Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti KOPŘIVA PRAHA s.r.o.
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I.
Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti (dále jen „VOP“) KOPŘIVA PRAHA, s.r.o.,IČ 264 73 178, se
sídlem Praha 9, Borovnická čp. 359, PSČ 197 00 (dále jen „dodavatel“) upravují podmínky, za nichž dodavatel prodává
zboží fyzickým i právnickým osobám (dále jen „odběratel“).
Ujednání uvedená v potvrzené objednávce odběratele nebo dodacím listu mají přednost před VOP. Bude-li mezi
odběratelem a dodavatelem uzavřena písemná kupní smlouva, pak budou VOP uplatňovány pouze v té části, která není
s obsahem kupní smlouvy v rozporu. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi dodavatelem a odběratelem
ustanoveními § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.
Odběratel je povinen na výzvu dodavatele uvést aktualizovaný seznam jmen všech osob, které jsou za něj oprávněni
objednané zboží přijmout a jeho převzetí potvrdit na dodacím listu.
Je – li odběratel podnikatelem, je před uzavřením kupní smlouvy povinen oznámit dodavateli jakoukoliv skutečnost,
svědčící tomu, že je v úpadku, předlužen, insolventní, že proti němu bylo zahájeno řízení o prohlášení konkursu na jeho
majetek, i skutečnost, že je vůči němu exekučně vymáhána jakákoliv pohledávka.
V případě, že se na straně odběratele stojí právnická osoba, pak osoba, která jménem nebo v zastoupení odběratele činí
právní úkony, zástupce, statutární orgán člen či členové statutárních orgánů této osoby prohlašuje(í), že podle dohody
s odběratelem, stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu je (jsou) oprávněn (i) tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
II.
Kupní smlouva
Dodavatel dodává zboží odběrateli na základě kupní smlouvy o dodávce zboží.
Za uzavřenou kupní smlouvu o dodávce zboží se považuje objednávka odběratele s odkazem na VOP, podepsaná
odběratelem a akceptovaná dodavatelem (dále jen „potvrzená objednávka“) a v případě, kdy nedochází k uzavření
potvrzené objednávky, dodací list s odkazem na VOP, podepsaný odběratelem a dodavatelem (dále jen „dodací list“).
III.
Objednávka a dodací list
Potvrzená objednávka je objednávka, obsahující tyto podstatné náležitosti: označení smluvních stran, předmět dodávky –
specifikace zboží, počet kusů zboží, jakost zboží, kupní cena, dodací podmínky, odkaz na VOP, datum a místo podpisu
odběratele, datum a místo podpisu dodavatele. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, odběratel je povinen
k objednání zboží použít formulářovou objednávku dodavatele. V opačném případě, není dodavatel povinen objednávku
přijmout.
Potvrzená objednávka bude vystavena a podepsána odběratelem nebo oprávněnou osobou odběratele (s uvedením jejího
jména, příjmení a funkce či zařazení v podniku odběratele) s jeho razítkem a dodavateli bude předložena osobně
v provozovně před dodáním zboží odběrateli nebo mu bude doručena poštou či faxem.
V případě, že objednávka nebude odběratelem vyhotovena podle výše uvedených ustanovení tohoto článku VOP,
považuje se za neuskutečněnou a dodavatel nemá povinnost zboží odběrateli dodat.
Dodací list je písemné potvrzení o předání a převzetí zboží, jehož podstatnými náležitostmi jsou: údaje specifikující dodací
list, označení dodavatele a odběratele, místo dodání, předmět dodávky – specifikace zboží, jméno a přímení osoby, která
dodací list vystavila, odkaz na VOP, s případným odkazem na přílohu týkající se obalů. Dodací list bude vyhotoven
dodavatelem na základě telefonického, faxového nebo elektronickou poštou zaslaného pokynu odběratele a podepsaný
oprávněnou osobou dodavatele, jím zvoleného přepravce a oprávněnou osobou odběratele. Pro případ, že přepravu
zajišťuje odběratel prostřednictvím zvoleného přepravce, nahrazuje podpis odběratele podpis prvního přepravce, kterého
odběratel dodavateli označil.
V případě rozporu v obsahu potvrzené objednávky a dodacího listu, je rozhodující dodací list.
IV.
Dodací podmínky
IV.1.
Způsob dodání
Zboží je pokládáno za dodavatelem dodané okamžikem podpisu odběratele nebo jím pověřené oprávněné osoby
v prostorách provozovny dodavatele na dodacím listu.
Nebezpečí na zboží jeho ztrátou, poškozením nebo znehodnocením, přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží
odběratelem, resp. potvrzením odběratele na dodacím listu či jiném dokladu o převzetí zboží od dodavatele.
