Všeobecné obchodní podmínky

SLAVÍK – technické plasty s. r. o.
se sídlem:
Hlučínská 91/47, 747 14 Ludgeřovice
IČ:
268 39 890
DIČ:
CZ26839890
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28097
jako prodávajícím (dále jen „dodavatel“) na straně jedné

Definice pojmů:
Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se za:
Dodavatele považuje: SLAVÍK – technické plasty s. r. o., se sídlem Hlučínská 91/47, 747 14
Ludgeřovice, IČ: 268 39 890, DIČ: CZ26839890, Zapsána v OR u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28097 (dále též jen „STP“)
Odběratele považuje: jakákoli právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je držitelem oprávnění
k podnikání v jakémkoli předmětu podnikání, a která je účastníkem
smluvního vztahu s STP, který vznikl způsobem dále uvedeným, či vznikl
jakýmkoli jiným způsobem, pokud převzala takováto fyzická, nebo právnická
osoba závazek odebrat od STP zboží, či je STP zavázána provést pro tuto
osobu dílo, či poskytnout službu.
Smlouvu považuje:

kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jakkoli jinak nazvaná smlouva, (dále
jen „smlouva“) nebo i objednávka, která byla uzavřena dále popsanými
způsoby.

I.

1.

Každá jednotlivá objednávka se považuje za kupní smlouvu, které podmínky se řídí
podmínkami uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen
„podmínky“). Dále je v textu termín „smlouva“ používán pro platně akceptovanou
objednávku.

2.

Za návrh na uzavření smlouvy se považuje ten z následujících dokumentů, který je jako
první vyhotoven jednou smluvní stranou a doručen druhé smluvní straně:
a) písemná objednávka zboží vyhotovená odběratelem a doručená dodavateli,
b) nabídka na dodávku zboží vyhotovená dodavatelem a doručená odběrateli (dále jen
„návrh“).
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Za návrh na uzavření smlouvy se nepovažuje nabídka dodávky zboží učiněná formou
reklamy (reklamního letáku), v katalogu nebo vystavením zboží, návrh musí být
předkládající smluvní stranou (dále jen „navrhovatel“) řádně doručen druhé smluvní
straně (dále též „adresát“).

3.

Pokud bude potvrzení adresáta o akceptaci návrhu obsahovat výhrady k předmětu nebo
podmínkám návrhu či jakékoli jiné změny, a to včetně takových výhrad, dodatků a
odchylek, které ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku podstatně nemění
podmínky návrhu, bude se toto potvrzení považovat za odmítnutí návrhu a současně za
protinávrh (dále jen „protinávrh“). V případě dalších výhrad či odlišností obsažených v
akceptaci protinávrhu se postup dle věty první tohoto odstavce bude analogicky
opakovat.

4.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy tyto
odsouhlasené všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží nebo poskytování
služeb (dále jen „podmínky“, nebo „všeobecné obchodní podmínky“). Odchylky od
těchto všeobecných obchodních podmínek mají platnost jen tehdy, jsou-li odchylky od
těchto všeobecných obchodních podmínek ve smlouvě výslovně sjednány.

II.
1.

Odběratel je oprávněn činit objednávky písemně, faxem, telefonicky či osobně dle svého
uvážení a potřeb. Za písemnou formou je rovněž považována e-mailová komunikace.

2.

K platnosti objednávky je třeba její výslovné akceptace dodavatelem. Okamžikem
akceptace objednávky dodavatelem dochází k uzavření dílčí kupní smlouvy, které
podmínky se řídí těmito podmínkami. To se netýká konkrétních podmínek dodávky, které
jsou obsahem akceptované objednávky. Za akceptaci je považováno potvrzení
objednávky ze strany dodavatele.

3.

Dodavatel je povinen dodat zboží, resp. zahájit realizaci služby nejdříve v den uvedený ve
smlouvě. Není -li v akceptaci objednávky výslovně potvrzen termín bližší, či přesný termín
dodávky, je termín dodávky na vůli dodavatele.

4.

Ujednání bodu 3. tohoto článku nevylučuje právo dodat zboží obratem, či zahájit realizaci
služby promptně po obdržení objednávky, pokud toto je právě v požadovaném množství
skladem, či dodavatel bude mít volné výrobní kapacity.

