Všeobecné dodací podmínky společnosti Pragmet, a.s.

Prodávající je dále oprávněn vůči kupujícímu
uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše
všech nákladů, které prodávajícímu vznikly
souvislosti s výrobou a dodáním sjednaného zboží.
k. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní
ceny je prodávající oprávněn účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý
započatý den prodlení se splatností v den
následujícím
po
dni
doručení
vyúčtování
kupujícímu.
l. Pokud na základě uvážení prodávajícího došlo ke
zhoršení ekonomické situace kupujícího (především
případy snížení platební schopnosti nebo zhoršení
výsledků vykázaných v rozvaze a výkazu zisků a
ztrát) je prodávající oprávněn jednostranně změnit
platební podmínky nebo zastavit dodávky zboží.
m. Za den zaplacení se považuje den připsání částky
v plné výši na účet prodávajícího nebo obdržení
dlužných částek v hotovosti v plné výši.
n. V případě odůvodněných a prokazatelných změn
cen energií, vstupních materiálů, výkonů nebo
legislativních změn, které mají vliv na cenu zboží,
má prodávající právo jednostranně upravit cenu
zboží písemným oznámením kupujícímu. V případě,
že nárůst ceny je větší než 3% původně sjednané
prodejní ceny, má kupující právo odstoupit od
kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dní od
doručení oznámení o navýšení ceny zboží, písemnou
formou. Tímto odstoupením nevznikají kupujícímu
žádné další nároky.
o. Prodávající není odpovědný za výběr zboží
kupujícím pro jeho konečné využití; v této
souvislosti neodpovídá prodávající kupujícímu za
škodu vzniklou v důsledku nevhodného použití
zboží.

Platné od 23. 8. 2009

1.

Úvodní ustanovení
a. Tyto všeobecné dodací podmínky (dále jen „VDP“)
jsou
nedílnou
součástí
všech
uzavřených
obchodních smluv za prodávané zboží nebo služby
prodávajícího. Na nákupní nebo jiné obchodní
podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s VDP,
není brán zřetel. Dodatky a změny k těmto VDP
jsou platné pouze za předpokladu, že jsou
odsouhlaseny a písemně potvrzeny prodávajícím i
kupujícím.
b. Pokud není uvedeno jinak, písemné nabídky jsou
nezávazné.
c. Smlouva je považována za uzavřenou tehdy, když
je objednávka kupujícího písemně potvrzena
prodávajícím nebo pokud je splněn prodávajícím.
d. Vystavení objednávky kupujícím je považováno za
souhlas s VDP.
e. Pro dodávky zboží jsou závazné aktuálně platné
EU-normy.

2.

Platební a dodací podmínky
a. Dodací podmínky a cena jsou stanoveny v souladu
s INCOTERMS 2000 na základě dohody smluvních
stran.
b. Za účelem potvrzení předání a převzetí zboží
z prodávajícího na kupujícího je vystaven dodací
list nebo alternativní doklad, na kterém kupující,
případně přepravce, potvrdí převzetí zboží od
kupujícího.
c. Částečné dodávky zboží jsou přípustné.
d. Vystavená faktura na dodané zboží prodávajícího
je splatná do 30 dnů od expedice zboží kupujícímu,
pokud není smluveno jinak. Datum expedice je
uvedeno na dodacím listu, který je nedílnou
součástí dodávky zboží. Úhrada musí být
provedena na bankovní účet prodávajícího nebo
v hotovosti v provozovně prodávajícího.
e. Faktura musí splňovat všechny náležitosti
stanovené
příslušnými
právními
předpisy,
případně informace vzájemně odsouhlasené
prodávajícím a kupujícím. Nesprávné či neúplné
údaje uvedené na faktuře je kupující oprávněn
reklamovat vrácením faktury nejpozději do 5 dnů
od převzetí s uvedením důvodů vrácení.
f. Smluvní strany mohou sjednat i jiné platební
podmínky, např. zálohy. Prodlení s platbou zálohy
se považuje za podstatné porušení smlouvy. Jsou-li
dohodnuty splátky kupní ceny, prodlením
s úhradou jedné ze splátek se stává splatnou celá
kupní cena.
g. V případě reklamace není kupující oprávněn
zadržet prodávajícímu žádné platby nebo zboží,
které má být vráceno prodávajícímu, anebo
jednostranně započítávat své pohledávky vůči
prodávajícímu.
h. Kupující není oprávněn provádět zápočty
vzájemných pohledávek bez písemného souhlasu
prodávajícího.
i. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu prodávajícího postoupit, převézt nebo
obchodovat jakýmikoli právy, nároky nebo
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy.
j. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné
kupní ceny, popř. splatné zálohy na kupní cenu,
není prodávající povinen plnit sjednanou smlouvu
a to zejména dodávat kupujícímu zboží. Takovéto
jednání se nepovažuje za prodlení prodávajícího.
Prodávající je v takovém případě oprávněn
jednostranně
změnit
platební
podmínky.

