s Austrian Recycling s.r.o. bezvýhradně přijímá tyto VOP jako pro sebe
závazné.
Tyto VOP jsou vydány ve smyslu ustanovení § 1751
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
jako „OZ“) a jsou nedílnou součástí Smlouvy. VOP v
aktuálním znění jsou trvale zveřejněny na webových
stránkách Austrian Recycling s.r.o. www.austrian-recycling.com. Hovoří-li se tak kdekoli ve Smlouvě nebo
VOP o Smlouvě, rozumí se tím vždy Smlouva ve znění
aktuálních VOP. Prodávající se s VOP před uzavřením
Smlouvy podrobně seznámil na webových stránkách
Austrian Recycling s.r.o. www.austrian-recycling.com,
kde jsou VOP volně přístupné, jejich obsah pro něj byl
bez jakýchkoli obtíží čitelný, porozuměl veškerému tomuto jejich obsahu a nemá nejasnosti ohledně žádného
jejich ustanovení. Prodávající chápe význam VOP a jejich povahu jakožto nedílné součásti Smlouvy, kdy jsou
pro Prodávajícího závazné shodně, jakoby jejich obsah
byl součástí textu samotné Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP.
Konkrétní Smlouva může být mezi Smluvními stranami uzavřena zejména v písemné formě, ústní formě, telefonicky,
cestou elektronické komunikace, konkludentně, faktickou či
jinou akceptací objednávky nebo jiným způsobem, z něhož
bude zřejmá vůle Kupní smlouvu uzavřít.

1.5

Právní vztahy mezi Smluvními stranami plynoucí ze Smlouvy se v záležitostech neupravených ve Smlouvě a/nebo
VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména pak
OZ, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží, jakož i s vyloučením kolizních právních norem
České republiky. Jakékoli případné všeobecné obchodní
podmínky Prodávajícího se na vztah ze Smlouvy nepoužijí.

1.6

Sběrovým papírem se rozumí pro účely Smlouvy a těchto VOP veškerý papírový odpad uvedený v ČSN EN 643
(501990) a/nebo papír uvedený jako papír odpadový v katalogu tvořící přílohu do jednotlivých skupin katalogu odpadů tvořícího přílohu č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (dále jen jako „Sběrový papír“).

2.

Základní práva a povinnosti Smluvních stran

2.1

Prodávající se zavazuje vždy v souladu se Smlouvou a těmito VOP dodat Kupujícímu Sběrový papír, převést na něj
k takto dodanému Sběrovému papíru vlastnické právo a
umožnit mu s takto dodaným Sběrovým papírem neomezeně nakládat. Kupující se zavazuje Sběrový papír převzít
a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

3.

Množství a kvalita dodaného Sběrového papíru

3.1

Prodávající se zavazuje Sběrový papír dodávat Kupujícímu
vždy za splnění všech následujících			
kvalitativních požadavků:
v množství, kvalitě a druhu určených Smlouvou;
s nejvyšší přípustnou mírou vlhkosti maximálně 10% z
hmotnosti dané dodávky;
prostý tzv. nežádoucích materiálů (zejména nepapírové
složky, lepenky, skleněná nebo minerální vlna, látky obsahující PVC, nebezpečné látky apod.);
vhodně a pevně zabalený tak, aby se při jeho převzetí a
následné manipulaci obsah dodávky neuvolňoval;
s veškerou dokumentací k dodávce se vztahující, k jejímuž
vedení je Prodávající zavázán právními předpisy České
republiky a/nebo které slouží k identifikaci dodávky a dle
právních předpisů nebo obchodních zvyklostí mají být předávány Kupujícímu.
(veškeré shora uvedené požadavky dále jen jako „Kvalitativní požadavky“). Každá jednotlivá dodávka Sběrového
papíru musí odpovídat všem Kvalitativním požadavkům,
přičemž dodávkou se rozumí celý náklad Sběrného papíru
dodaný Kupujícímu v rámci jedné přepravy.

a)
b)
c)

d)
e)
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3.2

Kontrolu dodržení všech Kvalitativních požadavků provádí
vždy Kupující vhodnými prostředky dle svého výběru a jím
zvolenou metodou. Prodávající se zavazuje Kupujícímu v
této souvislosti poskytnout veškerou součinnost.

3.3

Kontrolu dodržení všech Kvalitativních požadavků každé
jednotlivé dodávky Kupující provede nejpozději do deseti
(10) pracovních dnů od jejího převzetí.