5.

Dodavatel se současně zavazuje realizovat dodávky zboží a služeb tak, aby byl zajištěn co
nejplynulejší provoz podniku odběratele a vycházet mu vstříc ve všech jeho požadavcích,
jak co se týče termínu dodávek, tak i způsobu dodání.

6.

V případě, že odběratel odstoupí (stornuje) od objednávky později než 7 kalednářních
dnů před původně požadovaným dnem dodání, či v téže lhůtě objednávku upraví – sníží
počet kusů nebo finanční objem objednaného zboží – a dodavatel s tímto stornem
objednávky, či úpravou nevysloví výslovný souhlas, má dodavatel právo na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 100 % finančního objemu stornované objednávky, resp. 100 %
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finančního objemu snížení objednávky a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne vyúčtování
smluvní pokuty ze strany dodavatele.
7.

Pokud je ve smlouvě sjednáno zaplacení zálohy odběratelem, je dodavatel povinen
zahájit plnění dodávky až po zaplacení zálohy. Doba plnění se prodlužuje o dobu prodlení
se zaplacením zálohy prodlouženou o dalších pět pracovních dnů. Bude-li odběratel se
zaplacením zálohy o více než deset dnů, má se za to, že od objednávky odstoupil a tato se
jedenáctým dnem následujícím po dni splatnosti zálohy od počátku ruší.

III.
1.

Místem plnění, tedy místem dodání je vždy sídlo provozovny SLAVÍK- Technické plasty
s.r.o., ul. Křišťanova 1122, areál Veolia a.s., 702 00 Ostrava, není – li výslovně dohodnuto
jinak.

2.

Dodáno je okamžikem převzetí dodávky odběratelem v místě a čase dodání. Není - li
přítomna v okamžiku dodání žádná z osob, která je za odběratele oprávněna dodávku
převzít, je dodáno okamžikem ukončení dodávky v místě dodání.

3.

Je - li doprava dodávky k odběrateli realizována prostřednictvím veřejného dopravce, je
dodáno předáním zboží tomuto veřejnému dopravci.

4.

Nebezpečí škody na dodávce přechází na odběratele okamžikem dodání. Zhotovitel nemá
povinnost pojistit zásilku proti škodám, které vznikly během přepravy k objednateli a
nebezpečí škody na dodávce přechází na odběratele okamžikem předání dodávky
veřejnému dopravci.

5.

Termín dodání je dodavatel (pokud se jedná o termín dodání mimo běžnou pracovní
dobu, to je od 6.30 do 14,30 hod. v pracovní dny) oprávněn odběrateli sdělit způsobem
dle svého uvážení, přičemž platí stejné podmínky jako pro způsob objednávání s tím, že
není třeba výslovného potvrzení termínu dodání ze strany odběratele.

IV.
1.

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na odběratele okamžikem dodání.

2.

V případě, že bude odběratel v prodlení se zaplacením ceny předchozí dodávky (včetně
dodávky uskutečněné na základě samostatné smlouvy), případně je v prodlení s úhradou
byť i jen části předchozí dodávky, je dodavatel oprávněn:
-

odepřít realizovat dodávky tzv. na fakturu;

-

vyžadovat úhradu předchozí dodávky, s jejímž zaplacením je kupující v prodlení a
vyžadovat zaplacení aktuální dodávky před okamžikem dodání, nebo v okamžiku
dodání v hotovosti. Prodlení se zaplacením předchozí dodávky může dodavatel
považovat za prodlení s úhradou zálohy.
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3.

Zaplacením se rozumí zaplacení ceny v hotovosti do pokladny dodavatele, nebo připsání
finančních prostředků na účet dodavatele uvedený v daňovém dokladu (faktuře), kterou
byla účtována cena dodávky.

4.

Připsání finančních prostředků odpovídajících ceně dodávky na jiný účet než je uveden
v daňovém dokladu (faktuře), kterou byla účtována cena dodávky, se nepovažuje za
zaplacení.

5.

