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Všeobecné prodejní podmínky společnosti Omya CZ s.r.o.
s účinností od 1. 3. 2016
1.

Úvodní ustanovení

Ocitne-li se kupující v prodlení s platbou
splatných faktur, je prodávající oprávněn s
okamžitou účinností zastavit další dodávky
zboží a odstoupit od smlouvy. Neplnění
dodávek dle předcházející věty není porušením
smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za
případné tím způsobené škody.

Všechny nabídky společnosti Omya CZ s.r.o.,
IČ 45192715, se sídlem Lipová-lázně č.p. 765,
PSČ 790 61, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 41821 (dále jen „prodávající“) a všechny
objednávky výrobků a obchodního zboží (dále
jen „zboží“) učiněné zákazníky prodávajícího
(dále jen „kupující“) jsou předmětem těchto
Všeobecných prodejních podmínek společnosti
Omya CZ s.r.o. (dále jen „podmínky“).
Prodávající a kupující jsou jednotlivě i společně
v tomto dokumentu označeni jako „strana“,
resp. „strany“.
Potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím
společně s těmito podmínkami představuje
kompletní smlouvu (dále souhrnně jen
„smlouva“) mezi prodávajícím a kupujícím.
Prohlášení, záruky nebo garance, které nejsou
obsaženy v tomto dokumentu, ani změny těchto
podmínek nejsou závazné pro prodávajícího a
kupujícího, ledaže se na nich obě strany
písemně dohodnou.
2.

Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena je cena nabízená prodávajícím a
akceptovaná kupujícím. Pokud není dohodnuto
písemně jinak, kupní cena nezahrnuje správní
poplatky, spotřební daně a daň z přidané
hodnoty.
Ceny se sjednávají v souladu s ICC-Incoterms
2010, pokud není sjednáno mezi stranami
písemně jinak.
Platební podmínky včetně měny vyplývají z
příslušné nabídky, potvrzené objednávky a
faktury. Kupní cena nemůže být zadržena ani
započtena proti pohledávkám druhé strany
jakéhokoli druhu bez souhlasu prodávajícího;

Kupující není oprávněn požadovat dodání zboží
a prodávající není povinen dodat zboží, pokud
by výše všech závazků kupujícího evidovaných
u prodávajícího v případě dodání tohoto zboží
byla vyšší než aktuální úvěrový limit stanovený
prodávajícím, tj. max. povolený stav otevřených
pohledávek stanovený prodávajícím na základě
vyhodnocení úvěrového rizika kupujícího.
3.

Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na
kupujícího v době, kdy převezme zboží od
prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas,
v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se
zbožím a kupující poruší kupní smlouvu tím, že
zboží nepřevezme.
Jestliže je prodávající povinen podle kupní
smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě
pro přepravu zboží kupujícímu, přechází
nebezpečí škody na zboží na kupujícího
předáním zboží dopravci v dohodnutém místě.
Jestliže je prodávající dle kupní smlouvy
povinen odeslat zboží, avšak není povinen
předat zboží dopravci v určitém místě, přechází
nebezpečí škody na zboží na kupujícího
okamžikem, kdy je zboží předáno prvnímu
dopravci pro přepravu do místa určení.
Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu
nebezpečí škody na zboží na kupujícího,
nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit
prodávajícímu kupní cenu.

4.

Vlastnické právo
Sjednává se, ve smyslu ustanovení § 2132 OZ
v platném znění, že vlastnické právo ke zboží
přechází na kupujícího teprve úplným
zaplacením kupní ceny včetně daně z přidané
hodnoty a jiných zákonných daní a poplatků a
nákladů na dopravu, nejsou-li zahrunty v kupní
ceně (výhrada vlastnického práva).
Kupující se zavazuje, že bude udržovat zboží
v dobrém stavu a pojistí je proti ztrátě nebo
poškození do té doby, než bude zaplacena
celková kupní cena.
Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní
ceny vůči prodávajícímu, je prodávající
oprávněn požadovat vydání zboží, na něž se
vztahuje výhrada vlastnického práva dle tohoto
ustanovení, aniž by toto mělo charakter
odstoupení od smlouvy.
Kupující není oprávněn zastavit zboží, jehož
vlastníkem nebo spoluvlastníkem je prodávající,
ve prospěch třetích osob, nebo k tomuto zboží
zřídit jiné právo, které by jakkoli omezovalo
nebo vylučovalo vlastnické právo prodávajícího,
nebo umožnit vznik zadržovacího práva
k tomuto zboží, a to až do doby úplné úhrady
závazku
kupujícího
vůči
prodávajícímu.
Kupující není též oprávněn zastavit nebo jakkoli
jinak zatížit případné pohledávky na úhradu
kupní ceny vůči třetím osobám, pokud je
prodávající vlastníkem nebo spoluvlastníkem
zboží dle tohoto ustanovení.

