Všeobecné obchodní a platební podmínky
1./ Úvodní ustanovení
1.1./ Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP) upravují smluvní vztah mezi
prodávajícím a kupujícím.
1.2./ Předmětem smluvního vztahu je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží specifikované
v kupní smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a povinnost kupujícího toto zboží převzít a
zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
1.3./ Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP.
2./ Smluvní vztah
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je založen kupní smlouvou, která vzniká:
2.1./ Uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
2.2./ Převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího.
2.3./ Převzetím objednávky a odevzdáním objednaného zboží.
2.4./ Odesláním návrhu kupní smlouvy prodávajícím a prvním požadavkem na dodávku zboží.
3./ Předmět plnění
3.1./ Předmětem plnění je zejména zboží specifikované ve smlouvě.
3.2./ Kupující je vždy odpovědný za konečnou specifikaci zboží a za to, že zboží je/bude vhodné k účelu
zamýšlenému kupujícím. S ohledem na skutečnost, že výrobci zboží / prodávajícímu nemusí být známy
veškeré potřebné informace o způsobu použití jeho zboží, jsou případné konzultace a z nich vyplývající
názory a vyjádření prodávajícího vždy jen orientační a nezávazné. Konečnou volbu zboží a jeho specifikaci
musí vždy provést kupující. Prodávající/výrobce zboží tedy neodpovídá za vhodnost zboží k použití za
účelem zamýšleným kupujícím.
3.3./ V případě, že v průběhu trvání závazkového vztahu založeného kupní smlouvou dojde k dodávkám v
množství stanoveném kupní smlouvou a kupující má zájem zboží a služby za sjednaných podmínek od
prodávajícího dále kupovat, mění se kupní smlouva automaticky na rámcovou smlouvu o koupi zboží, jejíž
podmínky (s výjimkou množství), včetně stanovení ceny, platebních podmínek, těchto VOPP apod., se po
dobu platnosti této smlouvy, resp. rámcové smlouvy, použijí na další dodávky. Smluvní strany však
výslovně stanoví, že v takovémto případě je prodávající oprávněn odmítnout jednotlivé požadované
dodávky.
4. Uplatnění požadavku na dodávku kupujícím
4.1./ Kupující je oprávněn uplatňovat požadavky (objednávky) na konkrétní dodávky dle příslušné kupní
smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu založeného příslušnou smlouvou.
4.2./ V případě, že prodávající dodává zboží na sjednané místo, kupující je povinen prodávajícímu označit
osoby, které jsou za něj oprávněny předmět plnění v místě plnění přebírat. Kupující je povinen zajistit, aby
některá z těchto osob byla plnění přítomna a toto převzala. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k tíži
kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající zboží a osoba přejímající plnění v místě
plnění a toto za kupujícího potvrzující jsou osobami k tomu oprávněnými a zmocněnými.
5. Provádění dodávek
5.1./ Provádění dodávek se uskutečňuje na základě smlouvy a v souladu s konkrétními požadavky
(objednávkami) kupujícího potvrzenými prodávajícím.
5.2./ Místem plnění je:
- sídlo prodávajícího, pokud není výslovně ujednáno jiné místo;
- jiné místo - které je výslovně stanoveno ve smlouvě.
5.3./ Je-li místem plnění jiné místo, než je sídlo prodávajícího, platí, že prodávající zajišťuje přepravu ze
sídla prodávajícího a kupující je povinen uhradit mu za tuto přepravu přepravné.
5.4./ Ke každé jednotlivé dodávce prodávající vystaví dodací list (nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží,
např. výkaz) (dále jen „dodací list“), který obsahuje minimálně označení prodávajícího a kupujícího, druh a
množství dodávaného zboží.
Odevzdáním zboží kupujícímu na něj přechází nebezpečí škody na zboží.
