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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 05/2022 

 
ZAPŮJČENÍ VRATNÝCH  OBALŮ 

 
Obecná ustanovení 
 
1.Odběratelům jsou zapůjčovány vratné obaly na dodávané kapalné chemikálie.  Jako vratné obaly jsou používány :   

1,1 IBC kontejnery 600 a 1000 litrů,  1,2 sudy á 200 litrů,  
1,3 soudky á 50 litrů    1,4 kanystry 5- 30 litrů 
1,5 palety 
 

2. Obaly dle odst. 1 jsou obecně považovány za obaly vratné. Jako takové jsou evidovány v systému EKOKOM. 
 
3. Zapůjčené obaly je odběratel  povinen uchovávat v odpovídajících podmínkách, aby nedošlo k jejich poškození 
nebo znečištění, a chránit je proti zneužití či odcizení. Odběratel je povinen obaly při přejímce zkontrolovat a 
případné viditelné nedostatky poznamenat do dodacího listu.  Množství a čísla dodaných obalů  jsou označeny 
v dodacím listu. 
 
4. Nakládka a vykládka obalů je možná jen za použití odpovídajících  prostředků, které jsou k tomuto účelu určeny. 
Je zakázáno používat k vykládce IBC kontejnerů nebo paletizovaného zboží  tyčí nebo provazů k posunu. Za 
poškození v objektu odběratele, a to i při vykládce nebo nakládce, odpovídá v plné míře odběratel. 
 
5. Dodavatel přijme zpět výhradně vlastní obaly, opatřené pouze jeho etiketami. Obal nesmí být poškozen nebo 
nadměrně znečištěn zvenku ani uvnitř nebo být nekompletní ( včetně víček ).  
Množství vrácených obalů ( a u IBC čísla kontejnerů ) je odběratel povinen označit v dodacím listu na vrácence 
obalů. 

 
6. Odběratel není u zapůjčených obalů oprávněn přelepovat etikety dodavatele. V případě přelepení je dodavatel 
oprávněn požadovat poplatek 100 Kč za jedno takové přelepení nebo odmítnout obal  k převzetí. 
 
7. V případě vrácení poškozeného obalu označí odběratel tuto skutečnost do dodacího listu ( u IBC kontejneru 
s určením čísla obalu ), stanoví  povahu poškození,  zapíše do dodacího listu jméno a příjmení popisující osoby  
( hůlkovým písmem ) a opatří ho podpisem. 
 
8. Pokud řidič dodavatele při odběru vracených obalů vyhodnotí stav obalu jako velmi vážný, a to jak z důvodu 
technického stavu, tak i znečištění, popř. ohrožující bezpečnost nebo porušující právní řád ČR, a to včetně vyhlášky 
ADR a chemického zákona, vyhrazuje si dodavatel  právo tento nepřevzít k přepravě. V tom případě je s obalem 
nakládáno jako s nevráceným, a to až do odstranění překážek v jeho vrácení. 
 
9. Obaly jsou dodavatelem zapůjčeny odběrateli výhradně na látky dodávané dodavatelem odběrateli. 
Odběratel není oprávněn a je mu výslovně zakázáno použít zapůjčené obaly pro naplnění cizími nebo i svými 
produkty nebo odpady bez písemného svolení dodavatele.  
V případě, že odběratel  použil zapůjčený obal  pro jinou látku, než pro kterou byl určen, nebo byl použit k naplnění 
jakoukoliv látkou u jiného plniče než u dodavatele, není dodavatel schopen již dále garantovat nezávadnost 
takovéhoto obalu a tento obal je považován za znehodnocený. V tomto případě se obal stává majetkem odběratele a 
ten se zavazuje bez prodlení a bez výhrad na základě vystavené faktury se splatností 14 dní uhradit jeho plnou cenu.  
   
