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A. Obecná ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených prodávajícím s
kupujícím i dodatků k nim a platí i pro kupní smlouvy vzniklé poskytnutím požadovaného plnění prodávajícím na základě
přijaté objednávky kupujícího.
2. Prodávající se dle shora uvedených technických podmínek zavazuje dodávat Kupujícímu Dřevo vždy v požadovaném
poměru jednotlivých délkových skupin. Technické a kvalitativní podmínky kupujícího tvoří Přílohu č. 1, těchto VOP.
Dodá-li Prodávající Dřevo v rozporu s požadovaným poměrem dle předchozí věty, je Kupující oprávněn (nikoli však
povinen) požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 138 CZK za každý m3 (nebo 5,5 € za každý m3
Dřeva v případě stanovení cen pro příslušné období, viz příloha č. 4, v EUR) z Dřeva dodaného pod/nad požadovaný
poměr délkové skupiny. [např. Prodávající bude povinen dodat 40 % z objemu příslušné dodávky Dřeva v délkové
skupině „3m“, avšak Prodávající namísto toho dodá 20 % této délkové skupiny, smluvní pokuta se pak vypočte jako
násobek množství Dřeva v m3 do požadovaného poměru (vzhledem k celkově dodanému objemu a objemu ve sledované
délce) a čísla 138 – tedy např. při uvedeném podlimitním objemu 20 %, jež se rovná např. 50 m3 Dřeva, se smluvní
pokuta vypočte takto: 50 x 138 = 6900 CZK]. Pro účely tohoto odstavce se za dodané ve smyslu tohoto odstavce
považuje pouze Dřevo, za které byla vystavena Faktura dle této Smlouvy. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se
nevztahuje na dříví neodpovídající Kupní smlouvě (viz. Příloha č. 4: ceník → tabulka Dříví neodpovídající kontraktu –
neobjednaná hmota).
3. Pro účely obchodní korespondence mezi stranami je přípustná elektronická forma komunikace.