3.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí za škody na
zboží
a. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího
na kupujícího okamžikem připsání úplné platby za
zboží na účet prodávajícího nebo uhrazení celé
kupní ceny v hotovosti prodávajícímu.
b. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího
na kupujícího ve smyslu dohodnutých dodacích
podmínek dle INCOTERMS 2000.

4.

Zodpovědnost za vady zboží a reklamace
a. Prodávající
vyrobí
podle
dohodnutých
mezinárodních, domácích nebo jiných technických
podmínek pro rozměrové, mechanické, fyzikální,
povrchové nebo jiné dohodnuté charakteristiky.
Tyto technické podmínky, případně dodatečné
požadavky kupujícího, musí být jasně uvedeny
v kupní smlouvě. Pokud se však tyto podmínky
významným způsobem odlišují od poptávky
kupujícího, vyhrazuje si prodávající možnost
relevantně upravit cenu, popřípadě odstoupit od
smlouvy.
b. Kupující je povinen s náležitou péčí prohlédnout
zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody za
zboží, nejpozději před jeho tvarovým, mechanickým
nebo rozměrovým zpracováním.
c. Pokud kupující poruší jakoukoli svou povinnost
péče o zboží při přepravě, skladování nebo kontroly,
prodávající si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci
vad zboží způsobených porušením této povinnosti.
d. Reklamace zjevných vad (jako poškození svitku
nebo stohu z důvodu neopatrné manipulace,
zvrásnění, optické vlny, rýhy, otlaky, rozměry
mimo toleranci nebo zaválcované nečistoty) a
jiných vad viditelných okem nebo zjistitelných
měřidly a vážidly, nebudou uznány, pokud budou

reklamovány po uplynutí 30 dnů od dodání zboží
na místo uvedené ve smlouvě. Reklamace ostatních
vad musí být uplatněny nejpozději do 6 měsíců ode
dne dodání zboží.
e. Reklamaci nelze uplatnit v případě, že vada zboží
se vyskytuje na množství ne větším než 3%
z celkového dodaného množství.
f. Kupující je povinen doručit prodávajícímu
oznámení o reklamaci v písemné formě a musí
obsahovat následující informace:
i. Identifikační údaje – číslo svitku nebo balíku,
jakost materiálu, rozměr reklamovaného
zboží, množství, číslo dodacího listu, datum
dodání
ii. Popis závady včetně fotodokumentace
iii. Návrh na řešení reklamace – odhad výše
škody
g. Pokud bylo zboží poškozeno v průběhu přepravy
zajišťované prodávajícím, kupující je povinen
předložit následující dokumenty:
i. Zápis o škodě s předběžným odhadem její výše
ii. Komerční zápis potvrzený dopravcem
iii. Nákladní list (CMR, CIM, B/L)
iv. Identifikační údaje – číslo svitku nebo balíku,
jakost materiálu, rozměr reklamovaného
zboží, množství, číslo dodacího listu
h. Reklamované množství musí být uskladněno
v původním nezměněném stavu oddělené od
ostatního zboží a musí být chráněno proti korozi.
Do doby vyřízení reklamace prodávajícím nesmí
být použito, prodáno, zpracováno nebo jinak
upraveno. Pokud dojde k převodu reklamovaného
zboží nebo jeho části na třetí osobu v době po
oznámení reklamace vady zboží prodávanému,
nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady
automaticky zanikají.
i. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu
prohlídku vadného zboží za účelem vyřízení
reklamace.
j. Kupující je ve věci vadného zboží povinen učinit
veškerá opatření potřebná k odvrácení nebo
zmírnění škody.
k. V rámci reklamace vad zboží je kupující oprávněn:
i. Požadovat
odstranění
vad
dodáním
náhradního zboží za zboží vadné nebo
dodáním chybějícího množství, nebo
ii. Požadovat odstranění vad opravou zboží
jestliže jsou vady opravitelné, nebo
iii. Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
l. Žádná
reklamace
neopravňuje
kupujícího
odmítnout uskutečnit platbu nebo odmítnout
převzít další dodávky od prodávajícího.
5.

