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OBJEDNACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Sklenář s.r.o. pro nákup zboží
Dále jen "Podmínky" dle §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv (dále jen "Smlouva") na
nákup zboží (dále jen "Zboží") společností Sklenář s.r.o., Na Pustině 152, 564 01
Dlouhoňovice, IČ: 252 80 546, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 12464 (dále jen "Kupující") od dalších osob (dále jen
"Prodávající").
1.2 Tyto Podmínky se použijí přiměřeně i pro jiné smlouvy, ve kterých je Kupující
v postavení odběratele, budou‐li k takovým smlouvám přiloženy a smluvní strany
prohlásí tyto podmínky za nedílnou součást příslušné smlouvy.
1.3 Odchylná ujednání od Podmínek ve Smlouvě uvedená mají přednost před těmito
Podmínkami.
2. Kupní cena, fakturace
2.1 Nárok na zaplacení ceny za dodané Zboží vzniká Prodávajícímu na základě
Prodávajícím řádně vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu –
faktury. Prodávající je povinen vystavit fakturu do 15 dnů od data zdanitelného
plnění.
2.2 Cena za dodané Zboží je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury
Kupujícímu. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je dlužná částka odepsána z
bankovního účtu Kupujícího.
2.3 Faktura musí obsahovat:
‐ číslo objednávky,
‐ název a sídlo Kupujícího, DIČ Kupujícího,
‐ označení banky a čísla účtu Prodávajícího, jeho DIČ,
‐ množství Zboží, jednotkovou cenu zboží a celkovou cenu zboží bez DPH,
‐ sazbu a výši DPH, celkovou částku kupní ceny zboží včetně DPH,
‐ datum zdanitelného plnění,
‐ další náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
2.4 Faktura musí dále obsahovat počet obalů, jejich hodnotu a případný požadavek
na jejich vrácení, částku za opotřebení, podmínky pro jejich zpětný odkup.
2.5 Nebude‐li faktura obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH, v platném znění, nebo výše uvedené údaje a součásti, je Kupující oprávněn
fakturu Prodávajícímu vrátit. V tomto případě se má za to, že lhůta splatnosti vůbec
nezačala běžet, a tato začne běžet až okamžikem doručení faktury se všemi
náležitostmi, údaji a součástmi.
3. Další ujednání o Zboží, vlastnické právo a nebezpečí škody na něm
3.1 Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího
okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.
3.2 Vyplývá‐li ze Smlouvy, že množství Zboží je určeno pouze přibližně, je Kupující
oprávněn určit přesné množství Zboží, které má být dodáno.
4. Povinnosti smluvních stran
4.1 Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu potvrzenou Smlouvu, a to nejpozději do
48 hod. ode dne doručení objednávky Kupujícího.
4.2 Prodávající je povinen nejpozději s dodávkou Zboží předat Kupujícímu následující
doklady:
4.2.1 doklad o původu zboží (EUR1, Form A apod.);
4.2.2 bezpečnostní list dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických přípravcích, v platném znění (dále jen "Zákon o chemických látkách") a
dle Nařízení ES č. 1907/2006 v platném znění;
4.2.3 návod k montáži, obsluze a údržbě v českém jazyce (tištěný i elektronický);
4.2.4 prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
4.2.5 atest, osvědčení o jakosti.
4.3 Prodávající je dále povinen:
4.3.1 zajistit výrobní procesy dle specifikací technických norem, instrukčních lisů,
technických postupů a pokynů uvedených v technické dokumentaci a zabezpečení
jejich znalostí,
4.3.2 zajistit ochranu zboží při manipulaci, skladování, dopravě a proti korozi,
4.3.3 ověřit kvalitu zboží dle specifikací technické dokumentace, dodat protokol o
výstupní kontrole,
4.3.4 dodržet předepsaný materiál nebo příslušný ekvivalent,
4.3.5 zdokumentovat veškeré odchylky artiklů od výkresů během výroby.
