Semtín 112, 533 53 Pardubice
Obchodní rejstřík u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22414

Pravidla pro zapůjčování vratných obalů firmou CHEM Logistic, s.r.o. (prodávající) svým
odběratelům (kupující)
Firma CHEM Logistic s. r. o. dodává svým odběratelům chemické výrobky v různých druzích
vratných i nevratných obalů. Pro prodej zboží ve vratných obalech platí následující pravidla:
1. KONTEJNERY o objemu 600 l a 1000 l
1.1 Prodávající nebude fakturovat kupujícímu žádný poplatek za opotřebení, pokud doba zapůjčení
kontejneru kupujícímu nepřekročí lhůtu šest týdnů. Mezi prodávajícím a kupujícím lze smluvně
dohodnout jinou lhůtu pro zapůjčování kontejnerů.
1.2 Pokud během šesti týdnů (nebo smluvně dohodnuté lhůty) od splnění dodávky nedojde
k vrácení kontejneru, budou kupujícímu účtovány následující poplatky v závislosti na termínu
vrácení obalu prodávajícímu:
 bude-li vrácen za dobu delší než 6 týdnů a kratší než šest měsíců, zaplatí kupující poplatek
100,- Kč/kontejner za každý započatý měsíc,
 bude-li vrácen za dobu delší než šest měsíců a kratší než jeden rok, zaplatí kupující jednorázový
poplatek 1 000,- Kč,
 bude-li vrácen za dobu delší než jeden rok, zaplatí kupující prodávajícímu částku 6 000,- Kč,
kontejner zůstane v majetku kupujícího.
1.3 Počet zapůjčených kontejnerů a jejich identifikační čísla bude prodávající uvádět na dodacím
listě. Kupující je povinen potvrdit jejich převzetí na tomto dokladu svým podpisem a razítkem.
Prodávající převezme zpět pouze vlastní obaly, a to podle identifikace uvedené na štítku obalu a
na jednotlivých dodacích listech.
1.4 V případě, že bude kupující vracet poškozený kontejner nebo kontejner s poškozenou
vypouštěcí armaturou, bude o tom proveden záznam do dodacího listu (identifikace obalu, popis
závady, podpis předávající osoby a přebírající osoby). Prodávající je oprávněn vyfakturovat
kupujícímu náklady nutné na opravu uvedeného poškození a kupující je povinen tuto částku
uhradit.
2. PE SOUDKY A SUDY
2.1 Vratné obaly - PE soudky o objemu 20 l až 60 l, kovové sudy o objemu 200 l a PE sudy o
objemu 200 l bude prodávající kupujícímu fakturovat následovně:
 PE soudky o objemu 20 l
90,- Kč/ks
 PE soudky o objemu 50 l
250,- Kč/ks
 PE soudky o objemu 60 l
350,- Kč/ks
 kovové sudy o objemu 200 l
680,- Kč/ks
 plastové sudy na hořlaviny o objemu 200 l
1 200,- Kč/ks
 plastové sudy na kapaliny o objemu 200 l
500,- Kč/ks
 plastové sudy s odnímatelným víkem
500,- Kč/ks
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2.2 Kupující může prodávajícímu tyto obaly vrátit ve lhůtě do 90 dnů od dodání a prodávající je
povinen vrácené prázdné obaly od kupujícího převzít a vystavit kupujícímu dobropis. Po uplynutí této lhůty již prodávající nemá povinnost soudky nebo sudy od kupujícího převzít.
2.3 Obaly poškozené, nekompletní, silně znečištěné nebo cizí vratné obaly není prodávající od
kupujícího povinen převzít, přestože kupující vrací obal ve lhůtě kratší než 90 dní.
3. EUR/obyčejné palety
3.1 Tyto palety bude prodávající kupujícímu fakturovat částkou 250,- Kč/ks.
3.2 Kupující může prodávajícímu tyto EUR/obyčejné palety vrátit ihned při dodání a prodávající je
povinen vrácené EUR/obyčejné palety od kupujícího převzít a neúčtovat žádné poplatky. Kupující může prodávajícímu EUR/obyčejné palety vrátit ve lhůtě do 90 dnů od dodání a prodávající
je povinen tyto palety od kupujícího převzít a vystavit kupujícímu dobropis. Po uplynutí této
lhůty již prodávající nemá povinnost EUR/obyčejné palety od kupujícího převzít.
3.3 Poškozené, nekompletní, silně znečištěné palety, palety bez dřevěných špalků nebo spojnic není
prodávající od kupujícího povinen převzít, přestože kupující vrací EUR/obyčejné palety ve lhůtě
kratší než 90 dní.
Pravidla pro dobropisování vratných obalů
Vratné obaly vrácené kupujícím prodávajícímu, které budou splňovat vše dle bodů 1 – 3 budou
dobropisovány dle následující tabulky:
Druh obalu
Účtování (Kč/ks)
Dobropisování (Kč/ks)
Kanystr 20 l
90,65,Soudek PE 50 l
250,225,Soudek PE 60 l
350,300,Sud plechový 200 l
680,600,Sud plastový na hořlaviny
1 200,1 050,Sud plastový na kapaliny
500,350,Sud plastový odnímatelným víkem
500,350,Paleta EUR/dřevěná
250,250,kontejner 600, 1000 l
0,0,*
nebude-li paleta vrácena při dodávce, bude později dobropisována výkupní cena 200,-- Kč/ks
**
kontejner je zapůjčen na dobu 6 týdnů zdarma, poté je účtováno opotřebení 100,- Kč/ks/měsíc

Opotřebení (Kč/ks)
25,25,50,80,150,150,150,0,-*
100,-**

Pravidla pro posuzování poškození vratných obalů
1.
-

Dřevěné palety EUR
kompletní počet latí
neporušené dřevěné špalky (stojiny)
neporušené spodní spojnice špalků

2.
-

Soudku (sudy)
obal musí obsahovat polepový štítek s logem CHEM Logistic, s.r.o.
všechny uzávěry na hrdlech
2 ks držadel (madel) u PE 50l
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3.
-

soudek nesmí být porušen a nesmí být viditelně znečištěn jinou látkou, než pro kterou je určen
200 l sudy nesmí být promáčknuty, ani nijak jinak viditelně poškozeny
Kontejnery 600 – 1 000 litrů
kontejner musí být prokazatelně majetkem firmy CHEM Logistic, s.r.o., označen registračním
číslem, etiketou a musí mít UN kód,
kompletní horní uzávěr (cena 200,- Kč),
vizuálně nepoškozen výpouštěcí kohout (cena 960,- Kč),
víčko vypouštěcího ventilu (cena 95,- Kč),
nepoškozena paleta, nepoškozena klec a bublina,
vizuálně povrchově čistý a neznečištěn od jiné látky, než pro kterou je určen.

V případě, že kupující použil obal na tekutou chemii na jinou látku, než která byla prodávajícím
dodána, považuje prodávající obal za znehodnocený. Kupujícímu bude vyfakturována plná hodnota
obalu a obal se tímto stává majetkem kupujícího.
Všechny ceny výše uvedené jsou bez DPH 21 %.

V Pardubicích dne 5. května 2008/ poslední aktualizace 16.10.2016
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