B. Všeobecné dodací podmínky
1. Pokud není výslovně sjednáno nebo kupujícím požadováno přepravní dispozicí jinak,
a) je místem dodání/určení Mayr melhof Holz Paskov s.r.o., Staříč 544.
b) přepravu smluveného zboží do místa dodání/určení zajišťuje prodávající, a to silničním motorovým vozidlem,
případně kupující prostřednictvím smluveného dopravce.
2. Prodávající je povinen zajistit přepravu dříví tak, aby vyhovovala povaze zboží a způsobu přepravy.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se smluveným zbožím všechny průvodní doklady nutné k jeho převzetí
a k řádnému užívání smluveného zboží způsobem odpovídajícím jeho charakteru a účelu. Každá dodávka smluveného
zboží musí být opatřena dodacím listem. Dodací list musí obsahovat:
popis zboží a jeho množství,
datum předání a převzetí zboží,
podpis oprávněné osoby, která zboží předala jménem prodávajícího,
podpis oprávněné osoby, která zboží převzala jménem kupujícího.
4. Prodávající bere dále na vědomí, že Kupující disponuje omezenými skladovacími kapacitami. Prodávající se proto
zavazuje kontinuálně a pravidelně dodávat Dřevo - dle stanoveného časového a množstevního určení [viz odst. 4.1. a
4.2. této Smlouvy] - tak, aby bylo dosaženo dodání alikvótních podílů dohodnutého množství Dřeva v rámci jednotlivých
kalendářních měsíců s tolerancí +/- 5 % z tohoto množství [tj. např. bude-li sjednáno dodání 1000 plm Dřeva v rámci
kalendářního měsíce, pak je Prodávající povinen dodávat Dřevo tak, aby byla každý týden dodána cca 1/4 tohoto
množství], nedohodnou-li se Smluvní strany v jednotlivém případě písemně jinak. Při překročení množstevní tolerance
dle tohoto odstavce je Kupující oprávněn buď dodávku Dřeva [bez jakékoli náhrady] odmítnout, nebo uplatnit Sistaci
dle Smlouvy.
5. V návaznosti na předcházející odstavce tohoto článku se Smluvní strany dále dohodly, že konkrétní časové a
množstevní rozvržení dílčích dodávek Dřeva pro příslušné kalendářní čtvrtletí bude určeno prostřednictvím
elektronického rozhraní dostupného na adrese [https://www.wa-mm.cz → sekce WoodAccept – Přejímky], (dále jen
„Dispečink“).
6. Na základě této smlouvy dodavatel získá přihlašovací oprávnění do dispečinku:
- Prodávající se do Dispečinku přihlásí prostřednictvím svých specifických přihlašovacích údajů [uživatelské jméno,
heslo]; přihlašovací údaje se považují za důvěrné,
- Prodávající bere na vědomí, že Kupujícímu odpovídá za jakoukoli škodu či jinou materiální či nemateriální újmu
způsobenou ztrátou či zneužitím těchto přihlašovacích údajů. Prodávající je povinen ztrátu nebo (i jen možné) zneužití
těchto přihlašovacích údajů bez zbytečného odkladu oznámit Kupujícímu na příslušnou kontaktní adresu,
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- konkrétní určení časového a množstevního rozvržení dílčích dodávek Dřeva provede Prodávající v Dispečinku
prostřednictvím rezervace příslušného časového termínu [tj. výběrem některého z přednastavených hodinových
rozmezí] spolu s určením předpokládaného množství Dřeva [uvedením jednotky], které Prodávající ve zvoleném termínu
zamýšlí dodat (dále jen „Záměr“),
- rezervaci Záměru lze provést vždy jen v příslušné rezervační lhůtě, která bude vždy předem uveřejněna na shora
uvedené webové adrese; v této lhůtě lze Záměr rovněž zrušit či změnit. Po uplynutí rezervační lhůty není Prodávající
oprávněn Záměr jakkoli změnit či zrušit a Záměr se považuje za závazný, nedohodnou-li se Smluvní strany v jednotlivém
případě jinak,
- Prodávající bere v této souvislosti na vědomí, že nedodržením Záměru může Kupujícímu způsobit škodu či jinou újmu
spočívající především (i) ve ztrátě náhradního obchodu, nedodá-li Prodávající dílčí dodávku Dřeva dle daného Záměru
vůbec, (ii) v právních následcích spojených s prodlením Kupujícího s převzetím dodávek od jiných dodavatelů Kupujícího,
dodá-li dílčí dodávku Dřeva opožděně [tj. mimo časové určení daného Záměru].
- Kupující je oprávněn pro případ, že ze závažných důvodů [zejména, nikoli však výlučně z důvodu přeplnění či jiného
nedostatku skladovací kapacity či při překročení množstevní tolerance +5 %] nebude moci odebírat sjednané dodávky
Dřeva, dát Prodávajícímu příkaz k dočasnému pozastavení těchto dodávek (dále také „Sistace“), a to na nezbytně nutnou
dobu, dokud závažný důvod ve smyslu tohoto odstavce nepomine, přičemž
- příkaz k Sistaci je Kupující povinen Prodávajícímu odeslat na nejméně 48 hodin předem prostřednictvím e-mailu či
jinou písemnou formou, a to na kontaktní adresy uvedené v Kupní Smlouvě; ustanovení o formě udělení příkazu k Sistaci
se použije obdobně také pro jeho odvolání,
- Prodávající bere dále na vědomí, že příkaz k Sistaci dle těchto VOP nebo Kupní smlouvy je pro něj závazný; Prodávající
je povinen dodávky Dřeva pozastavit dle podmínek určených v příslušném příkazu Kupujícího k Sistaci, a to bez nároku
na jakoukoli náhradu škody či jakékoli hmotné či nehmotné újmy (pro vyloučení případných pochybností se Prodávající
dle § 2898 občanského zákoníku těchto ev. v budoucnu vzniklých práv na náhradu takto vzniklé újmy předem vzdává),
- pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují, že v případě Sistace Prodávající není oprávněn dodat Dřevo
a Kupující není povinen takovou dílčí dodávku Dřeva převzít,
- Smluvní strany se v případě Sistace dohodnou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od
ode, kdy byl příkaz k Sistaci odvolán, na náhradní dílčí dodávce Dřeva.