Požaduje – li odběratel jiný způsob dodání, než jak je uvedeno v čl. IV.1. 1. a 2. VOP, jdou náklady za přepravu a
manipulaci se zbožím na účet odběratele.
Má – li odběratel speciální požadavky na přepravní techniku nebo kompletaci dodávky zboží podle jednotlivých druhů,
musí být tyto požadavky uvedeny v potvrzené objednávce, doručené dodavateli poštou, faxem nebo osobně nejpozději do
okamžiku zahájení nakládky zboží dodavatelem nebo jinak dodavateli v uvedené době prokazatelně oznámeny.
Dodavatel se zavazuje dodat zboží v objednaném množství a kvalitě. Odběratel je povinen objednané a dodané zboží
převzít.
Dodá – li dodavatel větší množství zboží, než je uvedeno v potvrzené objednávce, může odběratel dodávku přijmout nebo
může přijetí přebytečného množství zboží odmítnout. Jestliže přijme dodávku všeho nebo jen části přebytečného zboží, je
povinen za ně zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně stanovené na základě potvrzené objednávky nebo uvedenou
v dodacím listu, případně kupní cenu dle ceníku zboží dodavatele platného v době dodání zboží.
Odběratel, který zboží od dodavatele přebírá, je oprávněn popsat na dodacím listu stav dodávky. V případě, že množství
zboží neodpovídá dodacímu listu, objednávce nebo v případě, že zboží vykazuje zjevné vady, je odběratel oprávněn
uvedené nedostatky na dodacím listu vytknout.
V případě, že odběratel odmítne dodací list podepsat nebo v případě, kdy vytčené nedostatky odmítne podepsat pověřený
pracovník dodavatele, je odběratel, či jím pověřený pracovník, tuto skutečnost dodavateli neprodleně oznámit.
Pokud odběratel zboží připravené k převzetí nepřevezme či nezajistí převzetí zboží prostřednictvím osob oprávněných
k převzetí zboží v dohodnutém místě a čase, k předání zboží nedojde a zboží bude uskladněno u dodavatele. Dodavatel
odešle odběrateli zprávu o místě uložení zboží. Dodavatel je oprávněn fakturovat dodávku a požadovat úhradu zvýšených
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nákladů spojených s přepravou, skladováním a manipulací. Odběratel má v takovém případě povinnost uhradit dodavateli
další škodu, která mu tím vznikne.
IV.2.
Doba dodání
Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli zboží v době, která je uvedena v potvrzené objednávce.
Nedochází – li k uzavření potvrzené objednávky, zavazuje se dodavatel dodat odběrateli zboží v době, kterou dodavatel
stanoví při obdržení pokynu k dodávce zboží od odběratele.
Dodavatel se zavazuje, že pokud by nebyl schopen dodat objednateli zboží řádně a včas v souladu s potvrzenou
objednávkou, bude o takovéto skutečnosti odběratele neprodleně informovat a dohodne s ním náhradní termín dodávky.
IV.3.
Místo dodání
Dodavatel zboží dodává a odběratel zboží odebírá v provozovně dodavatele, nebude – li v konkrétním případě mezi
dodavatelem a odběratelem dohodnuto, že zboží bude dodavatelem dodáno do místa určeného odběratelem.
Je – li podle potvrzené objednávky dodavatel povinen dodat zboží odběrateli mimo prostory provozovny, může tak
dodavatel učinit sám nebo prostřednictvím zvoleného přepravce, zboží je dodáno jeho předáním prvnímu přepravci,
kterého odběratel dodavateli řádně označil, nebo tím, že ve sjednané době dodání umožní dodavatel odběrateli nakládat
se zbožím v místě určeném v potvrzené objednávce jako místo dodání nebo v místě, které dodavatel odběrateli včas
oznámí.
V případě, že bude odběratel požadovat dodání zboží do místa nacházející se mimo území České republiky a dodavatel
takový požadavek odběratele akceptuje, je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré náklady na dopravu, které
dodavateli s dodáním zboží vzniknou.
V.
Odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží
Dodavatel poskytuje na zboží záruku jakosti, jejíž délka je obsažena v záručním listu, který je součástí dodávky zboží.
Záruční list stanoví délku záruční doby u jednotlivého druhu dodávaného zboží. V případě uplynutí záručních lhůt zaniká
odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží a odběratel nemůže již uplatnit nárok z vytknutých vad.
Dodavatel neodpovídá za nedostatky dodaného zboží, které byly způsobeny nevhodným používáním zboží odběratelem
nebo zákazníkem odběratele v rozporu s návodem k použití, který je přiložen ke spotřebitelským obalům. Dodavatel dále
neodpovídá za nedostatky zboží, které mají původ ve vadném skladování po dodání zboží nebo jejichž původ záleží
v okolnostech, které nebylo možné odvrátit.
Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při přebírání zboží odběratelem, musí odběratel reklamovat ihned
na dodacím listu nebo v zápise o přejímce zboží, kde odběratel rovněž navrhne způsob vyřízení reklamace.
Vady, které lze zjistit až po dodání zboží, popřípadě až po koupi zboží zákazníkem odběratele, musí odběratel reklamovat
písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději do konce záruční lhůty zboží. Reklamaci je v takovém
případě nutné učinit písemně na adresu provozovny dodavatele s tím, že písemná reklamace musí obsahovat: datum
dodání zboží, číslo příslušné faktury a dodacího listu (příp. potvrzené objednávky), reklamované množství dodaného zboží,
popis vad s uvedením nároku odběratele, který v důsledku vad zboží uplatňuje. Přílohou reklamace bude podrobný popis
vad zboží, případně, týká – li se vada konkrétní součástky zboží, i tato součástka, aby dodavatel mohl posoudit
oprávněnost reklamace. Pokud reklamuje zboží zákazník odběratele, musí odběratel přiložit ke své reklamaci vůči
dodavateli i kopii reklamace zákazníka odběratele, popřípadě doklad o tom, jakým způsobem a kdy byla tato reklamce
vyřízena.
Právo odběratele z vad zboží nemůže být odběrateli přiznáno, jestliže nepodá dodavateli písemnou reklamaci bez
zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit při podrobné kontrole.
O výsledku posouzení reklamace odběratele vyrozumí dodavatel odběratele bez zbytečného prodlení. V případě, že bude
reklamace odběratele uznána, odběratel má právo na uplatnění dále uvedených nároků vůči dodavateli.
Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má odběratel vůči dodavateli tyto nároky:
a) právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či
ekonomického hlediska
b) právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného zboží
c) právo na doplnění chybějícího množství v případě, že je dodáno menší množství, než to, které je uvedeno
v dodacím listu
VI.
Nabytí vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele teprve okamžikem řádného zaplacení kupní ceny zboží odběratelem.
Společně s převodem vlastnického práva ke zboží dochází též k převodu vlastnického práva k obalům dodávaného zboží.
Odběratel pak není oprávněn dále zboží prodat, převést vlastnické právo třetí osobě, ať samostatně či jako součást díla,
je povinen o této výhradě vlastnického práva třetí osoby a své zákazníky informovat, je povinen přijmout opatření za
účelem ochrany jejich práv a k předcházení vzniku případné škody na jejich majetku.
Odběratel bere na vědomí, že dodavatel je v případě prodlení s úhradou kupní ceny oprávněn s tímto zbožím dále
nakládat, prodávat jej třetím osobám, na náklady odběratele je odběrateli odebrat apod.
Bude-li odběratel v prodlení s úhradou kupní ceny, je dodavatel oprávněn po něm požadovat, aby mu vydal zboží zpět.
Odběratel je povinen předat zboží dodavateli v jeho provozně dodavatele obratem, nejdéle do dvou dní od doručení
výzvy.
VII.
Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena zboží je stanovena v potvrzené objednávce nebo dodacím listu.
Není – li kupní cena stanovena potvrzenou objednávkou nebo dodacím listem, je odběratel povinen uhradit dodavateli
kupní cenu dle ceníku zboží dodavatele platného v době dodání zboží.
Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží do místa dodání v případě, že dodání zboží zajišťuje dodavatel a dodání
zboží se uskutečňuje do místa nacházejícího se na území České republiky.
K ceně dodaného zboží bude připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době
uskutečnění zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění je považována každá jednotlivá dodávka zboží, kterou dodavatel
dodá odběrateli na základě jeho objednávky.
Dodavatel má nárok na úhradu dalších zúčtovatelných nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti s plněním odběrateli.
Zúčtovatelnými náklady se rozumí skutečně vynaložené výdaje dodavatele, které souvisejí s poskytováním plnění
odběrateli, pokud jejich rozsah překročí z rozhodnutí odběratele rozsah stanovený objednávkou nebo dodacím listem.
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Zahrnují mimo jiné reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových určení (specifikací) a jiné
dokumentace, a to pořizovaných na žádost odběratele nad rámec sjednaný objednávkou nebo dodacím listem, speciální
grafické práce, modely a makety zvláště vyžádané odběratelem, zpracování dat a fotografické služby v souvislosti se
zvláštními výkony dodavatele, cestovní výdaje a výdaje na ubytování a stravování v případě, že se jedná o odběratelem
vyžádanou mimořádnou cestu dodavatele; účel a rozsah cesty a výše úhrady nákladů musí být odběratelem autorizována.
