
 
 

Podmienky paletového hospodárstva 

Predávajúci CEMMAC a.s. (ďalej len CEMMAC) dodáva svojim zákazníkom (ďalej len Kupujúci) tovar na 
europaletách (rozmeru 800 mm x 1 200mm x 144 mm), balených ochrannou PVC fóliou. Europalety (ďalej len 
palety) sú opakovateľne použiteľnými obalmi, pričom všetky palety, ktoré CEMMAC zálohovo predáva spolu 
s tovarom, vykupuje späť. Späť vykupuje iba palety nepoškodené, zodpovedajúca normám STN 269110. 
Palety, ktoré chce Kupujúci vrátiť, musia mať preukázateľný pôvod v súlade s STN 269110. Palety vyrobené 
podľa iných noriem a palety nenormalizované nie sú vymeniteľnými paletami. 
 

1. Dodanie tovaru 
 

1.1. Cement je dodávaný v obaloch v 25 kg (vreciach), uložených na paletách pre určený druh tovaru a pre 
dohodnuté dopravné prostriedky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru počas prepravy do 
dohodnutého miesta určenia, 

 

1.2. Palety, prípadne iné obaly, označené ako vratné, vyúčtuje CEMMAC Kupujúcemu spolu  s tovarom, 
nasledovným spôsobom: 

a) vzájomnou výmenou paliet - pri ktorom Kupujúci odoberie tovar na paletách CEMMACu a zároveň 
odovzdá CEMMACu rovnaké množstvo nepoškodených vlastných paliet, ak sa v zmluve nedohodne 
inak.  

b) predajom paliet – CEMMAC vystaví pri odbere tovaru Kupujúcemu faktúru na odobratý tovar za 
zmluvne dohodnutú cenu a na počet paliet, ktoré sú súčasťou dodávky, sumou 13 € bez DPH za 1 
paletu. Kupujúci má právo v lehote do 3 mesiacov od plnenia dodávky palety vrátiť, najneskôr však 
do 31.1. nasledujúceho roku.  

c) paletovým kontom (zahraniční odberatelia) - ak sa CEMMAC a Kupujúci dohodnú o zapožičaní paliet, 
CEMMAC zapožičia Kupujúcemu palety z paletového konta a Kupujúci je povinný palety vrátiť v 
lehote 30 dní od dodania do paletového konta CEMMACu. Ak sa pri inventarizácii paliet zistí, že 
Kupujúci v danej lehote palety nevrátil do paletového konta, má do 30 dní od vyzvania povinnosť 
palety vrátiť. Ak tak neučiní, CEMMAC vyúčtuje Kupujúcemu palety sumou 13 € bez DPH za 1 paletu 
a Kupujúci sa zaväzuje túto sumu akceptovať. 

 

2. Určenie osoby zodpovednej za posúdenie stavu paliet 
2.1. Na strane Kupujúceho pri nakladaní tovaru v areáli CEMMAC. V prípade, že odber tovaru na 

paletách z prevádzky CEMMAC realizuje Kupujúci vo svojej réžii a/alebo zmluvným partnerom 
Kupujúceho, je vodič zabezpečujúci dopravu povinný previesť vizuálnu kontrolu stavu nakladaných 
paliet. Ak vodič posúdi stav palety ako nevyhovujúci, je CEMMAC povinný poškodenú paletu na 
mieste vymeniť za paletu zodpovedajúcu bodu 4. „Podmienky prevzatia paliet“. Za stav Kupujúcim 
prevzatých paliet je od momentu, akonáhle vozidlo opustí areál CEMMAC, zodpovedný Kupujúci. 
 

2.2. Na strane Kupujúceho pri vykládke tovaru v zmluvnom mieste dodania. V prípade, že dodanie 
tovaru realizuje CEMMAC a/alebo zmluvný partner CEMMACu, je pri vykládke Kupujúci povinný 
previesť kontrolu dodaných paliet. Ak zistí poškodenie palety/paliet, je Kupujúci povinný túto 
skutočnosť na mieste ihneď oznámiť vodičovi alebo na dispečing CEMMACu a písomne 
a fotodokumentáciou zdokladovať túto skutočnosť, čo Kupujúci aj vodič potvrdia na dodacom liste 
svojimi podpismi.  

 

2.3. Na strane CEMMAC pri spätnom prebratí paliet. Pri spätnom preberaní paliet dodaných Kupujúcim 
a/alebo zmluvným prepravcom Kupujúceho, posúdi úroveň použiteľnosti vymieňaných vratných 
paliet zodpovedný zamestnanec CEMMAC v súlade s týmito Podmienkami prevzatia paliet podľa 
bodu 4. Počet vrátených paliet, prípadne poškodených paliet, sa zaznamenáva na doklad o vrátení 
paliet, ktorý je odoslaný odberateľovi. 