5.

Úroky z prodlení
Prodlení kupujícího s úhradou faktury za
dodané zboží opravňuje prodávajícího účtovat
úroky z prodlení.
Výši úroků z prodlení
sjednávají strany na 0,03% z příslušné
neuhrazené částky za každý den prodlení.

6.

Záruky
Prodávající zaručuje, že zboží dodané
prodávajícím kupujícímu odpovídá platným
prodejním specifikacím a je při dodání
kupujícímu bez závad.
Zboží musí být skladováno v suchých krytých
skladech, zabezpečených proti vodě, vzdušné
vlhkosti,
chemickému
a
mechanickému
znečištění. Prodávající neodpovídá za vady,
které vznikly skladováním zboží v rozporu
s povinností dle předchozí věty.
PRODÁVAJÍCÍ NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI
ZA ÚČINNOST DODANÉHO ZBOŽÍ ANI ZA
JEHO PRODEJNOST ČI VHODNOST PRO
KONKRÉTNÍ ÚČEL.

7.

Odpovědnost za vady zboží
Pokud dodané zboží neodpovídá co do
množství, jakosti či balení podmínkám
stanoveným v kupní smlouvě, má zboží vady.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bez
zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí
škody na zboží nebo, v případě odeslání zboží
kupujícímu, po jeho dodání do místa určení.
Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující
povinen písemně oznámit prodávajícímu
nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu
nebezpečí škody na zboží nebo, v případě
odeslání zboží kupujícímu, od jeho dodání do
místa určení. Vady skryté resp. neshodnosti
dodaného zboží s platnou prodejní specifikací,
zjistitelné laboratorním rozborem, je kupující
povinen písemně oznámit prodávajícímu včetně
uvedení množství neshodného zboží, č. výrobní
šarže případně datum výroby a č. dodacího
listu do 10 kalendářních dnů od zjištění,
nejpozději však do dvou let ode dne dodání
zboží. Je-li doba skladovatelnosti kratší než dva
roky, platí místo dvouleté lhůty uvedené
v předchozí
větě
doba
skladovatelnosti.
Prodávající nenese odpovědnost za později
oznámené vady.
Prodávající sdělí do 3 pracovních dnů od
obdržení oznámení kupujícího o zjištěných
vadách návrh dalšího postupu řešení
reklamace.
Kupující je povinen uskladnit zboží, ohledně
něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního
zboží a nesmí se zbožím nakládat způsobem,
který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu
reklamovaných vad prodávajícím. Prodávající je
oprávněn vyslat své zástupce ke kupujícímu za
účelem prověření reklamace a kupující je
povinen umožnit zástupcům prodávajícího
prohlídku zboží, ohledně něhož vady uplatňuje,
a odběr vzorku reklamovaného neshodného
zboží.
Je-li prodávajícím písemně reklamace uznána
jako oprávněná, smluvní strany se dohodnou
na jejím řešení ve formě dodání chybějícího
nebo náhradního zboží za vadné nebo ve formě
slevy z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy může
kupující pouze v tom případě, že dodáním
vadného zboží byla kupní smlouva porušena
podstatným způsobem. Právo odstoupit od
smlouvy však nevzniká, pokud kupující není
schopen vrátit zboží ve stavu, v jakém je
obdržel.
V případě dodání náhradního zboží nebo
v případě odstoupení kupujícího od kupní
smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu
reklamované zboží ve stavu, v jakém je od
prodávajícího převzal. Kupující není oprávněn
bez
výslovného
písemného
souhlasu
prodávajícího vrátit zboží prodávajícímu před
skončením reklamačního řízení.

Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout,
pokud osvědčí, že je neoprávněná.
Poruší-li kupující svou povinnost k včasné
prohlídce zboží nebo k oznámení vad
prodávajícímu dle těchto podmínek, je
prodávající oprávněn reklamaci zamítnout a
práva kupujícího z odpovědnosti za vady
v takovém případě nevznikají.
8.

