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PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ  
BALENÉHO CEMENTU A PRO  
ZPĚTNÝ PRODEJ PALET

Způsob a doba skladování baleného cementu
Způsob a dobu skladování cementu pro obecné použití stanovuje Národní příloha NA. 
1 normy ČSN EN 197-1 ed. 2. Cementy pro obecné použití musí být při skladování 
chráněny před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). 
Za těchto podmínek je doba skladování balených cementů 90 dnů od data uvedeného 
na obalu (pytli).

Podmínky pro zpětný prodej palet
Při dodávce zboží na paletách EUR/EPAL-europalety (dále jen „palety“), které jsou 
opakovatelně použitelnými obaly, jsou tyto kupujícímu prodávány za cenu dle platného 
ceníku prodávajícího, který je dostupný na internetových stránkách www.cmcem.cz.
Smluvní strany sjednávají výhradu zpětného prodeje palet. Kupující zboží (dále jen 
kupující) je může prodat prodávajícímu zboží (dále jen prodávající) za stejnou cenu 
zpět, a to do 6 měsíců od data jejich nákupu při splnění následujících podmínek: 
a)  zpět je prodávající povinen koupit jen palety odpovídající požadavkům tohoto do-

kumentu, a to pouze v množství, v jakém je kupující v předcházejících 6 měsících 
od prodávajícího koupil; 

b)  při zpětném prodeji palet musí kupující předat prodávajícímu oznámení o vracení 
palet (příp. plnou moc k prodeji palet, předává-li palety třetí osoba);

c)  prodávající vystavuje pro kupujícího objednávku na zpětný výkup palet s uvede-
ním orientačního množství a se stejnou dobou platnosti jako mají kupní smlouvy 
uzavřené s kupujícím; číslo této objednávky je uvedeno v každé kupní smlouvě na 
prodej baleného cementu; 

d)  při zpětném prodeji palet se provádí v expedičním místě prodávajícího odevzdání 
a převzetí včetně odsouhlasení počtu převzatých palet; prodávající vystaví na 
základě této přejímky dodací list (vrácenku) na převzaté palety;

e)  kupující je povinen si nepřevzaté palety odvézt; pokud tak neučiní do 4 týdnů od 
data jejich nepřevzetí (tj. závozu), je prodávající oprávněn tyto palety nechat na 
náklady kupujícího zlikvidovat;  

f)  na základě dodacího listu (vrácenky) na převzaté palety vystaví kupující za 
převzaté palety fakturu, která musí obsahovat číslo výše citované objednávky na 
vracení palet a číslo příslušného dodacího listu (vrácenky); sjednaná splatnost 
této faktury je uvedena v kupní smlouvě;

g)  pohledávky z titulu ceny za palety prodané zpět prodávajícímu zboží není možné 
jednostranně započítat;

h)  kupující je oprávněn nabídnout palety na výměnu při odběru zboží v expedičním 
místě prodávajícího, ale množství prodávajícím převzatých palet musí být vždy 
shodné s množstvím palet kupujícím odebíraných; v takovém případě dochází ke 
směně palet kupujícího za palety prodávajícího a palety se neúčtují. 

Podmínky pro převzetí palet
Za výměnnou paletu (tj. paletu, kterou je kupující oprávněn prodat zpět prodávajícímu) se považuje 
dřevěná paleta EUR/EPAL-europaleta, rozměrů 800 mm x 1 200 mm x 144 mm, odpovídající normám 
UIC 435-2 a 435-4. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou výměnnými 
paletami.

Paleta je dále nevýměnná, tj. prodávající není povinen ji odkoupit, jestliže:
1  Jeden přířez nebo svlak chybí, je šikmo nebo napříč zlomený.

Přířez nebo svlak musí být zlomen v celé šířce. Bod 1 se vztahuje na všechny 
přířezy nebo svlaky. Paleta je výměnná, když je přířez nebo svlak jen nalomený nebo 
roztržený po délce.
2  Krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou uštípnuty tak, že je vidět na jednom přířezu dva 

a více nebo více než na dvou přířezech po jednom a více speciálních hřebíků.
Bod 2 se vztahuje jen na krajní přířezy ložné i opěrné podlahy. Jsou-li na některém 
z těchto přířezů viditelné více než jeden speciální hřebík, není paleta výměnná. Paleta 
je výměnná, když jsou na prostředních nebo na příčných přířezech viditelné speciální 
hřebíky v důsledku odštípnutí. Rozštípnutí (roztržení dřeva), pro které je vidět speciální 
hřebík, neovlivňují únosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové 
hrany musejí být opatřeny zkosením; pokud toto chybí, není paleta výměnná.
3  Jeden špalek chybí, je zlomený nebo tak odštípnutý, že je viditelný více než jeden speciální hřebík.

Jeden speciální hřebík ve špalku může být viditelný. Rozštípnutí (roztržení) dřeva, pro 
které je speciální hřebík viditelný, neovlivňují únosnost. Jsou-li špalky pootočeny nebo 
posunuty, ale přesto jsou pevně s přířezy spojeny, je paleta dále výměnná, pokud 
vnější rozměr palety není překročen o více než 10 mm.
4  Podstatné značky chybí, nebo jsou nečitelné (nejméně jedna značka železnice včetně UIC  

a jedna značka EUR, nebo dvě značky EPAL musí ještě existovat).
Podstatné značky jsou:
■   EUR/EPAL v oválu na obou pravých rohových špalcích.
■   Značka národní železnice nebo Mezinárodní železniční unie (UIC) nebo EPAL 

v oválu na obou levých  rohových špalcích.
■   Číslo výrobce, označení roku, příp. měsíce výroby na obou prostředních špalcích.
U zřejmě opravených palet:
■   EUR/EPAL na jednom pravém rohovém špalku.
■   Značka železnice včetně UIC nebo EPAL v oválu na jednom levém rohovém špalku.
■   Značky na prostředních špalcích mohou chybět. 
Upozornění:
■   Palety EUR/EPAL jsou oprávněni vyrábět pouze držitelé povolení udělovaných 

garantem. 
■   Palety EUR/EPAL mohou opravovat pouze subjekty s platným povolením garanta. 
■   Palety opravené neodborně, nebo neoprávněnou organizací, se stávají nevýměn-

nými.
5  K opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo 

špalky, nebo hladké hřebíky).
Nepřípustné náhradní díly mohou být posouzeny srovnáním s originálními díly.
6  Celkový stav je tak špatný, že:
■   Není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté dřevo na více přířezech, 

svlacích nebo špalcích). Paleta musí unést 1 500 kg. Zpuchřelý přířez nebo svlak 
omezuje použitelnost a únosnost a činí paletu k využití v paletovém poolu neupo-
třebitelnou. Je-li u palety odštípnutých více přířezů, svlaků nebo špalků, takže by 
paleta podle bodů 1 až 3 mohla být sice výměnná, ale je-li ve své stabilitě očividně 
znehodnocena, není paleta výměnná.

■   Naložené zboží může být znečištěno. Zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní 
obsažené látky nebo pachy.


