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Příloha 1/ Annex 1 
Všeobecné obchodní podmínky / General terms and conditions 

 
Modely Euro Pool System musí být k dispozici 
pro volný oběh. Aby byl zajištěna řádná 
manipulace s modely a aby se zamezilo jejich 
zneužití, firma Euro Pool System vydala 
následující Všeobecné podmínky pro uživatele: 
 
 
Definice: 
 

• "Euro Pool System" je provozovatel modelů 
Euro Pool System. 

• "Sklady" jsou místa kde – pod vedením 
Euro Pool System – jsou modely vydávány a 
kam se i vrací zpět. 

• "Nájemci" jsou (právnické) osoby, kterým 
Euro Pool System pronajímá k užití modely Euro 
Pool System. 

• "Uživatelé" jsou všichni uživatelé modelů 
Euro Pool System. 

• "Modely" je souhrnný pojem pro znovu 
použitelné, pevné i skládací přepravky, velké 
boxy, palety a ostatní produkty Euro Pool 
System. 
 

Všeobecná ustanovení 
 
1. Tyto Všeobecné podmínky pro uživatele 
jsou platné od 1.7.2006. 
2. Všeobecné podmínky pro uživatele modelů 
platí ve všech případech, kdy má uživatel 
modely jakýmkoliv způsobem k dispozici. Mít 
modely k dispozici znamená, že uživatel 
bezpodmínečně souhlasí s Všeobecnými 
podmínkami pro uživatele a zavazuje se, že 
bude dodržovat daná ustanovení. Uživateli není 
dovoleno uzavírat dohody související s užitím 
modelů, které se jsou v rozporu s těmito 
Všeobecnými podmínkami. 
3. Euro Pool System je oprávněn změnit 
Všeobecné podmínky pro uživatele. Tyto změny 
vejdou v platnost v přiměřené době a poté, co 
byly upravené Všeobecné podmínky pro 
uživatele zveřejněny a bylo stanoveno datum, 
kdy tyto upravené Všeobecné podmínky pro 
uživatele začnou platit. 
4. Modely jsou a zůstanou majetkem Euro 
Pool System a nejsou určeny na prodej. Vydání 
nebo převoz modelů nikdy nepovede k převodu 
názvu. Aby o vlastnických právech firmy Euro 
Pool System nebyly žádné pochybnosti, jsou 
všechny modely označeny logem Euro Pool 
System, zkratkou "VPZ" nebo nápisem "Pool". 
 

Euro Pool System Models must be able to 
circulate freely. In order to guarantee proper 
operation of the pool and avoid misuse of the 
Euro Pool System Models, Euro Pool System is 
publishing the following General Conditions for 
users. 
 
Definitions: 
 

• "Euro Pool System" is the pool operator of 
Euro Pool System Models. 

• "Depots" are locations where - under the 
management of Euro Pool System - Models are 
issued and taken back. 

• "Lessees" are (legal) persons with whom 
Euro Pool System has a lease for the use of Euro 
Pool System Models. 

• "Users" are all users of Euro Pool System 
Models. 

• “Models” is the collective name for reusable 
rigid and foldable containers, BigBoxes, pallets 
other products of Euro Pool System.  
 
 

General 
 
1. These General Conditions for users will 
come into effect as of 01-7-2006. 
2. The General Conditions for users of Models 
apply in all cases in which a user has the Models 
at his disposition in any way. Having the 
disposition of the Models implies that the user 
unconditionally accepts these General 
Conditions for users and undertakes to comply 
with the provisions laid down therein. The user is 
not permitted to make agreements relating to the 
use of Models, which deviate from these General 
Conditions. 
3. Euro Pool System is entitled to alter the 
General Conditions for users. The change will 
come into effect within a reasonable term, after 
the altered General Conditions for users have 
been announced setting out the date when the 
altered General Conditions for users will come 
into effect. 
4. The Models will remain the property of Euro 
Pool System and are not intended for sale. The 
issue or transfer of Models will never lead to 
transfer of title. In order to make the ownership 
rights of Euro Pool System clear, the Models will 
carry the Euro Pool System logo, the abbreviation 
“VPZ” or the word “Pool”. 
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Kauce 
 
5. Kauce musí být vždy uhrazena při obdržení 
modelů. Euro Pool System si vyhrazuje právo 
změnit výši kauce. 
6. Uživatel je povinen účtovat kauci na 
fakturách zvlášť. 
 