C. Cena a platební podmínky
1. Dohodnutá kupní cena smluveného zboží je určena dle aktuálního ceníku prodávajícího platného ke dni uzavření
kupní smlouvy. Úhrada jiných nákladů kupujícím souvisejících s dodáním smluveného zboží, jako např. pojištění, musí
být výslovně písemně s kupujícím sjednána.
2. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zboží a dalších nákladů na základě jeho faktury – daňového
dokladu (dále faktura), která musí obsahovat:
a) číslo kupní smlouvy/objednávky, nebo nabídky
b) IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
c) bankovní spojení prodávajícího,
d) ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. v aktuálně platném znění.
3. Faktura bude v souladu s ustanovením § 28 odst. 7 zákona č, 235/2004 Sb., o DPH vystavena kupujícím Prodávající
tímto výslovně zmocňuje kupujícího k vystavování daňového dokladu (dále jen „faktura“), který se bude považovat za
fakturu kupujícího a která bude představovat vyúčtování kupní ceny za dodané dřevo závazné pro obě smluvní strany.
Takto vystavená faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním
znění.
4. Faktura bude vystavena v každém kalendářním měsíci vždy pro následující fakturační období: (i) 1. až 10. den, (ii)
11. až 20. den, (iii) 21. až poslední den příslušného kalendářního měsíce; za den vystavení Faktury se bude vždy
považovat poslední den fakturačního období, za které je příslušná Faktura vystavována,
5. Faktura bude vždy vystavena v jednom (1) vyhotovení; přílohou Faktury bude (i) tabelace a (ii) přehled dodávek
Dřeva změřených postupem dle těchto VOP. Kupující je povinen odeslat Prodávajícímu takto vyhotovenou Fakturu
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od posledního dne fakturačního období, za které byla vystavena,
6. Prodávající obdrží elektronické vyhotovení Faktury a jejích příloh a dále také protokol o jednotlivých kusech Dřeva v
každé dodávce Dřeva, pro kterou je daná Faktura vystavena, na e-mailovou adresu a další e-mailové adresy pokud jsou
uvedeny,
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7. Kupní cena vyúčtovaná v příslušné Faktuře bude splatná vždy ve lhůtě třiceti pěti (35) dnů (alternativně, na žádost
prodávajícího, 10 dnů s 2% skonto/sleva z fakturované ceny nebo 25 dnů s 1% skonto/sleva z fakturované ceny) ode
dne vystavení Faktury, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Prodávající musí změnu na alternativní splatnosti sdělit
Kupujícímu nejpozději v den vystavení faktury. Kupující je povinen takto vyúčtovanou kupní cenu uhradit
bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet, který mu
Prodávající písemně sdělí [a to přípisem opatřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem/za Prodávajícího a
razítkem Prodávajícího] nejpozději pět (5) pracovních dnů před vystavením Faktury,
8. Variabilním symbolem platby bude vždy číslo korespondující Faktury. Kupní cena se má za uhrazenou připsáním její
plné výše na účet Prodávajícího,
9. Smluvní strany se dohodly, že za datum uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, se považuje vždy datum vystavení příslušné Faktury.
10. Nebudou-li Kupujícímu na příslušnou kontaktní adresu doručeny [písemně, e-mailem, faxem] námitky proti příslušné
Faktuře nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od ode dne vystavení Faktury, má se za to, že Prodávající s obsahem
Faktury zcela souhlasí,
11. Prodávající se zavazuje písemně oznámit, přestane-li být plátcem DPH, nebo se jím stane, a to písemně [přípisem
opatřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem/za Prodávajícího a razítkem Prodávajícího] do sedmi (7)
kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny.