Jakoukoli platbu zaslanou odběratelem je dodavatel oprávněn si započíst na úhradu
úroků z prodlení, a/nebo smluvních sankcí, pokud bude mít odběratel vůči dodavateli
z těchto důvodů závazky. O tomto započtení je dodavatel povinen odběratele po jeho
realizaci informovat a upozornit jej na výši nedoplatku ceny dodávky, které cena měla být
poukázanou platbou uhrazena.

V.
1. V případě, že odběratelem bude zjištěno, že realizovaná dodávka je vadná, je tento oprávněn
uplatnit právo z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) vady dodávky v těchto
termínech:
-

reklamaci množství a druhu dodaného zboží nejpozději následující pracovní den po
dni dodání;

-

reklamaci zjevných vad dodaného zboží a vad zjistitelných standardní přejímkou
nejpozději následující pracovní den po dni dodání;

-

reklamaci funkční vady zboží nejpozději následující pracovní den po dni, kdy byla
funkční vada zboží zjištěna, nejpozději však do 14 dnů ode dne uskutečnění dodávky.

2. V případě, že budou reklamovány vady dodávky později, než v termínech zde uvedených,
není dodavatel povinen se reklamací věcně zabývat a je oprávněn tuto pro marné uplynutí
reklamační lhůty neuznat. Toto ujednání nevylučuje – v případech kdy budou na straně
odběratele prokazatelné důvody hodné zvláštního zřetele – právo dodavatele se opožděnou
reklamací zabývat a tuto v případě její věcné oprávněnosti uznat.
3. V případě včasné oprávněné (dodavatelem uznané) reklamace se dodavatel zavazuje zjištěné
vady odstranit, nebo dodat náhradní zboží v termínu, který v uznání reklamace určí. Volba
způsobu vyřešení oprávněné reklamace je na dodavateli.
4. Objednatel je srozuměn s tím, že zhotovitel nezodpovídá (reklamovat není možné) za vady
mající příčinu
- v materiálu, a/nebo provedení určitého konstrukčního prvku a/nebo nástroje pro
určitý účel použití zboží, pokud je materiál a provedení definováno v dokumentaci
(výkres, objednávka), kterou dodal odběratel, přičemž dodávka (zboží) byla
vyhotovena v souladu s touto dokumentací. Objednateli tak nemá právo z vadného
plnění, pokud vady dodaného zboží vznikly použitím materiálu dodaného
odběratelem a/nebo materiálu, který byl použit na základě požadavků a specifikace
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-

-

objednatele v dokumentaci. V případě neshody materiálových specifikací uvedených
v objednávce a na výkresové dokumentaci je platná specifikace v objednávce.
působení třetí osoby či objednatelem samotným (např. neodborným zásahem do
zboží, neodbornou montáží a údržbou, špatným skladováním, manipulací, či
působením agresivním prostředí, použitím zboží pro jiné účely, než bylo definováno
v dokumentaci)
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním.

5. Zhotovitel si vyhrazuje konstrukční změny a odchylky v barevném tonu zboží.
6. Veškeré technické údaje, údaje o rozměrech, barvě a hmotnosti se rozumí v tolerancích
odpovídajících platným normám v daném oboru

VI.
1.

Spolu s dodaným materiálem bude pracovníku odběratele přebírajícímu plnění každé
jednotlivé dodávky předán dodací list, ve kterém bude jednotkově specifikována dodávka
zboží a realizované služby, jednotková cena a celková cena.

2.

Pokud je součástí dodávky vratný obal, bude toto vyznačeno na dodacím listě, včetně
ceny tohoto vratného obalu. Cena vratného obalu se tak stává součástí ceny dodávky.
Dodavatel se zavazuje dodaný vratný obal od odběratele odkoupit zpět, pokud odběratel
o toto požádá do 6-ti měsíců ode dne realizace předmětné dodávky, a to za cenu, za
kterou dodavatel odběrateli vratný obal dodal, sníženou o opotřebení tohoto vratného
obalu.

3.

Podkladem pro placení ceny dodávky je daňový doklad (faktura). Tento doklad musí
obsahovat mimo obecných náležitosti daňového dokladu také podrobnou specifikaci
dodávky, jednotkové ceny, množství, cenu dopravy, pokud je doprava k odběrateli
zajišťována vlastní dopravou dodavatele, cenu dodaných vratných obalů a číslo
objednávky. Tato specifikace může být provedena odkazem na dodací list, nebo jiný
doklad obsahující tuto specifikaci.