4.4 Kupující je povinen v případě řádně a včas dodaného Zboží včetně výše uvedené
dokumentace uhradit řádně a včas jeho cenu.
5. Vady zboží
5.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží.
5.2 Kupující je povinen prohlédnout Zboží nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od okamžiku
převzetí Zboží a převzetí všech souvisejících průvodních dokladů uvedených v čl. 4.2
a 4.3. Reklamaci vad je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce reklamační lhůty, která činí (není‐
li dále stanoveno jinak) 24 měsíců od předání Zboží a veškeré průvodní dokumentace
podle čl. 4.2 a 4.3.

5.3 Skryté vady nebo vady zjistitelné teprve při použití Zboží má kupující právo
reklamovat do 24 měsíců od doby započetí s užíváním Zboží, nejpozději však 36
měsíců od převzetí Zboží.
5.4 Kupující má právo reklamovat vady písemně nebo ústně s následným písemným
potvrzením. Dojde‐li k reklamaci pro vadu množství dodaného Zboží, má Kupující
právo volby, zda bude požadovat dodání nedodaného Zboží, slevu z ceny, dodání
jiného druhu zboží, nebo náhradu nepožadovat.
6. Odstoupení od Smlouvy, sankce a smluvní pokuta
6.1 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s
dodáním Zboží delším než 15 dní od smluveného termínu dodání zboží.
6.2 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit též v případě, kdy s druhou
ze Smluvních stran bude zahájeno insolvenční řízení.
6.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení projevu vůle odstoupit
od Smlouvy druhé smluvní straně.
6.4 V případě, kdy Prodávající poruší povinnost stanovené v čl. 4.1, je povinen
nahradit Kupujícímu náklady vzniklé s pozdním zasláním potvrzené Smlouvy.
6.5 V případě, kdy Prodávající poruší povinnosti stanovené v čl. 4.2 a 4.3 a Kupující
přesto dodané Zboží převezme, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Prodávající je dále povinen
uhradit Kupujícímu nezbytné náklady pro doplnění označení Zboží. Tímto
ustanovením není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody a ušlého zisku.
Prodávající je zejména povinen nahradit Kupujícímu všechny případné sankce
uplatněné státní správou dle Zákona o chemických látkách.
6.7 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Prodávající povinen uhradit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Zboží za každý započatý den prodlení.
Tímto ustanovením není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody a ušlého zisku.
7. Ostatní ujednání
7.1 Pokud Prodávající sice písemně nepotvrdí Smlouvu a tyto Podmínky a Zboží
přesto dodá, má se za to, že akceptoval všechna ustanovení Smlouvy i těchto
Podmínek.
7.2 Je‐li na straně Prodávajícího výroba certifikována systémem jakosti a produkce z
těchto výrob je předmětem Smlouvy, zavazuje se Prodávající, že dodávky budou
realizovány z takové certifikované výroby.
7.3 Ke změnám nebo doplnění Smluv na dodání Zboží může dojít pouze formou
písemných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
8. Utajení informací
8.1 Informace tvořící obchodní tajemství Kupujícího jsou zejména veškeré poznatky,
skutečnosti, informace a údaje, které Prodávající získal a v budoucnu získá při plnění
Smlouvy (dále jen "Důvěrné údaje").
8.2 Prodávající je povinen tajit Důvěrné údaje po dobu 10 let od okamžiku uzavření
Smlouvy nebo ode dne dozvědění se takového Důvěrného údaje, a to podle toho,
který okamžik nastane později. Tajením se rozumí zejména neumožnění přístupu k
Důvěrným údajům třetím osobám, nezveřejnění Důvěrných údajů a neumožnění
třetím osobám získat Důvěrné údaje, a to ani přímo a ani nepřímo.
9. Závěrečná ustanovení
9.1 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem, zejména
občanským zákoníkem.
9.2 Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní,
budou rozhodovány místně a věcně příslušným obecným soudem Kupujícího.

