VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) - ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník
I. Předmět smlouvy - Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“)
je úprava práv a povinností smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy, jejímž
předmětem je závazek prodávajícího odevzdat zboží blíže specifikované v kupní smlouvě (dále
jen „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží
převzít a zaplatit kupní cenu. Tyto VOP se aplikují na prodej všech produktů ze sortimentu
prodávajícího, tj. obchodní společnosti STEATIT s.r.o., IČO 43873545, se sídlem Klenčí pod
Čerchovem 181, okres Domažlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddíle C, vložce 22058 (dále jen „prodávající“). Aplikace jakýchkoli jiných
obchodních podmínek se vylučuje. Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi podnikateli
v rámci jejich podnikatelské činnosti. Tyto VOP nejsou aplikovatelné na vztahy se spotřebiteli.
II. Uzavření kupní smlouvy - Kupující je oprávněn činit prodávajícímu návrhy na uzavření
dílčích kupních smluv za podmínek těmito VOP upravených. Návrhem na uzavření kupní
smlouvy se ve smyslu ust. § 1731 an. Obč.Z. rozumí objednávka kupujícího obsahující
náležitosti specifikované v tomto odstavci VOP a doručená prodávajícímu způsobem
specifikovaným v tomto odstavci VOP. Z návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) musí
být zřejmé zejména kdo jej činí a co se objednává; objednávka tedy musí obsahovat zejména
označení kupujícího, identifikaci zboží, množství, způsob dodání a kupní cenu. Kupující je
oprávněn objednávku doručit prodávající těmito způsoby: e-mailem na elektronickou adresu:
steatit@steatit.cz nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu
sídla prodávajícího: Klenčí pod Čerchovem 181, okres Domažlice nebo osobně do sídla
prodávající. Nedostatek náležitostí objednávky nečiní návrh na uzavření kupní smlouvy
neúčinným či neplatným, pokud prodávající projeví způsobem dle této smlouvy souhlas
s takovým návrhem a nedostatek náležitostí bude mezi stranami následně odstraněn.
Objednávka kupujícího je závazná, tedy návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) není
kupující oprávněn odvolat. Prodávající je oprávněn ve lhůtě do dvou týdnu oznámit kupujícímu,
že objednávku nepřijal. V takovém případě nedojde k uzavření dílčí kupní smlouvy. Pro případ,
že se prodávající k objednávce ve lhůtě do dvou týdnů nevyjádří, platí, že s objednávkou
souhlasí a kupní smlouva byla uzavřena.
III. Kupní cena a platební podmínky - Kupující je v souladu s ust. § 2118 Obč.Z. povinen
zaplatit kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě. Kupující je povinen spolu s kupní cenou
zaplatit též náklady na dodání zboží, ledaže bylo ujednáno osobní převzetí zboží. Náklady na
dopravu zboží jsou sjednány v kupní smlouvě. Pro případ, že v době uzavření kupní smlouvy
není známa výše nákladů na dopravu zboží a kupující požaduje dodání zboží do místa určení,
zavazuje se kupující zaplatit skutečné náklady spojené s dopravou zboží. Pro případ, že se
kupující dostane s plněním kupní ceny do prodlení, je kupující povinen podle ust. § 2048
an. Obč.Z. zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za
každý byť jen započatý den, pro který prodlení kupujícího trvá. Plněním smluvní pokuty
nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši. Pokud není uvedeno v kupní
smlouvě jinak, je kupní cena splatná do 30 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Tím není
dotčen čl. III. odst.1 těchto VOP. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad vztahující se
ke kupní smlouvě byl kupujícímu doručen třetího dne od jeho předání k poštovní přepravě. Pro
případ, že po uzavření kupní smlouvy dojde k navýšení nákladů na výrobu zboží o více
než 10 % oproti původní hodnotě, je prodávající oprávněn požadovat zvýšení kupní ceny.