3.4

V případě nedodržení kteréhokoli z Kvalitativních požadavků se jedná o vadné plnění Prodávajícího a Kupující má
následující nároky dle své volby:
příslušnou dodávku nesplňující kterýkoli Kvalitativní
požadavek Sběrového papíru zcela odmítnout a/nebo žádat nápravu a/nebo náhradní bezvadné plnění;
právo na přiměřenou slevu;
v případě překročení nejvyšší přípustné míry vlhkosti právo
na provedení váhového odpočtu, spočívajícího v úměrném
snížení váhy Sběrového papíru a tomu odpovídající snížení
kupní ceny.

a)

b)
c)

3.5

3.6

Je-li Prodávající zavázán k Měsíční závazné dodávce
ve smyslu článku 8. těchto VOP, nepovažuje se dodávka
neodpovídající kterémukoli z Kvalitativních požadavků za
řádně dodanou a nezapočítává se do množství Minimální
závazné dodávky v příslušném kalendářním měsíci.

Kupní cena Sběrového papíru

4.1

c)

Cena za dodávku Sběrového papíru se určí způsobem
určeným dle Smlouvy a to buď:
jako fixní za každou jednu (1) tunu Prodávajícím dodaného
Sběrového papíru, když takto určená cena je v případě
dlouhodobě trvající Smlouvy neměnná po celou dobu smluvního vztahu;
jako variabilní a podléhající možnosti snížení nebo zvýšení
dle vývoje ceny Sběrového papíru tak, jak je zveřejňována
buď společností FOEX Indexes Ltd, Mannerheimintie 40 D
85, Helsinky, Finsko pro Evropu (www.foex.fi)nebo společností EUWID, Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH, Postfach 1332, 76586 Gernsbach, Spolková republika Německo
pro Spolkovou republiku Německo (www.euwid-papier.de)
individuálně určená dohodou Smluvních stran.

5.

Doprava

5.1

Doprava Sběrového papíru je zajišťována vždy dle Smlouvy buď Kupujícím nebo Prodávajícím.

5.2

Zajišťuje-li dopravu Sběrového papíru dle Smlouvy Prodávající, je povinen na své nebezpečí, odpovědnost
a náklady zajistit převoz každé jednotlivé dodávky do
sběrného místa určeného Kupujícím a to vždy v pracovních dnech od 07:00 do 18:00. Prodávající je pak

b)

5.3

Zajišťuje-li dopravu Sběrového papíru dle Smlouvy Kupující, činí tak na své nebezpečí, odpovědnost a náklady.
Prodávající je však povinen zajistit řádný a nerušený příjezd dopravních prostředků Kupujícího či jím zvoleného
dopravce do místa nakládky Sběrového papíru v Smluvními stranami dohodnutém čase. V případě porušení povinností Prodávajícího dle předchozí věty, vzniká Kupujícímu
nárok na náhradu vzniklé škody či marně vynaložených
nákladů.

6.

Vlastnické právo ke Sběrovému papíru a jeho přechod

6.1

Prodávající konstatuje a Kupujícího ujišťuje, že veškerý jím
dodávaný Sběrový papír bude jím nabytý v souladu s právními předpisy České republiky, prostý jakýchkoli právních
vad a omezení a bude s ním možné neomezeně disponovat dle Smlouvy. Za vlastnosti Sběrového papíru ve smyslu
předchozí věty nese Prodávající plnou a objektivní odpovědnost.

6.2

Vlastnické právo ke Sběrovému papíru nabývá Kupující
jeho převzetím. Ve stejný okamžik dochází i k přechodu nebezpečí škody na Sběrovém papíru na Kupujícího.
Uvedené dle předchozí věty platí i pro případ, že Prodávající předá Sběrový papír jím zvolenému dopravci za účelem
jeho přepravy Kupujícímu.

6.3

Pokud Sběrový papír nesplňuje Kvalitativní požadavky,
nepřechází vlastnické právo ani nebezpečí škody na něm
na Kupujícího a Kupující nenese žádnou odpovědnost za
jeho poškození, zničení nebo ztrátu, neprojeví-li Kupující
jinou vůli, byť jen konkludentně např. jeho dalším zpracováním apod. Neuplatní-li Kupující námitky ohledně nesplnění Kvalitativních požadavků dané dodávky nejpozději
do deseti (10) pracovních dnů od jejího převzetí, platí, že na
něj přešlo vlastnické právo a nebezpečí škody okamžikem
převzetí této dodávky.