D. Dodání zboží
1. Splnění Záměru potvrdí na dodacím listu pověřený pracovník Kupujícího; potvrzení dodacího listu se nepovažuje za
jakékoli potvrzení (kvitanci) množství či kvality příslušné dodávky Dřeva a má pouze evidenční charakter o včasnosti
dané dodávky.
2. Prodávající je povinen dodací list čitelně a úplně vyplnit [zejm. identifikační údaje konečného dodavatele, číslo
Smlouvy, místo nakládky, zemi původu, dopravce, množství Dřeva]. Prodávající vystaví dodací list ve třech (3)
vyhotoveních [1x vráceno Prodávajícímu, 1x pro účel Prodávajícího (zůstává v bloku), 1x zůstává Kupujícímu]. Vzor
dodacího listu v elektronické podobě je Prodávajícímu k dispozici na adrese [https://www.wa-mm.cz → sekce Přejímky
(Prázdný dodací list)].
3. Prodávající souhlasí, že vzhledem k umístění příslušných měřících zařízení [tj. v areálu Kupujícího] bude (i) přesné
určení dodaného množství Dřeva [tj. kvantitativní přejímka] a (ii) kvalitativní klasifikace dodaného Dřeva [tzv. kvalitativní
přejímka] realizována vždy v areálu Kupujícího.
4. Prodávající dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje o množství či kvalitě Dřeva uvedené v dodacím listu se s
ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci považují za pouze orientační a nezávazné [tj. tyto údaje nejsou
závazným podkladem pro fakturaci kupní ceny dle Kupní smlouvy nebo Ceníku].
5. Prodávající výslovně souhlasí, že kvantitativní a kvalitativní přejímku dodávek Dřeva dle těchto VOP nebo dle Kupní
smlouvy provede v Místě určení vždy pověřený pracovník Kupujícího. Prodávající bere na vědomí, že přejímka dodávky
Dřeva bude provedena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne potvrzení příslušného dodacího listu.
6. Prodávající bere na vědomí, že kvantitativní a kvalitativní přejímka Dřeva bude realizována následovně: (i) ohodnocení
Dřeva [dle aktuálních kvalitativních podmínek Kupujícího;] pověřený pracovníkem Kupujícího, (ii) první měření
jednotlivých kusů Dřeva s kůrou [první 3D měření], (iii) kontrola Dřeva prostřednictvím vyhledávače kovu, (iv) druhé
měření jednotlivých kusů Dřeva bez kůry [druhé 3D měření], kdy je změřena délka a průměr každého kusu a následně
stanoven jeho objem. Bude-li v rámci prvního 3D měření zjištěno, že příslušný kus Dřeva neodpovídá rozměrovým
a/nebo kvalitativním parametrům Dřeva dle této Smlouvy, budou pro fakturaci kupní ceny použity údaje zjištěné v rámci
prvního 3D měření s použitím srážky na kůru dle tabulky PEINTINGER [viz příloha č. 2 ].
7. Prodávající bere dále na vědomí, že (i) dodané Dřevo bude změřeno na základě středního průměru a že (ii) objem
Dřeva se stanoví na základě matematického vzorce pro výpočet objemu válce; popis uvedeného měření a výpočtu
objemu tvoří přílohu č. 2 těchto VOP.
8. Na základě výsledků přejímky dle tohoto článku Smlouvy bude vyhotovena tabelace [tj. kvantitativní a kvalitativní
soupis dodávek Dřeva změřených v příslušném fakturačním období]. Tabelace je závazným podkladem pro fakturaci
kupní ceny dle této Smlouvy. Dodávka/dodávky Dřeva se považují vystavením příslušné tabelace za převzaté Kupujícím.
Tabelace zároveň osvědčuje schválení dodávky Dřeva Kupujícím ve smyslu ustanovení § 2151 odst. 1 občanského
zákoníku; zkušební lhůta ve smyslu § 2150 odst. 2 občanského zákoníku činí jeden (1) měsíc od potvrzení příslušného
dodacího listu (tj. který se vztahuje k posuzované dodávce Dřeva). Realizace kvantitativní a kvalitativní přejímky Dřeva
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(včetně odstranění kůry) se považuje za vyzkoušení věci dle § 2151 odst. 3 občanského zákoníku. Smluvní strany v této
souvislosti výslovně prohlašují, že souhlasí s tímto způsobem převzetí a určení množství a kvality dodaného Dřeva.
9. Prodávající je oprávněn se zúčastnit přejímky dle tohoto článku Smlouvy po předchozí dohodě s kupujícím..

E. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním smluveného zboží nebo jeho části, má kupující právo účtovat
prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny smluveného zboží, jehož se
prodlení týká. Nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, tím není dotčen, přičemž se smluvní pokuta na náhradu škody nezapočítává.
2. Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05
% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je v obou případech omezena do výše 5 % z celkové ceny zboží.
4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není jakkoli dotčen případný
nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy (tj. smluvní pokuta nijak nekompenzuje případně vzniklou škodu či jinou
újmu).
5. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení jejího vyúčtování Prodávajícímu. Kupující je oprávněn
jednostranně započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
Odstavec F2, se pro účely započtení smluvní pokuty neuplatní.