10. Odběratel  výslovně přebírá veškerou zodpovědnost za škody, a to jak materiální, tak i na zařízení, životním 
prostředí  a zdraví všech pracovníků v případě, že umožnil bez vědomí dodavatele  naplnit zapůjčené obaly stejnou 
nebo i jinou látkou a toto dodavateli písemně neoznámil. Odběratel se tímto výslovně zavazuje nést v tomto případě 
plnou zodpovědnost, a to i ve vztahu ke státním orgánům a jejich případným sankcím.  
Při porušení ustanovení odst.  9 ze strany odběratele se dodavatel zříká odpovědnosti za případné škody či sankce, 
vzniklé porušením právního řádu  ČR a EU, a to včetně vyhlášky ADR a chemického zákona, chemické 
nesnášenlivosti produktů nebo obalu a produktu, včetně případných havárií, a odběratel se výslovně zavazuje převzít 
veškerá rizika a případné sankce z těchto porušení vyplývající, a to výslovně i včetně sankcí státních orgánů vůči 
dodavateli. 
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A/ IBC KONTEJNERY 600 a 1000 litrů 
  

1. Není-li sjednáno jinak,  IBC kontejnery jsou bezplatně zapůjčeny na období 60 dnů. 
Počet zapůjčených IBC kontejnerů a jejich čísla bude dodavatel uvádět na DODACÍM LISTU a 
odběratel je povinen si jejich počet a čísla při převzetí zkontrolovat. 

 
2. Obaly jsou součástí dodávky zboží. Jako takové je odběratel povinen zkontrolovat jejich stav a 

případné poškození zapsat do dodacího listu. Pokud toto odběratel neučiní, má se za to, že obaly 
došly bez poškození  a k případné mu poškození došlo až manipulací odběratele. 

 
3. Při vyprázdnění obalu odběratelem odběratel písemně upozorní dodavatele  na tuto skutečnost a 

připraví obal k zpětnému převzetí dodavatelem. V upozornění uvede číslo IBC kontejneru. Tím je 
přerušeno počítání pronajímací doby. 

 
4. Není-li sjednáno jinak, zpětnou dopravu obalu zajišťuje a hradí dodavatel. V případě, že je 

oznámena možnost odběru vraceného obalu, a toto není přes avizované  upozornění umožněno, 
potom jsou vícenáklady spojené se zbytečnou dopravou přeúčtovány na odběratele. 

 
5. Při vrácení obalů provede odběratel zápis o množství IBC kontejnerů a jejich čísel, popř. o jejich 

poškození do DODACÍHO LISTU a VRATKY OBALŮ. 
 
6. Po uplynutí zápůjční doby 60 dnů je účtován pronájem jednotlivého obalu ve výši 100 Kč/každý 

započatý měsíc. 
 
7. Pokud není IBC kontejner  vrácen do 6 měsíců od data převzetí kontejneru odběratelem, má se za to, 

a odběratel s tím výslovně souhlasí, že mezi dodavatelem a odběratelem byla uzavřena kupní 
smlouva, v rámci které dodavatel odprodává  kontejner odběrateli za částku 7000 Kč bez DPH, 
splatnou  na základě dodané faktury bez výhrad ve lhůtě 14 dnů. 

 
8. Dodavatel má právo účtovat u IBC kontejneru manipulační poplatek 100 Kč/ks na amortizaci a 

výplach. 
 
9. Ceník náhradních dílů a oprav pro IBC :      Kč 

horní víko na IBC      350,-  
víčko ventilu IBC      100,- 
ventil IBC       850,- 
paleta dřevěná       650,- 
paleta ocelová a oceloplastová     800,-  
paleta plastová     2500,-  
výměna poškozené palety nebo ventilu  u IBC   600,- 
   

 ceny uvedeny bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   www.deltachem.cz 
Delta Chem s.r.o., Povrly 277, 403 32 Povrly, Česká republika          DIČ : CZ25487396 IČO : 25487396 

Provozovna: Delta Chem s.r.o.    
 Zolova 8, 400 07 Ústí nad Labem  
 Tel.: +420 773 555 624, fax: +420 226 013 471 

 e-mail:straka@deltachem.cz 

 
 
 
 
 
B/ SOUDKY,  SUDY  a  KANYSTRY  
 
Pro zapůjčení malých obalů – kanystrů, soudků a sudů jsou sjednány následující podmínky : 
 

1. Není-li sjednáno jinak,  SOUDKY, SUDY a KANYSTRY  jsou  zapůjčeny na období 90 dnů. 
Počet zapůjčených obalů  bude dodavatel uvádět na DODACÍM LISTU a odběratel je povinen si 
jejich počet při převzetí zkontrolovat. 

 
2. Obaly jsou při dodání zálohovány následujícími částkami :    Kč 

 sud PE na hořlaviny    1200,- 
 sud kovový a PE  120-220 litrů     750,- 
 soudek 50 -60 l       400,- 
 kanystr 20-30 l       180,- 
 kanystr 5-10 l         75,- 

 
ceny uvedeny bez DPH  

 
Částka je fakturována při dodání společně se zbožím. 