V případech dle věty předchozí zašle prodávající kupujícímu způsobem dle ust. čl. II. . 6
těchto VOP oznámení o zvýšení kupní ceny. Kupující je povinen vyjádřit se k nově
navržené kupní ceně ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel. Pro případ, že se
kupující ve lhůtě dle věty předchozí nevyjádří ke změně kupní ceny, platí, že s novou výší
kupní ceny souhlasí. Hodnota jednotlivého zboží uvedeného v objednávce musí činit
minimálně částku 2.000,- Kč bez DPH. V opačném případě může být vyúčtován jednorázový
příplatek 1.000,- Kč plus DPH, který slouží na pokrytí vícenákladů na manipulační, seřizovací a
vzorkovací práce, pokud nebude uvedeno v kupní smlouvě jinak. Kupující bude v takovém
případě upozorněn na příplatek ve výši 1.000,- Kč a má 48 hodin na stornování či změnu
objednávky. Pro případ, že se kupující ve lhůtě do 48 hodin nevyjádří, platí, že s příplatkem
souhlasí a kupní cena bude o příplatek navýšena. Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po
dobu delší než 7 dnů se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2002
Obč.Z. opravňující prodávající od dílčí kupní smlouvy odstoupit. Povinnost kupujícího
ke včasné úhradě kupní ceny je konstituována na základě principu absolutní objektivní
odpovědnosti. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle jakékoli dílčí kupní
smlouvy, je prodávající oprávněn přerušit dodávky veškerého zboží dle všech ostatních
uzavřených kupních smluv (objednávek) s kupujícím, a to až do doby úplné úhrady kupní ceny,
s jejíž úhradou byl kupující v prodlení. Prodávající je však dle svého uvážení oprávněn zboží
dodat i v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a kupující je v takovém případě
povinen zboží v souladu s těmito VOP převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
IV. Dodání zboží, přechod nebezpečí - Prodávající je povinen kupujícímu v přiměřené lhůtě či
ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě odevzdat objednané zboží a umožnit mu k němu nabýt
vlastnické právo. Objednané zboží je prodávající povinen kupujícímu odevzdat podle volby
projevené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy, resp. v objednávce dle ust. čl. II. této
smlouvy, a to:v případě osobního převzetí v sídle prodávající na adrese Klenčí pod Čerchovem
181, okres Domažlice a nebo prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím na území
Evropské unie. Způsob přepravy do místa určení volí prodávající. Není-li dohodnuto jinak,
oznamuje prodávající kupujícímu způsob přepravy v přiměřené lhůtě před uplynutím sjednané
dodací lhůty v Potvrzené objednávce (kupní smlouvě) e-mailem či telefonicky. Prodávající je
oprávněn zboží dodat kdykoli před uplynutím sjednané dodací lhůty a prodávající je zboží
povinen převzít. Kupující je povinen zboží převzít, provést řádně jeho prohlídku a kontrolu a
zaplatit za to kupní cenu v souladu s ust. čl. III. této smlouvy. Pro případ, že kupující ve smyslu
ust. § 2159 odst. 2 Obč.Z. nepřevezme zboží, náleží prodávající úplata za uskladnění takového
zboží ve výši 500,- Kč za každý byť jen započatý den úschovy. Prodlení kupujícího s převzetím
zboží po dobu delší než 10 dní se ve smyslu ust. § 2002 Obč.Z. považuje za podstatné porušení
kupní smlouvy opravňující prodávající od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zboží nebude
možné z jakýchkoli důvodů kupujícímu odevzdat a převést na něho vlastnické právo, oznámí
tuto skutečnost prodávající kupujícímu s tím, že neprojeví-li kupující ve lhůtě do 14 dnů ode
dne doručení tohoto oznámení vůli k novaci uzavřené kupní smlouvy (objednávky) co do
předmětu plnění (tj. neprojeví-li vůli ke koupi jiného zboží), kupní smlouva (objednávka) bez
dalšího zaniká. Zanikne-li kupní smlouva z důvodů ve větě předchozí, jsou si smluvní strany
povinny vrátit zpět vše, co bylo plněno dle kupní smlouvy, s tím, že kupující bere na vědomí a
výslovně souhlasí s tím, že mu bude vrácena zpět kupní cena bez jakéhokoli příslušenství. Podle
ust. § 2898 Obč.Z. platí, že prodávající odpovídá za jakoukoli způsobenou škodu v přímé a
příčinné souvislosti s plněním povinností z této smlouvy či s porušením svých smluvních či
zákonných povinností maximálně do výše kupní ceny objednaného zboží. Prodávající je
povinen dodat zboží podle množství uvedeného v objednávce s povolenou odchylkou + - 3 %.
V. Odstoupení od kupní smlouvy - Od kupní smlouvy lze odstoupit pouze z taxativně
vymezených důvodů v zákoně, či z důvodů uvedených v těchto VOP.