F. Nakládání s pohledávkami
1. Pohledávky vzniklé z kupní smlouvy není prodávající oprávněn zastavit nebo postoupit na jinou osobu
bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Zastaví-li prodávající pohledávku bez takového souhlasu kupujícího,
je kupující oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10% nominální hodnoty zastavené pohledávky. Postoupení
nebo zastavení pohledávky bez takového souhlasu kupujícího je neplatné.
2. Podmínkou platnosti započtení vzájemných pohledávek prodávajícího a kupujícího je jejich předchozí písemná dohoda
o započtení.

G. Podstatné porušení smlouvy
1. Dřevo má vady, neodpovídá-li vlastnostem vymezeným v této Smlouvě či v kterékoli její příloze. Budou-li vady dílčí
dodávky Dřeva představovat podstatné porušení této Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy, je Kupující oprávněn (i) tuto
dodávku převzít a v závislosti na povaze a rozsahu zjištěných vad za ni zaplatit sníženou kupní cenu (viz. ceník → tabulka
Dříví neodpovídající kontraktu – neobjednaná hmota, který bude přílohou Roční kupní smlouvy), nebo (ii) převzetí
takovéto dílčí dodávky Dřeva odepřít [přičemž se v takovém případě dílčí dodávka Dřeva nepovažuje za dodanou dle
této Smlouvy] a od předmětné dílčí dodávky Dřeva odstoupit, nebo požadovat dodání náhradní dílčí dodávky Dřeva.
2. Odepření dílčí dodávky Dřeva dle předchozího odstavce lze učinit také ústně s tím, že toto odepření Kupující také
následně [nejpozději do dvou (2) pracovních dnů] písemně nebo e-mailem odešle na kontaktní adresu Prodávajícího.
Právní účinky takového odepření nastávají okamžikem sdělení [i jen ústního] projevu vůle odepřít dílčí dodávku Dřeva
Prodávajícímu.
3. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
- dodávka Dřeva s příměsí vlákniny nad 10 % z celkového množství dané dodávky,
- dodávka Dřeva s příměsí jakýchkoli jiných [než dle této Smlouvy objednaných] dřevin,
- dodávka Dřeva znečištěná blátem, kamením či obdobnými příměsemi,
- dodávka Dřeva s kořenovými náběhy,
- dodávka Dřeva zatíženého jakýmkoli věcným či obligačním právem ve prospěch třetí osoby,
- dodávka Dřeva z Kontroverzního zdroje,
- dodávka Dřeva s obsahem přesílené hmoty v množství převyšujícím 10% z celkového množství dané dodávky,
- dodávka Dřeva, kdy je na jednotlivé hráni naloženo více různých délkových skupin [dle technických a
kvalitativních podmínek Kupujícího],
- vagonová dodávka Dřeva, kde je na jednotlivých hráních v celé dodávce naloženo více různých délkových
skupin [dle technických a kvalitativních podmínek Kupujícího],
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- dodávka Dřeva bez Záměru, příp. bez dodacího listu.
4. Za okolnosti znemožňující řádné a včasné plnění smlouvy a vylučující odpovědnost smluvních stran se považují
přírodní pohromy, požár, výbuch, válečné události a stávky. Kupující i prodávající na sebe nepřebírají nebezpečí zásadní
změny okolností a nevylučují využití §1765 a §1766 občanského zákoníku.

H. Záruka na jakost a reklamace
1. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Sb. Za vadu se považuje i plnění jiné
věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada,
kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později
vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
2. Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vady množství do 7 dnů, vady ostatní do 14 dnů ode dne převzetí
zboží. Oznámení vad musí obsahovat:
a) identifikaci kupní smlouvy
b) popis vady nebo přesné určení jak se vada projevuje
c) počet vadných kusů
Při ztrátě nebo zničení zboží během přepravy je kupující povinen oznámit dopravci takovéto vady zboží s uvedením
všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky písemným oznámením do přepravního
dokladu vztahujícího se ke zboží.
3. Byl-li stav zboží tímto způsobem zjištěn a zaznamenán, je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího
nejpozději do 3 dnů od vzniku takové události. Ustanovení tohoto článku VOP nevylučuje postup podle článku G těchto
VOP.