7.

Platební podmínky

7.1

Prodávající má nárok na úhradu kupní ceny jím dodaného
Sběrového papíru (dále také jen jako „Kupní cena“). Při
vyúčtování a úhradě Kupní ceny bude postupováno dle
následujících odstavců.

7.2

Nejpozději do poloviny kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla příslušná
dodávka Sběrového papíru převzata Kupujícím zašle
Kupující prodávajícímu návrh na vyfakturování této do-

Veškeré případné náklady vynaložené Kupujícím v důsledku nesplnění Kvalitativních požadavků (např. náklady
spojené s vrácením Sběrového papíru Prodávajícímu, manipulací s ním apod.) je Kupující oprávněn požadovat na
Prodávajícím uhradit.

4.

a)

zároveň povinen obstarat veškeré administrativní úkony a splnit veškeré povinnosti s dopravou související.
V případě mezinárodní přepravy odpadů je Prodávající
povinen dodržovat zejména i závazky z nařízení (ES) č.
1013/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14.
06. 2006 o přepravě odpadů. Je-li Prodávající zavázán k
Minimální závazné dodávce ve smyslu článku VIII. těchto
VOP, musí její dodání zajistit vždy tak, aby byla Prodávajícímu dopravena nejpozději v poslední den příslušného
kalendářního měsíce.
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dávky, případně všech ostatních dodávek uskutečněných
v příslušném předchozím kalendářním měsíci (dále jen
jako „Návrh Kupní ceny“). Návrh Kupní ceny bude vycházet z množství Prodávajícím Kupujícímu dodaného
Sběrového papíru v předcházejícím kalendářním měsíci
a jeho Smlouvou stanovené ceny. V případě, že Prodávající nebude mít vůči Návrhu Kupní ceny žádných námitek
či připomínek, je oprávněn v souladu s Návrhem Kupní
ceny vystavit a zaslat Kupujícímu daňový doklad - fakturu se splatností nejméně třicet (30) kalendářních dnů ode
dne jejího doručení Kupujícímu, který následně provede
úhradu Kupní ceny na účet uvedený v takovém účetním
dokladu-faktuře.
7.3

7.4

Podmínkou splatnosti daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím jsou její veškeré formální a obsahové
náležitosti vyžadované právními předpisy České republiky
a dále i do textu faktury pojaté číselné označení shodné s
číselným označením příslušného Návrhu Kupní ceny, který
je takovou fakturou účtován.
Bude-li mít Prodávající k Návrhu Kupní ceny námitek či připomínek, je povinen tyto písemně, formou doporučeného
dopisu sdělit Kupujícímu a to nejpozději do deseti (10)
kalendářních dnů od obdržení Návrhu Kupní ceny. Námitky či připomínky Kupující vyhodnotí a výsledky svého vyhodnocení sdělí Prodávajícímu s tím, že buď setrvává na
původním Návrhu Kupní ceny, nebo námitky či připomínky
Kupujícího akceptuje a ke svému sdělení připojí odpovídajícím způsobem opravený nový Návrh Kupní ceny, jehož
vyúčtování bude Prodávajícím provedeno přiměřeně dle
předchozích bodů.

7.5

V případě, že bude Prodávající v prodlení s plněním svých
závazků ze Smlouvy, je Kupující oprávněn výplatu Kupní
ceny odložit, až do okamžiku úplného uspokojení svých
vlastních pohledávek za Prodávajícím.

7.6

Kupující se zavazuje Prodávajícímu a na jeho žádost sdělit
informace rozhodné pro posouzení v jaké výši má Prodávající nárok na Kupní cenu.

7.7

Vedle Kupní ceny nemá Prodávající v souvislosti s plněním
Smlouvy nárok na žádné další odměny či náhrady jakýchkoli nákladů.

8.

Zvláštní práva a povinnosti při závazku dodávky

8.1

Zaváže-li se Prodávající dle Smlouvy dodávat Kupujícímu
v každém kalendářním měsíci určité minimální množství
Sběrového papíru, je povinen nejméně takové množství
Prodávajícímu skutečně dodat (dále jen „Měsíční závazná dodávka“). Nezaváže-li se Prodávající dle Smlouvy k
Měsíční závazné dodávce, bude jím dodávané množství
Sběrného papíru odpovídat vždy dohodě Smluvních stran v
jednotlivých případech.

8.2

Závazek Měsíční závazné dodávky má Prodávající každý
kalendářní měsíc po dobu trvání Smlouvy a to vždy nejpozději k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního
měsíce.