6. Požaduje-li odběratel v jakékoli fázi plnění dodavatele změny nebo doplňky objednaného plnění, požadavků nebo předem
projednané a odsouhlasené dokumentace k plnění již dodavatelem připraveného a vyžadují-li tyto změny nebo doplňky
další práci dodavatele, zvýší se dodavatelova cena plnění, jako by šlo o zvláštní plnění.
7. Cena jednotlivého zdanitelného plnění bude fakturována. Faktura bude obsahovat obchodní firmu dodavatele, označení
odběratele včetně daňových údajů, fakturovanou částku, číslo objednávky odběratele, číslo dodacího listu, datum a podpis
dodavatele.
8. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 15 dnů od jejího dodání odběrateli.
9. Dnem zaplacení faktury je den připsání platby na účet dodavatele.
10. Do doby úhradu kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli, aby mu sdělil, kde se zboží nachází a ten je
povinen mu obratem, nejdéle do dvou dní od doručení této výzvy vyhovět.
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VIII.
Zajištění plnění smlouvy
V případě, že bude odběratel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Stejně tak se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny dodávky včetně DPH za každý započatý den prodlení s odebráním objednaného zboží
oproti termínu dodávky dle objednávky odběratele nebo dodacího listu dodavatele.
Pro případ nepravdivosti prohlášení odběratele z čl. I. odst. 4. a 5 VOS nebo opomenutí takového prohlášení odběratelem,
zakládá nárok dodavatele na jednorázovou smluvní pokutu odběratele ve výši 100.000,-Kč. Porušení povinnosti z čl. VI.
odst. 3, VI. odst.5 a čl. VII odst. 10 VOS odběratelem, zakládá nárok dodavatele na jednorázovou smluvní pokutu ve výši
100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva dodavatele v tomto směru doručena odběrateli.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody, která vznikla dodavateli v souvislosti
s porušením těchto VOP.
Pokud je odběratelem právnická osoba, poté podepsaný člen statutárního orgánu této právnické osoby, podepsaní členové
statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba, která jedná a podepíše se jako zástupce této právnické osoby, jako
fyzická(é) osoba(y) vůči dodavateli ve smyslu ust. § 303 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jakožto ručitel(é)
prohlašuje(í), že dodavatele sám(i) uspokojí, jestliže odběratel coby právnická osoba nesplní své závazky, plynoucí jí vůči
dodavateli z těchto VOP. Podobně pokud je odběratelem fyzická osoba, poté osoba, která jedná a podepíše se jako
zástupce této fyzické osoby, ve smyslu ust. § 303 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jakožto ručitel(é)
prohlašuje(í), že dodavatele sám(i) uspokojí, jestliže odběratel nesplní své závazky, plynoucí jí vůči dodavateli z těchto
VOP. Toto ručitelské prohlášení se vztahuje na všechny případné pohledávky dodavatele za odběratelem, které těchto
VOP, z jejích porušení či v souvislosti s nimi vzniknou.
IX.
Odstoupení od smlouvy
Okamžikem uzavření kupní smlouvy je mezi dodavatelem a odběratelem tímto sjednáváno právo obou stran od kupní
smlouvy odstoupit pro případ, poruší – li některá strana kupní smlouvy tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné
porušení smluvních povinností na straně odběratele je považováno zejména více než čtrnáctidenní prodlení s úhradou
faktury.
Účinky odstoupení v tomto případě nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
X.
Závěrečná ujednání
Všechna oznámení a vzájemná korespondence dodavatele s odběratelem podle těchto VOP bude předávána písemně a
bude účinně předána kterýmkoli z následujících způsobů: a) doručena osobně druhé straně, které má být podána, nebo
jejímu zástupci, b) zasláním straně, které má být podána, potvrzeným poštovným nebo c) potvrzeným faxem v pracovní
dny a během pracovních hodin dodavatele. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude
považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím.
Kupní cenu zboží hradí odběratel dodavateli v hotovosti v provozovně dodavatele nebo na účet č. účtu 0249444379 /
0800, vedený u České spořitelny a.s., jehož majitelem je obchodní společnost KOPŘIVA PRAHA s.r.o.
Tyto VOP a práva a povinnosti dodavatele a odběratele z těchto VOP vyplývající se řídí a budou vykládány podle právního
řádu České republiky.
Dodavatel je zproštěn v přiměřeném rozsahu svého závazku k dodávce zboží, pokud jeho plnění brání „vyšší moc“
(například živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě může dodavatel své plnění z objednávky zastavit na
základě písemného oznámení odběrateli.
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel.
Tyto VOP nabývají účinnosti dnem podpisu.
Dodavatel je oprávněn VOP aktualizovat.

……………………………………………………………………
název firmy

…………….……………………………………..
jméno statutárního zástupce

IČO: …………………………………….
E-mail:……………………………………………………………
……………………………………………………
podpis statutárního zástupce

Dne: ………………………………….....
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