Odpovědnost za škody
a. Zodpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu je
v případě náhrady škody omezená výší ceny,
uhrazené kupujícím prodávajícímu dle příslušné
smlouvy.
b. Prodávající neodpovídá kupujícímu za ztrátu zisku
nebo ušlý zisk, poškození dobrého jména, ani za
náklady vynaložené kupujícím v důsledku porušení
smlouvy ze strany prodávajícího (nepřímá škoda).
Kromě toho prodávající nezodpovídá za škodu,
kterou není možné předvídat, a to včetně
smluvních pokut nebo jiných sankcí, kterými je
kupující zatížený ze strany třetích osob.

6.

Vyšší moc
Pokud se dodání zboží zdrží přímo či nepřímo
z příčin, které prodávající nemůže ovlivnit, jako
jsou např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž,
živelné pohromy, revoluce, generální stávky,

oficiální intervence legální nebo nelegální povahy,
úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky
prodávajícího, změna celních předpisů, dovozních a
vývozních kvót nebo jakékoli další příčiny, které
prodávající nemůže ovlivnit, a které jsou způsobilé
mu zabránit v plnění, dodací lhůta se přiměřeně
prodlouží. Pokud z výše uvedených příčin dojde ke
zpoždění dodávky nebo nedojde ke splnění dodávky
vůbec, není povinna ani jedna smluvní strana
nahradit druhé smluvní straně vzniklé škody
včetně ušlého zisku.
7.

Odstoupení od smlouvy
a. Každá smluvní strana je oprávněna na základě
písemného oznámení odstoupit od smlouvy, pokud:
i. Druhá smluvní strana opakovaně porušuje
smluvní ustanovení, nebo
ii. Druhá smluvní strana podstatným způsobem
porušila smlouvu. Podstatným porušením
smlouvy ze strany kupujícího se rozumí
porušení platebních podmínek o více než 10
kalendářních dní, nebo
iii. Neodebrání stanovených množství zboží
v dohodnutých
termínech,
v takovémto
případě
je
kupující
povinen
uhradit
prodávajícímu veškeré náklady, které mu
vyrobením zboží vznikly, nebo
iv. Z důvodů uvedených ve smlouvě.
b. Odstoupení od smlouvy nabývá platnosti a
účinnosti
dnem
doručení
jeho
písemného
vyhotovení druhé straně.

8.

Ostatní
a. Jestliže některé ustanovení těchto VDP je neplatné
nebo se stane neplatným, nebude tím dotčena
platnost ostatních ustanovení.
b. Faxové kopie nebo emaily potvrzené odesílatelem
mají platnost originálu.
c. Každá stran oznámí ihned písemně druhé straně
jakoukoli změnu údajů v Živnostenském listu nebo
v Obchodním rejstříku, které mají přímý vliv na
podmínky a plnění smlouvy, anebo skutečnost, že
došlo k podání návrhu na konkurz nebo
k prohlášení konkurzu, zamítnutí návrhu pro
nedostatek majetku či návrh na vyrovnání.
d. Prodávající považuje jakékoli údaje uvedené
v kupní smlouvě a jakékoli informace nebo
dokumenty, které byly získány v souvislosti s kupní
smlouvou, za důvěrné.
e. Dodatky ke kupní smlouvě musí být v písemné
formě, podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