8.3

Prodávající je povinen informovat Kupujícího v případě, že
Měsíční závaznou dodávku v příslušném kalendáři byť i jen
částečně nesplní a to nejpozději deset (10) kalendářních
dnů před koncem příslušného kalendářního měsíce. V
případě porušení informační povinnosti dle předchozí věty
vzniká Kupujícímu nárok na zaplacení Smluvní pokuty
20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

8.4

V případě nedodržení závazku Měsíční závazné dodávky
pak vzniká Kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty
ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za každou
jednu (1) Prodávajícím nedodanou tunu Sběrového papíru
v příslušném kalendářním měsíci.

9.

Další práva a povinnosti

9.1

Prodávající je povinen veškeré dispozice se Sběrovým
papírem provádět vždy v souladu s veškerými právními
předpisy České republiky a obecně závaznými právními
předpisy Evropské unie.

9.2

Prodávající odpovídá bez ohledu na zavinění Kupujícímu
za škodu způsobenou porušením Smlouvy a/nebo těchto
Podmínek a zavazuje se k její plné náhradě Kupujícímu.
Případný nárok Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty jej
nezbavuje nároku na náhradu jemu vzniklé škody.

9.3

V případě prodlení Prodávajícího s plněním jeho povinnosti
dle Smlouvy, je Kupujícím oprávněn mu pozastavit veškeré
platby, a to až do doby zjednání nápravy a případně i odstranění takovým prodlením vzniklých následků.

9.4

Prodávající na sebe přebírá v souvislosti se Smlouvou
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 OZ.

9.5

Prodávající výslovně souhlasí s vyloučením uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 OZ a nepovažuje žádné ustanovení
Smlouvy ve znění VOP za odporující obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.

9.6

Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu
Smlouvy a všech skutečnostech, se kterými se seznámil v
souvislosti se Smlouvou a jejím plněním a to nejen během
doby trvání Smlouvy, ale i po jejím ukončení. Zejména je
pak Prodávající povinen zachovávat mlčenlivost ohledně
výše s Kupujícím sjednané Kupní ceny Sběrového papíru.
Povinnost zachovávat mlčenlivost se naopak netýká informací, jejichž sdělení třetím osobám je nezbytné pro účely
plnění Smlouvy, nebo které jsou běžně sdělované Kupujícím nebo obecně známé. Porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozích vět, zakládá nárok Kupujícího na
zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)za každé jedno takové porušení
mlčenlivosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody není
dotčen.

9.7

Prodávající souhlasí s tím, aby mu Kupující zasílal případná obchodní sdělení, reklamní nabídky a další informace
obdobného charakteru. Souhlas dle předchozí věty je Prodávající oprávněn kdykoli odvolat.

Strana 3 z 5

9.8

Postoupení jakýchkoli pohledávek Prodávajícího za Kupujícím se vylučuje.

10.

Trvání Smlouvy a možnosti jejího ukončení

10.1

Smlouva může být uzavřena v konkrétním případě jako
jednorázová, za účelem realizace jedné či několika nepravidelných dodávek Sběrového papíru, nebo jako dlouhodobá na v ní výslovně uvedenou dobu určitou nebo na dobu
neurčitou.

10.2

V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu určitou, platí,
že se po uplynutí stanovené doby její účinnosti automaticky
prodlužuje vždy o jeden (1) rok a to i opakovaně. Kterákoli Smluvní strana je oprávněna nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před uplynutím doby určité, na níž byla Smlouva uzavřena, nebo na níž byla prodloužena způsobem
dle předchozí věty, oznámit druhé Smluvní straně písemně
doporučeným dopisem, že nemá zájem na dalším prodloužení účinnosti Smlouvy dle tohoto článku. Postupem
dle předchozí věty vyloučí Smluvní strana automatické
prodloužení účinnosti této Smlouvy a účinnost této Smlouvy vyprší uplynutím doby určité, na niž byla Smlouva uzavřena, případně uplynutím roku, o nějž byla pro¬dloužena
ve smyslu předchozích vět. V případě, že žádná Smluvní
strana nedoručí druhé Smluvní straně písemné sdělení, že
nemá zájem na dalším prodloužení účinnosti Smlouvy dle
předchozích vět, projevuje vůli, že souhlasí s prodloužením
Smlouvy.