 
 

3. Pokud dojde k vyprázdnění obalu odběratelem, ten písemně upozorní dodavatele  na tuto 
skutečnost, a připraví obal k zpětnému převzetí dodavatelem. V upozornění uvede druh obalu a 
množství. Tím je přerušeno počítání pronajímací doby. 
 

4. Není-li sjednáno jinak, zpětnou dopravu obalu zajišťuje a hradí dodavatel. 
V případě, že je oznámena možnost odběru vraceného obalu, a toto není přes avizované  
upozornění umožněno, potom jsou vícenáklady spojené se zbytečnou dopravou přeúčtovány na 
odběratele. 

 
5. Odběratel je oprávněn vyprázdněný obal vrátit ve lhůtě 90 dní od data dodání.  

Dodavatel je povinen vrácené prázdné obaly v tomto období převzít a opravným daňovým 
dokladem odběrateli vrátit adekvátní částku. 
 

6. Po uplynutí doby 90 dní nemá již dodavatel povinnost obaly zpět převzít. 
 

7. Dodavatel přijme zpět výhradně vlastní obaly, opatřené pouze jeho etiketami. Obal nesmí být 
poškozen nebo nadměrně znečištěn zvenku ani uvnitř nebo být nekompletní ( včetně víček ). 

 
8.  Při vrácení provede odběratel zápis o druhu a množství obalů, popř. o jejich  poškození, do 

DODACÍHO LISTU a VRATKY OBALŮ. 
 

9. Obaly jsou při návratu zpětně dobropisovány s odečtením amortizace/výplachu :  Kč  
 sud PE na hořlaviny      150,- 
 sud kovový a PE  120-220 litrů       90,- 
 soudek 50 -60 l         25,- 
 kanystr 20-30 l         20,- 
 kanystr 5-10 l         10,- 

 
ceny uvedeny bez DPH 
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C/ PALETY 
 

Palety jsou odebírány výměnou nebo zálohovány částkou 500 Kč/ks bez DPH.   
Záloha je vracena pouze do 90 dnů od data dodání palet. Dodavatel přijme zpět pouze kompletní, 
neznečištěné palety. 

   
  
 
KRITERIA PRO POSUZOVÁNÍ VRACENÝCH OBALŮ 
 
 Obal, považovaný za nepoškozený, musí splňovat následující kritéria :  
 
IBC kontejnery - musí být prokazatelně majetkem dodavatele a označen jeho             
etiketou a identifikačním číslem  

- nesmí být nadměrně povrchově znečištěn 
- nesmí být znečištěn jinou látkou, než pro kterou byl určen 
- nesmí mít porušenou nebo poškozenou plastovou nádobu, ochrannou kovovou klec nebo nosnou paletu 
- bez souhlasu dodavatele nesmí být použit odběratelem k vlastnímu naplnění stejnou nebo jinou látkou 
- je vybaven  1. kompletním vrchním víkem 
     2. ventilem 
  3. víčkem ventilu 
  4. kompletní nosnou paletou  

    
  
SUDY, KANYSTRY - musí být prokazatelně majetkem dodavatele  a označeny jeho     
etiketou  

- nesmí být porušeny  
- nesmí být nadměrně povrchově znečištěny 
- nesmí být znečištěny jinou látkou, než pro kterou byl určeny 
- musí být opatřeny všemi víčky 
- nesmí mít poškozená madla ( u soudků 50 l ) 

 
 
PALETY - musí mít kompletní počet neporušených latí a špalků 
  - nesmí být viditelně znečištěné 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
   DOPRAVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 

 
 
A/ DOPRAVA 
 
1 Pokud není sjednáno jinak, doprava je zahrnuta v ceně zboží od jednorázové dodávky min. 1000 kg, při 

možnosti libovolné kombinace všech nabízených komodit. 
 
2 Pro množství < 1000 kg je doprava přeúčtována dle tarifu TOP-TRANS 
 
3 V případě vlastní dopravy je účtován manipulační poplatek 300 Kč 
 
 
B/ PODLIMITNÍ MNOŽSTVÍ 
 
1 V případě objednávky pod 500 kg je účtován poplatek za podlimit 500 Kč 