4.

Není - li doprava na místo dodání zajišťována vlastní dopravou dodavatele, je dodavatel
oprávněn fakturovanou cenu jednotlivého dílčího plnění oproti dodacímu listu zvýšit o
cenu dopravy, která při vyhotovování dodacího listu nebyla známa.

5.

Faktura je splatná do 15 dnů ode dne realizace dodávky, resp. odeslání faktury, není-li
výslovně ve smlouvě uvedena jiná splatnost.
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VII.
1.

Bude - li odběratel s placením svých závazků v prodlení, je povinen platit dodavateli
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z částky, s jejímž zaplacením je v prodlení, za
každý den prodlení.

2.

Bude - li ze strany objednatele požadováno plnění u výrobních zakázek v extrémně
krátkých dodacích lhůtách, (do pěti pracovních dnů od okamžiku objednání) je oprávněn
dodavatel s ohledem na vyšší náklady spojené se zajišťováním takovýchto požadavků a
neefektivnost využívání svých výrobních prostředků cenu plnění zvýšit a to až o 100%
oproti ceně sjednané ve smlouvě a to u každé jednotlivé expresní dodávky.

VIII.
1. Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí českým právem, a to zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČR v platném znění.
2. V případě nesouladu nebo odchylných ujednání smlouvy a těchto podmínek mají přednost
ustanovení smlouvy před odchylnými ujednáními těchto podmínek.
3. Obchodní podmínky odběratele jsou pro smluvní vztahy založené mezi dodavatelem a
odběratelem a jednotlivými smlouvami (akceptovanými objednávkami) neúčinné a
neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy dodavatel vyjádří svůj předchozí výslovný písemný
souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek odběratele.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tyto podmínky jsou výsledkem jejich vzájemného jednání.
S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran se pro
účely výkladu obsahu smlouvy a těchto podmínek nepovažuje za autora textu smlouvy ani
podmínek, a proto nemohou být výrazy připouštějící různý výklad vykládány k tíži kterékoli ze
smluvních stran. Pojmy uvedené v jednotném čísle zahrnují podle kontextu těchto podmínek
také množné číslo a naopak.
5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku prohlašují, že se v jejich
právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném
odvětví a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními
občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými
prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v těchto podmínkách ani jiné
smlouvě. Výslovně platí, že tyto podmínky nahrazují veškeré dřívější písemné či ústní dohody
jakéhokoli charakteru, závazky, plány, programy, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a
veškeré další dokumenty týkající se dodávky zboží mezi dodavatelem a odběratelem, které
byly předmětem úvah či jednání smluvních stran před uzavřením příslušné smlouvy.
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7. Tyto podmínky se uplatní na veškeré obchodní listiny odběratele, tj. i na jeho poptávky,
objednávky, akceptaci nabídek, apod.
8. Odběratel bere na vědomí, že tyto podmínky se uplatňují v široké paletě obchodních vztahů
dodavatele, od kupních smluv, přes smlouvy o dílo, po inominátní smlouvy aj. S ohledem na
tuto skutečnost obsahuje i jednotlivé články a body, které výslovně na konkrétní obchodní
vztah nemusí/nebudou dopadat. Tato skutečnost však nikterak neznačí nesrozumitelnost
nebo neurčitost či z jiného důvodu jakoukoliv neplatnost těchto podmínek, nebo jejich
jednotlivých bodů.

IX.

1.

Tyto podmínky nabývají platnosti i účinnosti na straně dodavatele dnem 1.12.2016, na
straně odběratele okamžikem, kdy s těmito podmínkami vyslovil souhlas uskutečněním
závazné objednávky, nebo akceptací závazné nabídky dodavatele.

2.

Není - li v této smlouvě dohodnuta úprava odlišná, řídí se právní vztahy touto smlouvou
založené, jakož i nároky z nich vzniklé, zák. čís. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

3.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.

V Ostravě dne 28.12.2016

SLAVÍK – technické plasty s. r. o.
Oto Slavík, jednatel
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