Užívání 
 
7. Uživatel smí modely používat pouze 
k obchodování a převozu produktů. Skladovat 
zboží v modelech není dovoleno. Je zakázáno 
používat modely na produkty, které jsou škodlivé 
pro životní prostředí nebo ohrožují zdraví lidí či 
zvířat. 
8. U modelů, které jsou již naplněny produkty, 
musí být uvedeno, na čí zodpovědnost byly 
naplněny – např. pomocí štítku nebo specifikace 
obsahu – přičemž musí být upřesněna i třídící 
nebo balící provozovna nebo místo, kde byly 
modely naplněny. Pokud tato podmínka není 
splněna, firma Euro Pool System bude 
předpokládat, že modely naplnil uživatel a bude 
ho činit zodpovědným za veškeré škody, které 
firmě Euro Pool System v důsledku toho 
vzniknou. 
9. Uživatel se zavazuje uvést počet a typ 
modelů na všech příslušných dokumentech 
(náložní listy, dodací listy, faktury, atd.) 
10. Pevné modely 
Uživatel je povinen vrátit prázdné modely 
výhradně svým dodavatelům nebo do skladu. 
Uživateli je výslovně zakázáno znovu prázdné 
modely použít, pokud uživatel nepodepsal 
s firmou Euro Pool System smlouvu, která 
takové užití dovoluje. 
11. Skládací modely 
Uživatel je povinen vrátit prázdné modely 
výlučně do skladu. Jestliže uživatel sám prázdné 
modely do skladu nevrátí, musí uživatel zajistit, 
aby modely byly k dispozici na takovém místě, 
kde si je Euro Pool System může vyzvednout 
nákladním vozem. Uživateli je výslovně 
zakázáno prázdné modely znovu použít, pokud 
uživatel nepodepsal s firmou Euro Pool System 
smlouvu, která takové užití dovoluje. 
12. Jestliže uživatel sám prázdné modely do 
skladu nevrátí, musí uživatel zajistit, aby modely 
byly k dispozici na takovém místě, kde si je Euro 
Pool System může vyzvednout nákladním 
vozem. Uživateli je výslovně zakázáno prázdné 
modely znovu použít, pokud uživatel nepodepsal 
s firmou Euro Pool System smlouvu, která 
takové užití dovoluje. 

Deposit 
 
5. A deposit is at all times owed upon receipt of 
the Models. Euro Pool System reserves the right 
to alter the amount of the deposit. 
6. The user is obliged to charge the deposit 
separately on his invoices. 
 