6./ Následky neodebrání nebo odmítnutí převzetí dodávky
6.1./ V případě, že si kupující neodebere zboží nebo dodavateli bude znemožněno dodat zboží podle
smluvně dojednané specifikace do 30 dnů po sjednaném termínu dodání, bude prodávající účtovat
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 60% z celkového nedodaného množství zboží bez DPH a současně je
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7./ Další podmínky a skutečnosti související s plněním
7.1./ Je-li místem plnění sídlo prodávajícího, zavazuje se kupující, že:
- bude v areálu prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího;
- se seznámí s dopravním a provozním řádem místa a postupem pro dopravu zboží a bude se jimi řídit;
- veškeré povinnosti stanovené v tomto článku splní též všichni zaměstnanci kupujícího, jakož i veškeré
ostatní osoby, které k plnění této smlouvy využije, tedy i dopravci a řidiči;
- vybaví řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k převzetí zboží a zajistí, že řidič
tuto plnou moc předloží při převzetí zboží; nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn
odmítnout odevzdat zboží s tím, že v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu dle čl. 6.1. shora.
8./ Jakost, shoda, záruky, práva z vad
8.1./ Jakost zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací.
8.2./ Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodávajícím vydáno prohlášení o shodě nebo
prohlášení o vlastnostech v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v
platném znění, a platnými nařízeními vlády, nebo prohlášení o vlastnostech dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).
8.3./ Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, nestanoví-li
kupní smlouva nebo tyto VOPP jinak.
Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakákoli úprava dodávaného zboží je zásahem majícím vliv na
konečné vlastnosti zboží. Kupující bere na vědomí, že jakákoli úprava zboží není v souladu se sjednanou
specifikací a s příslušnou normou a kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, ledaže kupující prokáže, že
vady byly způsobeny výlučně porušením povinnosti prodávajícího při výrobě zboží.
Prodávající neposkytuje záruku za jakost, pokud to není výslovně písemně ujednáno v kupní smlouvě. Jeli záruka za jakost poskytnuta, pak práva vyplývající z takovéto záruky kupujícímu nevznikají v případech
následujících:
- zboží bylo vyrobeno na žádost kupujícího z jím dodaného materiálu;
- kupujícím bylo objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití;
- kupující nezajistí správné použití zboží v souladu s požadavky platných technických předpisů;
- kupující nedodrží podmínky pro poskytnutí záruky sjednané ve smlouvě.
8.4./ Vady zboží je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Práva z vadného plnění
je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O
oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v každém zápisu o vadě bude uvedena specifikace
uplatněné vady včetně rozsahu, datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob
oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách bude součástí dokumentace ohledně
reklamace vad.
9./ Ceny a platební podmínky
9.1./ Veškeré ceny jsou sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě nepřenesené
povinnosti k platbě DPH může prodávající připočítat zákonnou DPH.
9.2./ Dodávky zboží hrazené jinak než hotovostní platbou při převzetí zboží je prodávající oprávněn účtovat
průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury,
není-li dohodnuto jinak.
9.3./ Peněžitá částka je zaplacena, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený
ve faktuře. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny či jiné úplaty je prodávající oprávněn
po kupujícím požadovat zaplacení úroků z prodlení ve sjednané výši 18 % p.a. z dlužné částky. Tím není
dotčeno právo prodávajícího na náhradu újmy v plné výši.
9.4./ V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn rovněž požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě
nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Prodávající
s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a
významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.
9.5./ Prodlení se zaplacením kupní ceny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Bude-li kupující
v prodlení se zaplacením byť i jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn:
- požadovat u všech dalších dodávek na základě všech smluv mezi kupujícím a prodávajícím platbu předem
(zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží, a v případě, že kupující na toto nepřistoupí, odmítnout
plnění dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím;

- odmítnout jakákoli další plnění do doby splnění dluhu, a to ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím
a kupujícím;
- vypovědět smluvní vztah založený kupní smlouvou, jakož i všechny další právní vztahy založené
smlouvami mezi kupujícím a prodávajícím, s účinky ke dni, v němž je výpověď doručena kupujícímu.