účinnosti a současně Prodávající ho poučí o jeho právu
na výpověď této Smlouvy. Tehdy je Prodávající oprávněn
Smlouvu vypovědět nejpozději deset (10) kalendářních dnů
přede dnem účinnosti nových VOP. Nevypoví-li Prodávající Smlouvu ve lhůtách dle předchozí věty, písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného Kupujícímu, stávají
se nové VOP závaznými pro další smluvní vztah dle Smlouvy. Písemná výpověď Smlouvy dle předchozích vět je
tak jediný způsob pro vyslovení nesouhlasu Kupujícího se
změnami VOP.
10.7

10.3

V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
může ji kterákoli Smluvní strana vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně s tím, že výpovědní
doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé Smluvní straně.

10.4

Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

10.5

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě
podstatného porušení Smlouvy Kupujícím; za podstatné
porušení Smlouvy Kupujícím se považuje zejména prodlení
se zaplacením splatného závazku Kupujícího vůči Prodávajícímu, kdy k nápravě nedojde ani ve čtrnácti (14) kalendářních dnech následujících ode dne písemné výzvy k
nápravě doručené Kupujícímu.

10.6

Prodávající může Smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo
neurčitou vypovědět také z důvodu jeho nesouhlasu se
změnami VOP, způsobem dle následujících vět. Prodávající se zavazuje k průběžnému sledování webových stránek
Kupujícíhowww.austrian-recycling.com. Nové VOP zveřejní
Kupující vždy nejméně třicet (30) kalendářních dnů přede
dnem jejich účinnosti a to na svých webových stránkách
www.austrian-recycling.com. V případě, že Prodávající nebude se zněním nových VOP souhlasit, má právo Smlouvu
vypovědět, a to do jednoho (1) měsíce od účinnosti nových
VOP. Uvedená lhůta k výpovědi dle předchozí věty neplatí,
pokud Kupující Prodávající mu výslovně oznámí nové VOP
na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, a to
nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před dnem jejich

a)

b)
c)

Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Prodávajícím, za podstatné
porušení Smlouvy Prodávajícím se považuje zejména:
Prodávající je v prodlení s uspokojením jakékoli peněžité
pohledávky Kupujícího ze Smlouvy, kdy k nápravě nedojde
ani ve čtrnácti (14) kalendářních dnech následujících ode
dne písemné výzvy k nápravě doručené Kupujícímu.
Prodávající opakovaně (nejméně 2x) nesplnil svůj závazek
Měsíční závazné dodávky, byl-li k ní Smlouvou zavázán.
Prodávající poruší jiné povinnost plynoucí mu ze Smlouvy či
právních předpisů České republiky, kdy k nápravě nedojde
ani ve čtrnácti (14) kalendářních dnech následujících ode
dne písemné výzvy k nápravě doručené Prodávajícímu.

10.8

Každá Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li vydáno rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany, nebo byl-li insolvenční návrh vůči druhé Smluvní straně
zamítnut pro nedostatek majetku.

10.9

Odstoupení od Smlouvy je účinné posledním dnem měsíce,
v němž bylo odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.

10.10 Odstoupení od Smlouvy, jakož i jakékoli jiné ukončení Smlouvy má účinky pouze do budoucna, nejsou jím dotčena
práva a/nebo povinnosti Smluvních stran vzniklá do dne
ukončení Smlouvy. Tyto trvají do jejich úplného uspokojení
a/nebo splnění. Uvedené v předchozí větě se týká zejména i práva na úhradu dodaného Sběrového papíru, smluvních pokut, jakož i dalších plateb, na které vzniklo ke dni
ukončení Smlouvy právo kterékoli Smluvní straně.

11.

Doručování a kontaktní údaje

11.1

Není-li stanoveno ve Smlouvě a/nebo VOP výslovně jinak,
tak jakékoliv oznámení, výzvy, informace, upomínky, zprávy
nebo jiné dokumenty, které mají být doručovány dle Smlouvy mezi Smluvními stranami (dále jen jako „Podání“), musí
být doručeny alespoň jedním z následujících způsobů:
Osobním doručením, popř. doručením kurýrem; Podání
bude považováno za doručené dnem předání Podání
osobě adresáta (příjemce).
Doporučeným nebo běžným dopisem na zasílací adresu
té které Smluvní strany, uvedenou ve Smlouvě nebo VOP;
Smluvní strany si tyto adresy ujednávají závazně jako adresy pro vzájemné doručování. Nebude-li Podání doručeno
dříve, bude považováno za doručené třetím (3) pracovním
dnem ode dne, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta
(příjemce) a to i v případě, kdy k převzetí Podání z jakýchkoli důvodů na straně adresáta (příjemce) nedojde. Za
sféru dispozice adresáta (příjemce) Podání se považuje ro-

a)

b)
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c)

d)