Use 
 
7. The user may only use the Models for the 
trading and transporting of products. Storage in 
the Models is not permitted. It is not permitted to 
use the Models for products, which are harmful to 
the environment or harmful to the health of people 
and animals. 
8. Models which are filled with product must set 
out, on or in the Models, under whose 
responsibility they were filled - e.g. by means of a 
label or a specification of the contents - whereby 
the sorting and packing station or otherwise the 
location where the Models were filled is specified. 
If this obligation has not been performed, Euro 
Pool System will assume that the user filled the 
Models and will hold the user liable for any 
damage, which Euro Pool System suffers in 
consequence thereof. 
9. The user is obliged to set out the number 
and type of the Models on all relevant documents 
(bills of lading, delivery notes, invoices, etc.). 
10. Rigid Models 
The user is obliged to return empty Models only 
to his suppliers or depots. The user is explicitly 
prohibited from reusing empty Models, unless 
the user has signed a contract with Euro Pool 
System allowing such use. 
11. Foldable Models 
The User is obliged to return empty Models 
folded in exclusively to the Depots. Insofar as 
the user does not himself return empty Models 
to a depot, the user must ensure that the Models 
are at a location where Euro Pool System can 
pick them up by lorry. The User is explicitly 
prohibited from reusing empty Models, unless 
the User has signed a contract with Euro Pool 
System allowing such use.  
12. Insofar as the user does not himself return 
empty Models to a depot, the user must ensure 
that the Models are at a location where Euro 
Pool System can pick them up by lorry. The 
User is explicitly prohibited from reusing empty 
Models, unless the User has signed a contract 
with Euro Pool System allowing such use 
13. The user is obliged to properly maintain and 
transport the Models. 
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13. Uživatel se zavazuje, že se bude o modely 
náležitě starat a řádně je přepravovat. 
14. Uživatel je povinen vrátit do skladu modely 
prázdné, neponičené (poškození zahrnuje i 
neodstranění nálepek), roztříděné podle typu a 
na povolených paletách. V případě nedodržení 
tohoto závazku má Euro Pool System právo 
odečíst z kauce náklady na vyprázdnění, převoz 
a opravu modelů či odstranění nálepek. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
15. V případě, že uživatel obchoduje s modely 
se třetí stranou, je uživatel povinen seznámit 
třetí stranu s Všeobecnými podmínkami pro 
uživatele. Pokud tuto podmínku nesplní, je 
uživatel odpovědný za škodu, která v důsledku 
toho firmě Euro Pool System vznikne. 
16. Uživatel je povinen povolit zástupcům Euro 
Pool System přístup do jeho budov a na 
pozemky během obvyklých provozních hodin a 
spolupracovat při kontrole dodržování těchto 
Všeobecných podmínek.  
17. Ostatní dohody uzavřené mezi uživatelem a 
Euro Pool System nezávisle na těchto 
Všeobecných podmínkách jsou nadřazené 
těmto Všeobecným podmínkám. 
18. Pokud uživatel jedná v rozporu s těmito 
Všeobecnými podmínkami, má Euro Pool 
System právo zakázat mu užívat nadále modely, 
nezávisle na ostatních právech Euro Pool 
System. 
19. Euro Pool System není odpovědný za 
přímé nebo nepřímé škody, které mohly uživateli 
vzniknout při užívání modelů, a které nejsou 
přímým důsledkem záměru nebo hrubého 
zanedbání ze strany Euro Pool System. 
20. Tyto Všeobecné podmínky pro uživatele a 
všechny ostatní dohody nebo právní ustanovení 
mezi Euro Pool System na jedné straně a 
uživatelem na straně druhé podléhají výlučně 
českému právu. Všechny spory vyplývající 
z těchto Všeobecných podmínek a ostatní 
dohod budou výhradně předneseny a 
posuzovány příslušným soudem v České 
republice. 

14. The user is obliged to return the Models to 
the depot empty, undamaged (damage includes 
staples or the non-removal of stickers), sorted 
by type and on permitted pallets. In the event of 
non-performance of this obligation Euro Pool 
System has the right to deduct the costs of 
emptying, transporting and repairing the Models 
and removing stickers and staples and the like 
from the deposit. 
 

Final provisions 
 

15. In the event the user trades on Models to 
third parties, the user is obliged to make these 
third parties familiar with the General Conditions 
for users. If the user does not perform this 
obligation, the user is liable for the damage, 
which Euro Pool System suffers in consequence 
thereof. 
16. The user will permit Euro Pool System’s 
representatives to access his buildings and lands 
during the usual working hours and will cooperate 
in monitoring the compliance with these General 
Conditions. 
17. Any agreements made separately from 
these General Conditions between the user and 
Euro Pool System will prevail over these General 
Conditions. 
18. If the user acts contrary to these General 
Conditions, Euro Pool System has the right to 
forbid the user to use the Models any longer, 
without prejudice to Euro Pool System’s other 
rights. 
19. Euro Pool System is not liable for direct or 
indirect damage, which the user might suffer 
under the heading of the use of Models, other 
than directly as the result of intent or gross 
negligence of Euro Pool System. 
20. These General Conditions for users and all 
other agreements or legal conditions between 
Euro Pool System on the one part and users on 
the other are exclusively subject to Czech law. All 
disputes ensuing from these General Conditions 
and other agreements will exclusively be brought 
before and adjudicated by the competent court in 
the Czech Republic. 
 

 