9.7./ Pokud kupující převezme dodávku a neuplatní-li práva z vadného plnění či ze záruky, byla-li
poskytnuta, nebo neuplatní-li tato práva řádně a/nebo včas, anebo nebudou-li tyto nároky uznány
prodávajícím jako oprávněné, je povinností kupujícího faktury za převzaté dodávky v termínu splatnosti
zaplatit v plné výši.
9.8./ Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktur vystavovaných prodávajícím. Faktury vystaví
prodávající s náležitostmi řádného účetního a daňového dokladu.
9.9./ Pro stanovení množství dodaného zboží a služeb, které bude fakturováno, je rozhodující množství
uvedené na dodacím listu, případně v kupní smlouvě.
9.10./ Vstoupí-li kupující do likvidace nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je
povinen o tomto neprodleně prodávajícího informovat. Prodávající je oprávněn v tomto případě smlouvu
vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi kupujícímu. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u
všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží anebo
požadovat poskytnutí zajištění dluhů kupujícího, které má vůči prodávajícímu v souvislosti s dodávkami
zboží. V případě, že kupující na toto nepřistoupí, má prodávající právo odmítnout plnění dodávek ze všech
smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.
9.11./ Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním
pohledávky prodávajícího na zaplacení dlužné kupní ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která
na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro prodávajícího vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích
řízení, nákladů na právní zastoupení apod. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat místo nákladů
uvedených v předcházející větě pouze náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši stanovené
právními předpisy.
9.12./ Kupující není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího.
Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postupovat své pohledávky za
prodávajícím, vyplývající ze smlouvy nebo s ní související, třetím stranám.
10./ Reklamační řízení a náhrada škody
10.1./ Vady zřejmé při převzetí zboží, tedy veškeré vady, které lze při odevzdání a převzetí zboží zjistit,
především tedy vady spočívající v množství odevzdaného zboží a rozdílu mezi vlastnostmi (specifikací)
zboží, jak byly sjednány a jak je uvedeno na dodacím listě, je kupující povinen oznámit („reklamovat“) ihned
při převzetí zboží, a to písemnou formou, kterou může být i záznam na dotčeném dodacím listu.
Toto ustanovení se použije přiměřeně i na oznámení ostatních vad.
10.2./ Kupující má právo na náhradu škody způsobené vadami zboží pouze v případě, že příslušné vady
prodávajícímu řádně a včas oznámil a umožnil mu prohlídku těchto vad.
11./Příslušnost soudů
11.1./ Smluvní strany se tímto dohodly, že tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. V případě
sporu vzniklého z této smlouvy či na základě této smlouvy včetně sporů ohledně platnosti smlouvy jsou k
řízení příslušné obecné soudy České republiky s místní příslušností podle sídla prodávajícího.
12./ Závěrečná ustanovení
12.1./ Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou
utvrzené povinnosti, a to v plné výši.
12.2./ Je-li kupující fyzickou osobou souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a veškeré další údaje byly
prodávajícím zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Prodávající bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu a pro účely jednání o
tomto, jakož i veškerých dalších smluvních vztahů s kupujícím, plnění kupní smlouvy, nabízení obchodu a
služeb, oprávněné zveřejňování osobních údajů a ochranu práv prodávajícího. Kupující výslovně souhlasí
s tím, že bude-li prodávajícímu cokoliv na základě kupní smlouvy dlužit, je prodávající oprávněn předat
takový údaj ostatním členům skupiny, nebo subjektům, které pro členy skupiny budou zajišťovat inkasní
služby spojené s vymáháním dluhu kupujícího. Na písemnou žádost kupujícího bude kupujícímu seznam
členů skupiny poskytnut. Kupující výslovně souhlasí se zpracováváním identifikačních údajů a údajů o
zakázce externím dodavatelem těchto služeb pro prodávajícího.
12.3./ Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní
smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke
smlouvě.

12.4./ Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení
učiněno výslovně a písemně.
12.5./ Účastníci prohlašují, že kupní smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a bez nátlaku, a že její obsah
odpovídá jejich svobodné a pravé vůli. Na důkaz toho ji také podepisují.
.