  



 
 
3. Podmienky spätného výkupu paliet 

CEMMAC a Kupujúci dohadujú výhradu spätného výkupu paliet pre palety predané podľa bodu 1.1.b) 
tohto dokumentu nasledovne:  
3.1. za každú dodanú paletu účtuje CEMMAC čiastku 13,00 €/kus bez DPH. Pokiaľ Kupujúci vráti paletu 

do miesta sídla CEMMAC do 3 mesiacov od dodania tovaru, najneskôr však do 31.01. nasledujúceho 
roka odo dňa dodania tovaru, zaväzuje sa CEMMAC túto paletu prevziať späť. 
 

3.2. Po  vrátení paliet na základe dokladu o vrátených paletách si na palety, prevzaté CEMMACom, vystaví 
Kupujúci faktúru  vo výške 11,70 € /paletu bez DPH, , t.j. pôvodne fakturovanú cenu za paletu zníženú 
o amortizačný poplatok vo výške 10% (1,30EUR/kus bez DPH) z fakturovanej ceny palety. Naspäť je 
CEMMAC povinný kúpiť len palety zodpovedajúce požiadavkám tohto dokumentu a to len 
v množstve, v akom ich Kupujúci v predchádzajúcom období kúpil. Pri vrátení neroztriedených  paliet 
bude  kupujúcemu účtovaný dodatočný manipulačný poplatok vo výške 0,50 EUR/ks  bez  DPH, 
pričom za neroztriedené palety sa považuje hlavne dodávka paliet, ktorej palety sú naskladané do 
seba a je potrebné rozloženie ručnou manipuláciou. 

 

3.3. pri spätnom výkupe paliet musí Kupujúci odovzdať CEMMACu oznámenie o vrátení paliet alebo plnú 
moc k vráteniu paliet, ak palety vracia tretia osoba; 

 

3.4. pri spätnom výkupe paliet v expedičnom mieste CEMMAC dôjde k odovzdaniu a prebratiu paliet, 
vrátane odsúhlasenia počtu prevzatých paliet a CEMMAC vystaví na toto množstvo doklad o vrátení 
paliet; 
 

3.5. Kupujúci je povinný si palety, neprevzaté CEMMACom z dôvodu nevyhovujúcej kvality, odviezť. Pokiaľ 
tak neučiní do 14 dní od dátumu ich neprevzatia, je predávajúci oprávnený tieto palety nechať na 
náklady Kupujúceho zlikvidovať; 
 

3.6. pohľadávky z titulu ceny za spätne vykúpené palety nie je možné jednostranne započítať; 
 

3.7. kupujúci je oprávnený vrátiť palety na výmenu pri odbere tovaru v expedičnom mieste CEMMAC. 
V tomto prípade množstvo spätne prevzatých paliet musí byť vždy zhodné s množstvom paliet 
Kupujúcim odoberaných (pri výmene paliet sa teda palety Kupujúcemu neúčtujú), ak sa v kúpnej 
zmluve CEMMAC a Kupujúci výslovne nedohodli inak.  

 
 

4. Podmienky prevzatia paliet 
 

4.1. CEMMAC spätne prevezme len palety nepoškodené podľa normy STN 269110 a schopné ďalšieho 
použitia k expedícii baleného cementu.  
 

4.2. V prípade, že Kupujúci vráti poškodenú paletu, nie je CEMMAC povinný takúto paletu prevziať. Za 
poškodenú paletu sa považuje poškodenie, ak chýba časť palety alebo je poškodená tak, že neplní 
svoju funkciu, prípadne hrozí riziko poškodenia naloženého tovaru. Za takéto poškodenie sa 
považuje: 
a. prerazená alebo odštiepená vrchná doska,  
b. chýbajúce dosky alebo hranol, drevo postihnuté hnilobou,  
c. na priečnej doske a/alebo na hranole nesmie byť vidieť klinec a/ani žiadny iný ostrý spojovací 

materiál, 
d. Pri oprave paliet boli použité neprípustné diely, napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky alebo 

hranoly a/alebo hladké klince a pod. 
e. Označenie palety značkou „EUR“/“EPAL“ chýba alebo je označenie nečitateľné.  
 

4.3. Celkový stav palety je nevyhovujúci, ak:  
a. nie je zaručená únosnosť. Paleta musí uniesť 1 500 kg.  



 
 

b. V budúcnosti naložený balený cement môže byť znečistený alebo mechanicky poškodený. Vrece sa 
považuje za znečistené, ak po uložení na paletu prevezme v nej obsiahnuté látky alebo pachy. 
 

     
 

 
 
 

 

 

Paleta, spĺňajúca rozmerové kritériá normy STN 269110:  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Ako ľahko rozpoznáte normovanú EUR paletu? 

 
 
 

a. b. 

c.

a. b. 

Všetky 4 vonkajšie 
hrany stupené orezom 

Hrany zrezané pre 
ľahkú manipuláciu 
vysokozdvižným 
vozíkom 

na pravom segmente (po oboch stranách): 
Vypálený znak EUR alebo EPAL  

na ľavom segmente (po oboch stranách):  
vypálený znak „EPAL“ (=European Pallet  
Association) alebo ochranná známka 
železnice alebo znak UIC (International 
Union of Railways) 

na strednom 
segmente: vypálený 
kód výrobcu  

d. e. 