Odstoupení od kupní smlouvy
Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit
od kupní smlouvy kromě jiných případů
stanovených těmito podmínkami, pokud druhá
smluvní strana poruší podstatným způsobem
povinnosti vyplývající pro ni z kupní smlouvy.
Za podstatné porušení smluvních povinností se
považují zejména:
Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo
jakýchkoli částek splatných dle kupní smlouvy
nebo těchto podmínek.
Prodlení kupujícího s odběrem zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy je účinné
doručením písemného oznámení smluvní
strany odstupující od kupní smlouvy druhé
smluvní straně. Vzniknou-li mezi stranami
pochybnosti o dni doručení oznámení o
odstoupení od kupní smlouvy či vrátí-li se
písemnost zasílaná poštou jako nedoručitelná,
považuje se za den doručení třetí den po
odeslání oznámení. Odmítne-li strana převzít
oznámení o odstoupení, považuje se toto za
doručené dnem odmítnutí převzetí.
V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
musí být uveden konkrétní důvod odstoupení.
Odstoupením od kupní smlouvy zanikají
všechna práva a povinnosti stran z kupní
smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a
na zaplacení smluvní pokuty, a dále s výjimkou
ustanovení kupní smlouvy a těchto podmínek,
které se týkají volby práva, řešení sporů mezi
stranami a úpravy práv a povinností stran pro
případ ukončení kupní smlouvy.

9.

Ochranné známky
V souvislosti s dalším zpracováním zboží
dodaného prodávajícím kupujícímu (přeložení
do jiného obalu, smísením apod.), musí být ze
zboží a výrobků odstraněny ochranné známky
(zahrnující zejména obchodní jména, loga atd.)
poskytované prodávajícím. Jakékoli další
použití těchto ochranných známek je povoleno
pouze s předchozím písemným souhlasem
prodávajícího.

10. Nakládání s informacemi
Kupující souhlasí s tím, že během trvání
smlouvy a po dobu následujících 5 (pět) let
bude zachovávat mlčenlivost o všech
informacích
poskytnutých
prodávajícím
(zejména informace týkající se cen, finanční
informace, tržní informace, informace o
zákaznících a zaměstnancích, výrobní a
technické informace a know-how) a nebude je
bez
předchozího
písemného
souhlasu
prodávajícího poskytovat třetím osobám.
11. Vyšší moc
Neplnění závazků ze strany prodávajícího
vylučuje odpovědnost, jestliže je plnění
považováno za nemožné nebo je v něm
bráněno či je zdržováno nebo je opožděno
výjimečnou a vážnou událostí způsobenou
vyšší mocí, zásahem vlády nebo změnou
okolností mimo kontrolu prodávajícího a
nezpůsobeného neplněním prodávajícího (např.
válka a válečné aktivity, revoluce, teroristický
útok, živelná katastrofa, implementace nových
a zásadních ekonomických opatření, výrazný
ekonomický pád měny, pozdní dodávky
prodávajícímu od jeho vlastních dodavatelů
atd.), avšak za předpokladu, že (i) prodávající
okamžitě odpovídajícím způsobem informuje
kupujícího, a (ii) jakmile jsou příčiny
zpožděného plnění odstraněny, pokračuje bez
prodlení v plnění závazků dle smlouvy.
V případě, že prodávající není schopen plnit
své závazky z jakéhokoli z výše uvedených
důvodů, smluvní strany souhlasí s tím, že
budou jednat o dotčených nesplněných
závazcích v dobré víře.
12. Různé
Postoupení. Žádná ze stran nemá právo
postoupit nebo jinak převést, zastavit či jinak
zatížit, vcelku či částečně, příslušná práva,
nároky, pohledávky a závazky na základě této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
druhé strany.
13. Řešení sporů
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se
řídí právem České republiky, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu
ke kupní smlouvě, její aplikaci nebo výkladu
jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální
úsilí, aby takový spor byl vyřešen smírně.
Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními
stranami v souvislosti s kupní smlouvou vyřešit
smírně, bude rozhodnut věcně a místně
příslušným soudem České republiky.

14. Závěrečná ustanovení
Všeobecné prodejní podmínky jsou platné od
data vyhlášení a plně nahrazují předchozí
znění.
Všechny změny a/nebo dodatky smlouvy budou
platné pouze v případě, že budou v písemné
podobě a podepsány oběma smluvními
stranami.
Jestliže se jedna nebo více částí těchto
podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně
neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
Veškeré obchodní vztahy mezi prodávajícím a
kupujícím se řídí právem České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
v platném
znění,
s vyloučením
kolizních norem.
Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny
těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a
změny oznámí obvyklým způsobem.
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