11.2

11.3

11.4

vněž uložení podání u příslušného držitele poštovní licence, spojené s výzvou Zákazníkovi k jeho vyzvednutí. Bez
ohledu na uvedené v předchozích větách, se považuje za
den doručení listovní zásilky vždy nejpozději pátý (5) pracovní den po jejím odeslání.
Elektronicky (e-mailem); Podání bude považováno za
doručené dnem jeho doručení, jímž je vždy den, kdy se
příslušná e-mailová zpráva dostane do sféry adresáta (příjemce) této e-mailové zprávy, včetně případu, kdy je převzetí e-mailové zprávy adresátem (příjemcem) odmítnuto či
nedojde k jejímu přečtení.
Doručením do datové schránky té které Smluvní strany,
má-li datovou Schránku zřízenu.
Kontaktní spojení na Kupujícího jsou následující:
Telefon: 35310847
Webová stránka (internet): www.austrian-recycling.com
E-mail: office@austrian-recycling.com
Adresa pro poštovní styk: Austrian Recycling s.r.o., Temelín
127, PSČ 373 01, Česká republika			
		
Kontaktní spojení na Prodávajícího jsou uvedena v písemné Smlouvě, nebo je Prodávající Kupujícímu sdělí vždy
před uzavřením Smlouvy, je-li uzavírána jinak než písemně.
Smluvní strany si jsou povinny navzájem oznámit veškeré
případné změny svých kontaktních spojení, bez zbytečného odkladu od jejich vzniku, nejpozději však do deseti
(10) kalendářních dnů. Neoznámení změn jde výlučně k tíži
té Smluvní strany, která změnu neoznámila.

12.		 Zpracování osobních údajů
12.1

V případě uzavření Smlouvy s Prodávajícím, který je podnikající fyzickou osobou, tento Prodávající bere na vědomí,
že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dochází ke zpracování
osobních údajů Prodávajícího, a to v rozsahu jméno, příjmení, případně obchodní jméno (firma), IČ, sídlo, případně
adresa pro doručování, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu,
typ a množství prodávaného materiálu, doba uskutečnění
jednotlivých dodávek materiálu, případně údaje ze vzájemné e-mailové komunikace. Dodávky od jednotlivých dodavatelů vyhodnocujeme formou přehledu měsíčních obratů
zpracovávaného pro interní potřeby společnosti. Správcem
osobních údajů je Austrian Recycling s.r.o., IČ: 28117387, se
sídlem Temelín 127, Temelín 373 01, Česká republika, tel.č.
+420 385 310 847, e-mail: office@austrian-recycling.com.

12.2

Základním účelem a právním základem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění Smlouvy. Bez poskytnutí
osobních údajů by nemohlo dojít k uzavření Smlouvy. Na
tomto právním základě osobní údaje zpracováváme po
dobu trvání Smlouvy. Osobní údaje dále zpracováváme po
dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se
týkají. Účelem a právním základem tohoto dalšího zpracování je plnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

12.3

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně obchodní jméno (firma) a údaje týkající se dodávek můžeme předávat v rámci skupiny podniků, do které Austrian Recycling

s.r.o. patří. Právním základem tohoto předání je oprávněný
zájem na předání v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely. Osobní údaje nebudou v žádném případě
předávány mimo prostor Evropské unie. Proti tomuto předání můžete vznést námitku.
12.4

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo
na přístup k osobním údajům, právo na opravu a doplnění
osobních údajů, na jejich výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku, právo na přenositelnost
a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních
údajů. Podrobnější informace týkající se zpracování a
ochrany osobních údajů ve společnosti Austrian recycling s.r.o., jakož i obsahu jednotlivých práv naleznete na
http://austrian-recycling.com/cz/top-menue/ochrana-udaju/.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení,
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/
nebo neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému
účelu ustanovení neplatného a/nebo neúčinného a to nejpozději do třiceti dnů (30) ode dne, kdy k tomu ta která
Smluvní strana vyzve druhou Smluvní stranu.

13.2

V případě odchylného obsahu Smlouvy od obsahu VOP, je
rozhodující obsah Smlouvy.

13i.3

Tyto VOP vstupují v účinnost dnem 25.05.2018
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