I. Ukončení smlouvy
1. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- bude-li ohledně Prodávajícího nebo osoby ovládající Prodávajícího zahájeno insolvenční řízení, případně soudem
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude-li o insolvenčním návrhu podaném Prodávajícím nebo proti němu soudem
rozhodnuto tak, že se zamítá pro nedostatek majetku dlužníka,
- podá-li Prodávající nebo osoba ovládající Prodávajícího návrh na vyhlášení moratoria,
- vstoupí-li Prodávající nebo osoba ovládající Prodávajícího do likvidace.
- z důvodů uvedených v článku G, odstavec 3.
2. Každé odstoupení od této Smlouvy nebo dílčí dodávky Dřeva musí mít písemnou formu; právní účinky takového
odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně.
3. Kupní smlouvu je oprávněn vypovědět pouze kupující způsobem uvedeným v samotné kupní smlouvě.

J. Rozhodné právo
Veškeré právní vztahy ze smluv, které se řídí těmito VOP nebo s těmito smlouvami souvisejí, se řídí hmotným právem
České republiky, konkrétně Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Ujednáním
VOP v platném znění se řídí smluvní vztah pro celou dobu jeho trvání, případně i po jeho ukončení, a to až do úplného
vypořádání všech práv a nároků z něho plynoucích. Pokud by byla ujednání v Kupní smlouvě odchylná od VOP, mají
ujednání uvedená ve Smlouvě přednost. S výjimkou, kdy tyto VOP požadují písemnou listinnou formu, lze veškerou
komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím uskutečňovat ve formě písemných elektronických zpráv (e-mail, SMS. apod.)
doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká zániku
nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

K. Prohlášení prodávajícího
1.

Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu následující prohlášení:
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- předloží kopii vyžadované Certifikace Kupujícímu při podpisu této Smlouvy, resp. bez zbytečného prodlení, nejpozději
však do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího získání; Prodávající se v této lhůtě zavazuje Kupujícímu rovněž sdělit
pozbytí či jakoukoli změnu takové Certifikace,
- Prodávající, kteří jsou držiteli platného certifikátu, přiloží platnou kopii certifikátu při podpisu smlouvy. Zároveň se
Prodávající zavazuje identifikovat skupinu produktů a příslušný kód na dodacím listu.
- Prodávající se zároveň zavazuje, je či bude-li držitelem Certifikace, označit dodávku procentem certifikovaného Dřeva
v příslušném dodacím listu a Kupujícímu písemně sdělí nejpozději do pátého (5.) dne v měsíci procento certifikovaného
Dřeva, které budou obsahovat dodávky v příslušném měsíci,
- Prodávající dále prohlašuje, že veškeré dodávky Dřeva nebudou pocházet z kontroverzního zdroje, zejména z těžby
prováděné jakkoli v rozporu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „Kontroverzní zdroj“), dále že
Dřevo nebude zatíženo jakýmikoli věcnými či obligačními právy třetí osoby,
- Prodávající prohlašuje, že Dřevo bude vždy vytěženo a získáno výhradně na území České, Slovenské a Polské republiky,
a to zcela v souladu se zde platnými a účinnými právními předpisy,
- Prodávající se dále zavazuje, že Kupujícímu vždy sdělí veškeré informace potřebné pro řádnou a včasnou identifikaci
místa původu Dřeva, jakož i pro určení celého dodavatelského řetězce vztahující se k dodávce Dřeva a v této souvislosti
rovněž poskytne veškerou potřebnou součinnost příslušnému kontrolnímu orgánu, bude-li příslušná dodávka či dodávky
Dřeva jakkoli považována za rizikovou [tj. zejména bude-li považována za pocházející z Kontroverzního zdroje dle tohoto
článku Smlouvy],

