
 

        Obchodní podmínky 

ZENERGO RECYCLING 

 

I. Obecná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o separaci nebo prodeji materiálu. 

II. Definice pojmů 

1. ZENERGO, a.s. je společnost se sídlem Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2-Nové Město, IČ: 29269661, podnikající 

v oblasti separace a třídění materiálů. 

2. Zákazník je osoba, se kterou byla uzavřena smlouva o separaci nebo prodeji materiálu. 

3. Smlouva o separaci je dohoda uzavřená mezi ZENERGO, a.s. a zákazníkem na základě nabídky ZENERGO a.s., jejímž 

předmětem je separace materiálu dodaného zákazníkem.  

4. Separace je oddělení jednotlivých složek materiálu pomocí separační techniky. 

5. Materiál je drť či granulát určený k separaci nebo k prodeji, který je z převážné většiny (více jak 95%) tvořen z plastu 

(PP, PE, ABS, PET, HIPS apod.) a splňuje podmínky separace. 

6. Smlouva o prodeji je dohoda uzavřená mezi ZENERGO, a.s. a zákazníkem na základě nabídky ZENERGO a.s., jejímž 

předmětem je prodej materiálu zákazníkovi. 

7. Provozovna je pobočka ZENERGO a.s., č.p. 788, 696 13 Šardice. 

III. Smlouva o separaci a podmínky separace 

1. Předpokladem uzavření smlouvy o separaci je přijetí nabídky separace materiálu, kterou ZENERGO a.s. zpracuje a 

zašle zákazníkovi na základě řádně vyplněného formuláře poptávky separace materiálu a provedení laboratorních 

zkoušek vzorku materiálu dodaného zákazníkem v potřebném množství.  

2. Na základě výsledků laboratorní zkoušky ZENERGO a.s. zpracuje a zákazníkovi zašle nabídku separace materiálu, ve 

které uvede zejména cenu separace a maximální možnou čistotu a výtěžnost separace. Přílohou nabídky je protokol 

o provedení laboratorních zkoušek. Nabídka je platná 30 dní od jejího zpracování. 

3. První laboratorní zkouška je zdarma. Cena každé další laboratorní zkoušky činí 1000€. 

4. Smlouva o separaci je uzavřena doručením zákazníkem podepsané nabídky separace ZENERGO a.s. ve lhůtě její 

platnosti. 

5. Nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy o separaci zákazník dodá do provozovny k separaci materiál shodný s 

dodaným vzorkem materiálu, a to ve sjednaném množství a v obalu umožňujícím použití pneumatického dopravníku 

(Big-Bag). 

6. Při dodání materiálu k separaci ZENERGO a.s. odebere kontrolní vzorek materiálu za účelem porovnání kvality 

materiálu se vzorkem dodaným k laboratorní zkoušce dle čl. III. odst. 2 těchto obchodních podmínek.   

7. Separaci materiálu provede ZENERGO a.s. do 60 dnů od dodání materiálu, a to pouze za předpokladu, že dodaný 

materiál byl dodán ve sjednané kvalitě, množství a obalu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8. Po dokončení separace ZENERGO a.s.  

a) provede výstupní laboratorní zkoušky separovaného materiálu a pořídí o jejich výsledcích protokol, 

b) písemně oznámí zákazníkovi dokončení separace materiálu, přičemž mu zašle protokol o výstupních 

laboratorních zkouškách, 

c) uskladní separovaný materiál po dobu 14 dnů v provozovně. 

9. Zákazník je povinen separovaný materiál převzít v provozovně nejpozději do 14 dnů od doručení písemného 

oznámení o dokončení separace.  

10. ZENERGO a.s. předá separovaný materiál zákazníkovi až po zaplacení sjednané ceny za separaci materiálu, přičemž 

má právo zadržet separovaný materiál k zajištění své pohledávky vůči zákazníkovi na zaplacení ceny za separaci 

materiálu a jeho uskladnění. V případě prodlení zákazníka se zaplacením ceny za separaci materiálu trvajícím déle 

jak 30 dní je ZENERGO a.s. oprávněna separovaný materiál prodat a z výtěžku prodeje uhradit veškeré své 

pohledávky vůči zákazníkovi. 

11. Nedojde-li k předání separovaného materiálu do 14 dnů od oznámení o dokončení separace z důvodu spočívajícím 

na straně zákazníka, je ZENERGO a.s. oprávněna účtovat skladné ve výši 10 Kč za paletové místo a den. 

12. Zákazník je oprávněn vytknout vady separovaného materiálu nejpozději do 30 dnů od převzetí nebo předání 

separovaného materiálu dopravci, jinak veškerá práva z vad zanikají.  

IV. Smlouva o prodeji a podmínky prodeje 



1. Předpokladem uzavření smlouvy o prodeji je přijetí nabídky prodeje materiálu, kterou ZENERGO a.s. zpracuje a zašle 

zákazníkovi. Přílohou nabídky je protokol o provedení laboratorních zkoušek. Nabídka je platná 30 dní od jejího 

zpracování.  

2. Smlouva o koupi je uzavřena doručením zákazníkem podepsané nabídky prodeje ZENERGO a.s. ve lhůtě její 

platnosti. 

3. Zákazník je povinen bezodkladně materiál převzít v provozovně nebo jiném místě určeném smlouvou o prodeji. 

4. ZENERGO a.s. předá materiál zákazníkovi po zaplacení sjednané kupní ceny, není-li jiné dohody. 

5. Zákazník se stane vlastníkem materiálu teprve úplným zaplacením sjednané kupní ceny. 

6. Zákazník je oprávněn vytknout vady materiálu nejpozději do 30 dnů od převzetí materiálu, jinak veškerá práva z vad 

zanikají. 

 

V. Platební podmínky 

1. Zákazník zaplatí sjednanou cenu za separaci nebo prodej materiálu na základě doručeného daňového dokladu 

splatného do 14 dnů od jeho vystavení.  

2. Při úhradě zákazník uvede variabilní symbol uvedený v daňovém dokladu. 

3. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet ZENERGO a.s. uvedený v daňovém dokladu. 

VI. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od smlouvy o separaci nebo smlouvy o prodeji lze v případě jejího podstatného porušení. 

2. Za podstatné porušení smlouvy o separaci se považuje zejména: 

a) prodlení zákazníka s dodáním materiálu delší než 14 dnů, 

b) dodání materiálu k separaci v jiném než sjednaném množství nebo kvalitě. 

3. Za podstatné porušení smlouvy o prodeji se považuje zejména: 

a) prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny, 

b) prodlení zákazníka s převzetím materiálu. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti se smlouvou o separaci a smlouvou o prodeji budou zpracovávány po dobu 

platnosti smlouvy o separaci v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR), a 

to v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy, dodržování právních předpisů a ochranu oprávněných zájmů 

ZENERGO a.s. 

2. Veškeré písemnosti budou zasílány na adresy smluvních stran včetně e-mailové adresy, přičemž jsou považovány za 

doručené třetího dne po jejich odeslání, nebylo-li doručení potvrzeno druhou stranou dříve. 

3. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právem České republiky. 

4. Všechny spory vzniklé ze smlouvy o separaci a smlouvy o prodeji a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho 

řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. 

5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o separaci a smlouvy o prodeji a jsou uveřejněny na 

www.recycling.zenergo.cz.   

 

………………………………………………………. 

Stamp and signature 

 

http://www.zenergo.cz/

