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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Sklenář s.r.o.
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
prodej 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 "Prodávající") dalším osobám (dále
jen "Kupující").
1.2 Tyto Podmínky se použijí přiměřeně i pro jiné smlouvy, ve kterých je Prodávající
v postavení dodavatele, 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
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 10 dní ode dne doručení faktury
Kupujícímu. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je dlužná částka připsána na
bankovní účet Prodávajícího.
3. Další ujednání o Zboží, vlastnické právo a nebezpečí škody na něm
3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení
kupní ceny Zboží.
3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží
Kupujícím.
3.3 Vyplývá‐li ze Smlouvy, že množství Zboží je určeno pouze přibližně, je
Prodávající oprávněn určit přesné množství Zboží, které bude dodáno.
3.4 Kupující je povinen k převzetí Zboží zajistit oprávněnou osobu, která při dodání
Zboží Prodávajícímu potvrdí dodací list či protokol o předání (příp. uvedení do
provozu).
3.5 V případě, že je sjednána záloha na cenu Zboží či postupné dílčí platby ceny
Zboží a Kupující se dostane do prodlení s jejich zaplacením, prodlužuje se dodací
doba Zboží o 1,5 násobek doby, po kterou byl Kupující v prodlení se zaplacením
jakékoliv zálohy či dílčí platby.
4. Povinnosti smluvních stran
4.1 Kupující je povinen uhradit řádně a včas cenu Zboží i případnou zálohu.
4.2 Prodávající je povinen nejpozději do jednoho týdne od dodávky Zboží předat
Kupujícímu následující doklady (pokud jsou v daném případě právními předpisy
vyžadovány):
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;
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.
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) 12 měsíců od předání Zboží.

5.3 Skryté vady nebo vady zjistitelné teprve při použití Zboží má Kupující právo
reklamovat do 12 měsíců od doby započetí s užíváním Zboží, nejpozději však 18
měsíců od převzetí Zboží.
5.4 Kupující má právo vady písemně reklamovat. 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 60 dní od smluveného termínu dodání Zboží.
6.2 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího
s platbou zálohy, dílčí platby na cenu Zboží či konečné ceny Zboží o více jak 14 dní;
tím není dotčeno právo na smluvní pokutu podle čl. 6.6 za dobu prodlení až do
odstoupení od Smlouvy.
6.3 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit též v případě, kdy s
druhou ze Smluvních stran bude zahájeno insolvenční řízení.
6.4 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení projevu vůle odstoupit
od Smlouvy druhé smluvní straně.
6.5 V případě prodlení Kupujícího s platbou zálohy, dílčí platby na cenu Zboží či
konečné ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7. Ostatní ujednání
7.1 Pokud Kupující sice písemně nepotvrdí Smlouvu a tyto Podmínky a Zboží přesto
převezme, má se za to, že akceptoval všechna ustanovení Smlouvy i těchto
Podmínek.
7.2 Ke změnám nebo doplnění Smluv na dodání Zboží může dojít pouze formou
písemných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
7.3 Data související s platbou faktur Prodávajícího mohou být předávána
společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně vašich
osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební
disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči
společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů
náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o
společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na
www.bisnode.cz/privacy.
8. Utajení informací
8.1 Informace tvořící obchodní tajemství Prodávajícího jsou zejména veškeré
poznatky, skutečnosti, informace a údaje, které Kupující získal a v budoucnu získá
při plnění Smlouvy (dále jen "Důvěrné údaje").
8.2 Kupující 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 Prodávajícího.