L. Bezpečnost a prevence rizik
1. Vzhledem k tomu, že Místo určení, jak je definováno, tvoří uzavřený areál, ve kterém probíhá nepřetržitý provoz a
vyskytuje se v něm železniční vlečka, velké množství vozidel, dopravních prostředků a jiných zařízení spojených s
podnikatelskou činností Kupujícího, která představují potenciální riziko života a zdraví osob, které se v areálu nacházejí,
zavazuje se Prodávající respektovat pravidla a plnit pokyny Kupujícího uvedené v Příloze č. 5 těchto VOP – Závazná
pravidla pro dopravu dodávek Dřeva a pohyb v areálu Mayr-Melnhof Holz Paskov. Prodávající je povinen s obsahem
Přílohy č. 5 seznámit své zaměstnance nebo jiné osoby pověřené Prodávajícím prováděním dodáním zboží a jeho
vykládkou (např. přepravce), kteří budou za Prodávajícího plnit povinnosti z těchto VOP nebo Kupní smlouvy spojené
se vstupem/vjezdem do Místa určení, bere na vědomí, že znalost těchto pokynů a pravidel je podmínkou vjezdu do
areálu Kupujícího a je odpovědný za dodržování těchto pokynů a pravidel ze strany svých zaměstnanců nebo jiných
osob, kterým umožnil do Místa určení přístup. Smluvní strany se dohodly, že pokud Prodávající poruší kteroukoli
povinnost (zákaz) na ochranu BOZP uvedenou v Příloze č. 5, je Kupující oprávněn (nikoli však povinen) požadovat na
Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 CZK (nebo 400 € v případě stanovení cen pro příslušné období,
viz příloha č. 4, v EUR), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. V případě porušení této povinnosti je Kupující dále
oprávněn vykázat osoby, které nerespektovaly předmětnou povinnost, z areálu MMHP, příp. zakázat vjezd do areálu
MMHP vozidlům (dle SPZ).
2. Prodávající je povinen zajistit, aby jeho činnosti a pracovní postupy jeho zaměstnanců v Místě určení byly
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni jak jeho zaměstnanci nebo jiné osoby
pověřené Prodávajícím prováděním dodáním zboží a jeho vykládkou, tak také zaměstnanci Kupujícího a zavazuje se
spolupracovat s Kupujícím při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro
všechny osoby na pracovišti.
3. Prodávající prohlašuje, že se seznámil také s obsahem Přílohy č. 6 - Informace o rizicích a přijatých opatřeních před
jejich působením ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Prodávající je povinen s
obsahem Přílohy č. 6 seznámit své zaměstnance nebo jiné osoby pověřené Prodávajícím prováděním dodáním zboží a
jeho vykládkou (např. přepravce), kteří budou za Prodávajícího plnit povinnosti stanovené VOP nebo Kupní smlouvou v
a spojené se vstupem/vjezdem do Místa určení, bere na vědomí, že znalost těchto pokynů a pravidel je podmínkou
vjezdu do areálu Kupujícího a je odpovědný za dodržování těchto pokynů a pravidel ze strany svých zaměstnanců nebo
jiných osob, kterým umožnil do Místa určení přístup.

M. Jednání smluvních stran a forma právních úkonů
Smluvní strany jsou oprávněny jednat v případě, že se jedná:
• o fyzickou osobu buď osobně, nebo zmocněncem na základě písemné plné moci;
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• o právnickou osobu statutárním orgánem, zaměstnancem oprávněným jednat v rozsahu svého zákonného zmocnění
nebo zmocněncem na základě písemné plné moci; je-li statutárním orgánem právnické osoby jiná právnická osoba, je
tato oprávněna jednat pouze svým statutárním orgánem nebo zmocněncem na základě plné moci.
Právní úkony jsou činěny zásadně písemně, přičemž za písemnou formu se pro účely těchto VOP, není-li v nich výslovně
stanoveno jinak, považuje také emailová komunikace.
Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany je účinné dnem jejich doručení druhé smluvní straně
nebo domněnkou dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

N. Změna VOP
Kupující se před učiněním objednávky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly
mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v
obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku.
Prodávající může VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude kupujícímu oznámena písemně na jeho kontaktní
adresu, nebo elektronickou formou komunikace, přičemž za jeho kontaktní adresu se považuje jeho sídlo či místo
podnikání, jakož i sídlo jakékoli jeho provozovny.
Kupující je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti
změny VOP s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne doručení výpovědi prodávajícímu, nebylo-li v kupní smlouvě
výslovně dojednáno jinak.

