Obchodní podmínky dle § 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
I. Preambule
Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. společnosti
STAPPERT Česká republika, spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího, vyplývající z jejich vzájemné
obchodní spolupráce. Dohodnou-li se Prodávající a Kupující na jiných podmínkách spolupráce než je
uvedeno v těchto Obchodních podmínkách, je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto Obchodním
podmínkám. V těchto Obchodních podmínkách znamená „Smlouva“ písemnou smlouvu (označenou OP)
uzavřenou mezi stranami.
II. Všeobecná ustanovení
1. Pro rozsah dodávek a plnění dle příslušné Smlouvy (dále jen „dodávky“ nebo „zboží“) jsou rozhodující
oboustranná písemná ujednání smluvních stran. Obchodní podmínky Kupujícího však platí jen v
případě, že s nimi Prodávající výslovně písemně souhlasil.
2. Prodávajícímu náleží neomezené vlastnické a autorské právo k cenovým kalkulacím, a jiným
podkladům, zpracovaným v souvislosti s plněním dodávek Prodávajícího (dále jen: „podklady“). Podklady smějí být zpřístupněny třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.
3. Dílčí dodávky jsou přípustné, jejich uskutečnění závisí na vzájemné dohodě obou stran.
III. Ceny, platební a dodací podmínky
1. Cena je stanovena dohodou a zahrnuje celní poplatky. Celková cena je orientační, fakturované částky
budou dle skutečně dodaného množství a pevně stanovených jednotkových cen, kromě plechů, které
budou účtovány dle teoretické hmotnosti.
2. Cena je platná při stabilním kurzu CZK vůči volně směnitelným měnám. V případě pohybu kurzu o více
než 2% si Prodávající vyhrazuje právo na promítnutí pohybu kurzu do prodejní ceny.
3. Prodávající může přizpůsobit v potvrzení objednávky či v kupní smlouvě množství objednaného
zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na běžné metry, na
kilogramy, na celé balíky, na počet výrobních délek, apod.). Má se za to, že takto provedená úprava
množství se pohybuje do +/- 10% z celkového množství na položku, v ostatních případech si odlišné
množství obě strany odsouhlasí. Tolerance množství dodaného zboží oproti množství potvrzenému
činí +/- 10%.
IV. Výhrada vlastnického práva
1. Veškeré zboží, které je předmětem dodávky zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného zaplacení
kupní ceny. Prodávající je oprávněn do doby přechodu vlastnictví odebrat zboží v držbě či v moci Kupujícího, za tímto účelem je oprávněn ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se zboží nachází.
V. Smluvní pokuty a nároky
1. Dojde-li při plnění Smlouvy zaviněním Prodávajícího k prodlení ze strany Prodávajícího, může Kupující,
pokud doloží, že mu v důsledku tohoto prodlení prokazatelně vznikla škoda, požadovat smluvní pokutu za každý den prodlení Prodávajícího ve výši 0,05 % z ceny příslušné části nedodaných dodávek.
2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za plnění dle Smlouvy je Kupující povinen Prodávajícímu
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárok na
náhradu škody není sjednanou smluvní pokutou dotčen.
3. Nové plnění předmětu kupních smluv může být v případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za
splnění dle Smlouvy zastaveno. Veškeré prokazatelné náklady související se zastavením dodávek
(uskladnění zboží, překládky zboží, apod.), jakož i náklady na řešení splatných pohledávek za Kupujícím jdou k tíži Kupujícího.
4. Při odstoupení Kupujícího od Smlouvy z důvodu na straně Kupujícího, má Prodávající nárok na
uplatnění prokazatelných nákladů, které mu tímto vznikly.
5. Veškeré prokazatelné náklady související se zastavením dodávek (uskladnění zboží, překládky zboží,
apod.), jakož i náklady na řešení splatných pohledávek za Kupujícím jdou k tíži Kupujícího.
VI. Přechod nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku kdy :

1.
2.
3.
4.

Kupující převezme zboží v sídle, provozovně Prodávajícího případně v místě určení
je zboží dodáno do místa určení a dopravu zboží plně zajišťoval Prodávající na svoji odpovědnost
Prodávající na základě ujednání s Kupujícím předal zboží dopravci v určeném místě pro jeho přepravu
Prodávající na základě ujednání s Kupujícím má za povinnost odeslat zboží, ale není povinen předat
zboží dopravci v určeném místě, v tomto případě je rozhodným okamžikem přechodu nebezpečí škody
na zboží předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení

VII. Záruky
1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle rozsahu, který je uveden ve Smlouvě, a to ve správném
množství a velikostech, a že zboží bude odpovídat kvalitou platným normám uvedeným ve Smlouvě.
2. Záruční doba na dodané zboží je dvacet čtyři (24) měsíců od předání zboží Kupujícímu.
3. Záruka se nevztahuje na vady dodávek způsobené neodborným zásahem Kupujícího, přirozeným
opotřebením, chybnou údržbou, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních nebo
montážních podmínek, nesprávným skladováním, nebo nesprávnou manipulací.
VIII. Soudní příslušnost a aplikované právo
Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového
vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem
ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na
adresu Unie, Cejl 91, 602 00 Brno. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem,
kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky
šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě
vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou
výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále
přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než
dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu
poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé
jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení
nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany
pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické
činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na
adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o postupu při
doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje
zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.
IX. Závěrečná ustanovení
V případě vzniku platební neschopnosti Kupujícího se veškeré pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se Prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je
oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
Veškeré změny a doplňky Smlouvy lze provést pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.
Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Obchodních podmínek. Učiní tak vždy písemně
a změny zveřejní na svých webových stránkách, změna Obchodních podmínek se nedotýká smluvních
vztahů vzniklých před datem účinnosti nových Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky jsou
platné a účinné od 1.1.2014 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.
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