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Zvláštní podmínky nákupu dřeva a dodací podmínky pro pilařskou kulatinu 
společnosti 

Papierholz Austria GmbH 

(Znění 07/2017) 

Jako doplněk Všeobecných podmínek nákupu dřeva a dodacích podmínek kupující dohodnutých mezi Papierholz Austria 
GmbH (dále „kupující“) a jejím/i smluvním/i partnerem/partnery (dále „prodejce“) se dojednává: 

 
1. DODÁVKA, DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ 
 

Dodávka smluvně dohodnutého množství pilařské kulatiny bude probíhat – pokud nebyly dohodnuty jiné podmínky – 
podle dodacího plánu plynule během celé doby trvání smlouvy. Dodání kulatiny k dispozici na místo plnění musí proto 
probíhat tak, aby byla zajištěna možnost plynulého odvozu. 

 
Změna těchto měsíčních množství je možná pouze po potvrzené dohodě s příslušným pracovníkem příp. referentem 
kupující nebo jeho zástupcem a podle možností odběru daného přijímacího podniku kupující. Kupující si vyhrazuje právo 
smluvní množství nedodané v jednom měsíci škrtnout bez náhrady. 

 
Podíl průmyslového dřeva (vlákninové a brusné dřevo) nesmí u dodávek pilařských kulatin přesáhnout 5 %. V případě 
zvýšeného podílu průmyslového dřeva (přes 10 %) se dodávka poskytuje k dispozici, resp. kupující si vyhrazuje převzetí 
celé dodávky za cenu průmyslového dřeva a další zaslání papírenskému průmyslu. 

 
 

 

2. ROZMĚRY, MNOŽSTVÍ 
 

Převzetí a stanovení množství pro pilařskou kulatinu – pokud neurčuje bod 1. Všeobecných podmínek nákupu dřeva a 
dodacích podmínek kupující – proběhne v přijímacích podnicích kupující na základě Rakouských zvyklostí v prodeji dřeva. 
Kvalitativní posouzení dodaného zboží probíhá podle pravidel Rakouských zvyklostí v prodeji dřeva.  
Při stanovení tříd podle síly může v důsledku rozdílů v posouzení a rozpětí vnímání, zvláště na základě podílu kůry nebo 
(ne)pravidelnostem tvaru při určení středního průměru, dojít v různých odběratelských a přijímacích podnicích kupující 
k nepatrným rozdílům u 1a příp. 1b. 

 
 

 

3. OZNAČENÍ 
 

K označení kulatiny se nesmějí používat žádné kovové předměty a žádné platové dorazové destičky. Jakékoliv škody, 
vzniklé tímto resp. nedodržením tohoto ustanovení, nese prodejce, a v případě nárokování třetí strany musí prodejce 
nahradit kupující celou škodu. 

 
 

 

4. BOJ PROTI ŠKŮDCŮM 
 

K boji proti škůdcům se nesmějí používat resp. nebyly použity žádné LINDAN příp. insekticidy obsahující 
Hexachlorcyklohexan, ostatní izomery Hexachlorcyclohexanu nebo podobné izomerové směsi. Dále je povoleno pouze 
použití schválených a povolených příp. nezakázaných pesticidů, insekticidů a/nebo fungicidů.  
Prodejce nese i po dodání zodpovědnost za nebezpečí vyplývající z následků porušení tohoto ustanovení.  Kupující si 
vyhrazuje právo na odmítnutí převzetí takto ošetřeného zboží příp. je prodejce při odpovídající výzvě kupující povinen na 
své náklady okamžitě zboží převzít zpět. 

 
 
 

 

 