O. Součinnost
1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout
si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy,
zejména učinit veškeré právní či jiné úkony k tomu nezbytné.
2. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z těchto VOP a Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s
plněním jakýchkoliv termínů stanovených v těchto VOP a Smlouvě a k prodlení s úhradou jednotlivých peněžních
závazků.
3. Prodávající je povinen vždy nejpozději dva (2) pracovní dny po provedení přepravy příslušné dodávky Dřeva sdělit
Kupujícímu přesnou trasu, po které byla tato přeprava realizována [tj. popis trasy z místa první nakládky Dřeva na
dopravní prostředek do Místa určení dle Smlouvy, a to prostřednictvím souřadnic systému GPS], informace o trase musí
být sděleny ve formě stanovené Přílohou č. 3 těchto VOP; Smluvní strany berou na vědomí, že případná aktualizovaná
verze tohoto dokumentu bude přílohou kvartálních dodatků ke Kupní smlouvě] na adresu uvedenou pro účely
doručování; tato povinnost se považuje za splněnou pouze tehdy, bude-li skutečně zpráva se shora uvedeným obsahem
a v požadované formě do zvolené mailové schránky doručena. Prodávající je povinen vyžádat si potvrzení o přijetí této
zprávy. Prodávající bere na vědomí, že porušení povinností dle tohoto odstavce může mít za následek nemožnost
evidence trasy dopravy dodávek Dřeva dle GPS.
4. Poruší-li Prodávající povinnost sdělit Kupujícímu údaje ve lhůtě a způsobem dle předchozího odstavce, je Kupující
oprávněn (nikoli však povinen) požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 65,- CZK za každý m3 (nebo
2,5 €/m3 v případě stanovení cen pro příslušné období, viz ceník, v EUR) takto dodaného Dřeva [pro určení výše této
pokuty je rozhodné množství takto dodaného Dřeva uvedené ve Faktuře odpovídající této dodávce].
5. Poruší-li Prodávající v průběhu kalendářního roku povinnost sdělit Kupujícímu údaje ve lhůtě a způsobem dle
předchozího odstavce těchto VOP po druhé a nebo opakovaně, je Kupující oprávněn (nikoli však povinen) požadovat na
Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 250,- CZK za každý m3 (nebo 10 €/m3 v případě stanovení cen pro
příslušné období, viz příloha č. 4, v EUR) takto dodaného Dřeva [pro určení výše této pokuty je rozhodné množství takto
dodaného Dřeva uvedené ve Faktuře odpovídající této dodávce].
6. Smluvní strany se společně dohodly, že pro určení země původu Dřeva jsou rozhodující (i) GPS souřadnice místa
nakládky, nejsou-li k dispozici (ii) údaje uvedené v dodacím listě.
7. Smluvní strany se společně dohodly na následujících kontaktních adresách. Prodávající se zavazuje nepřetržitě
přijímat zprávy či telefonní hovory na níže uvedených adresách a na tyto aktivně a neprodleně reagovat rovněž ve dnech
pracovního klidu.
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8. Prodávající se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu kupujícího jím
poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.
9. Prodávající dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění péče o zákazníka, marketingové
činnosti a bonusových zákaznických programů. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. Sb., č.
89/2012 Sb., 110/2019 Sb., a č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

P. Platnost VOP
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.
Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou tyto přílohy:







příloha č. 1:
technické a kvalitativní podmínky Kupujícího umístěná na webové stránce
Kupujícího
http://www.mm-holz.com/unternehmen/standorte/division-schnittholz/mm-holzpaskov/
příloha č. 2:
tabulka PEINTINGER, popis 3D měření umístěná na webové stránce Kupujícího
http://www.mm-holz.com/unternehmen/standorte/division-schnittholz/mm-holz-paskov/
příloha č. 3:
Přenášení dat do systému G2-Mayr umístěná na webové stránce Kupujícího
http://www.mm-holz.com/unternehmen/standorte/division-schnittholz/mm-holz-paskov/
příloha č. 4:
ceny bude přílohou roční kupní smlouvy nebo jejich dodatků
příloha č. 5:
závazná pravidla pro dopravu dodávek Dřeva a pohyb v areálu Kupujícího
umístěná
na
webové
stránce
Kupujícího
http://www.mmholz.com/unternehmen/standorte/division-schnittholz/mm-holz-paskov/
příloha č. 6:
informace o rizicích a opatřeních před jejich působením umístěná na webové
stránce Kupujícího http://www.mm-holz.com/unternehmen/standorte/division-schnittholz/mmholz-paskov/

Za Mayr Melhof Holz Paskov s.r.o.:

Ing. Marie Wágnerová
Jednatelka

Ing Lukáš Konečný MBA,
Jednatel