VI. Práva z vad - V právních vztazích založených kupní smlouvou platí ustanovení
§ 2099 a násl. Obč.Z. Za vadu se považuje též plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v
dokladech nutných pro užívání věci. Zboží musí mít jakost podle požadavku kupujícího
vyjádřeného v platně uzavřené kupní smlouvě, jinak podle příslušné technické normy (DIN
40680 m), resp. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží. Strany mohou sjednat v kupní
smlouvě odchylky od běžné jakosti s omezenou i neomezenou platností a odchylku od
standardní jakosti promítnout do cenového ujednání. Kupující je oprávněn uplatňovat práva
z vad pouze v případě, kdy se projeví jakákoli vada (příp. více různých vad a jakýmkoli
způsobem) na více než na 2 % z celkového objemu dodaného zboží. Celkový objem
dodaného zboží se vypočítává z celkové počtu kusů zboží dodaného na základě jedné dílčí
smlouvy (objednávky). Za účelem výpočtu dvou procent se vždy počet kusů zboží
zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. V právních vztazích mezi prodávajícím a
kupujícím platí plně ust. § 2111 a § 2112 Obč.Z. Kupující je povinen případné vady notifikovat
a notifikaci doručit způsobem uvedeným v ust. čl. II. odst. 3 těchto VOP s tím, že pouze takto se
má notifikace za účinně doručenou a vznikají na základě ní právní následky.Kupující je
povinen prodávajícímu oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné
prohlídce a dostatečné péči zjistit. Zjevné vady je kupující povinen oznámit
prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží. V případě převzetí zboží v jiném místě než
v sídle prodávající, je kupující povinen zjevné vady notifikovat u dopravce, který zboží
kupujícímu vydal, jinak pozbývá práv ze zjevných vad zboží. Skryté vady bez zbytečného
odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do jednoho
měsíce po odevzdání věci. Prodávající neodpovídá za vady vyskytnuté na zboží, pokud byly
způsobeny užíváním věci v rozporu s obvyklým bdělým užíváním věcí takového druhu či
úmyslným i nedbalostním zásahem do integrity věci či zásahem majícím vliv na integritu věci, a
to ať již způsobeným kupujícím či dalším vlastníkem věci a dále za ty vady, jenž se vyskytnou
na zboží, u kterého již přešlo nebezpečí vzniku škody na kupujícího. Kupující je po řádné
notifikaci vady povinen na výzvu prodávajícího předat zboží prodávajícímu za účelem
posouzení povahy a rozsahu notifikované vady, a to ve lhůtě určené prodávajícím, nejpozději ve
lhůtě do jednoho měsíce dne oznámení vady, ledaže se strany dohodnou jinak. Nebude-li lhůta
dle věty předchozí zachována, pozbývá kupující všechny práva plynoucí z odpovědnosti za
vady. Prodávající má vždy právo na vlastní posouzení vady. V případě, že kupující toto právo
zmaří (např. odstraněním vady) pozbývá veškerá případná práva z vadného plnění. Způsob
odstranění vady určí prodávající podle povahy vady. Smluvní strany dále ujednávají, že
prodávající je povinen odstranit řádně notifikovanou vadu ve lhůtě přiměřené povaze a
charakteru takové vady. Je-li vadné plnění nepodstatným či podstatným porušením
smlouvy má kupující vždy právo výlučně na odstranění vady opravou věci. Právo na slevu
z kupní ceny, jakož i ostatní nároky z vadného plnění má kupující pouze v případě, je-li
vada neodstranitelná. O tom, zda je vada odstranitelná či neodstranitelná rozhoduje
prodávající. V pochybnostech určí povahu příslušné vady nezávislý odborník. Ujednáním
v tomto odstavci se strany odchylují od úpravy v ust. § 2106 a 2107 Obč.Z. Pro případ, že
z objemu dodaného zboží je 2 % a méně vadných výrobků, nepovažuje se taková
skutečnost za vadu a platí, že předmět plnění je jako celek bezvadný a byl dodán
v souladu s kupní smlouvou.
VII Důvěrnost informací - Účastníci jsou povinni uchovávat obsah dílčích kupních smluv a
veškeré informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s nimi jako důvěrné ve smyslu
ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“) a jsou obchodním
tajemstvím. Důvěrné informace nesmí být použity ani sděleny bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany jinak, než pro bona fide účely související s touto smlouvou. Výjimkami,
pro které není třeba předchozího písemného souhlasu druhé strany:
- jsou ředitelé, zaměstnanci a pobočky účastníků a to po takovou dobu, po kterou tatáž strana
požaduje po daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými;
- jsou osoby profesně zapojeny stranou a to po takovou dobu, po kterou tatáž strana požaduje po
daných osobách zacházení s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými;
- jsou takové informace vyžadované jakýmkoli oddělením vlády a nebo agentury a nebo
regulačním orgánem, který disponuje pravomocí nad daným účastníkem;
- jsou takové i nformace, které jsou vyžadované platnými právními předpisy ČR, soudními,
jakož i správními rozhodnutími, pravidly a omezeními kteréhokoli regulovaného trhu;
- jsou takové Důvěrné informace, které jsou anebo se právoplatně stanou veřejnými jinak než
porušením této dohody. Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle ust. čl. VII.
těchto VOP ze strany kupujícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši 300.000,- Kč. Plněním smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody
v plné výši.
VIII Vyšší moc - Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po
dobu, po kterou trvají okolnosti odpovědnost vylučující (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc je
považována překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její
povinnosti. Za případ vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, přírodní katastrofa,
zabavení zboží, výpadek elektrické energie, poškození výrobních prostředků, teroristický útok
atd. Vyšší moc tímto vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené vyšší
mocí. V případě trvání vyšší moci po dobu delší, než jeden měsíc jsou obě strany oprávněny od
dílčí kupní smlouvy odstoupit.
IX. Závěrečná ustanovení - Pro případ rozporu mezi těmito VOP a kupní smlouvou se vždy
přednostně užije úprava uvedená v kupní smlouvě. V právních vztazích mezi prodávajícím a
kupujícím se neužije ust. § 1764 až § 1766 Obč.Z. a dále se neužije ust. § 558 odst. 2 a ust.
§ 1740 odst. 2 Obč.Z.V souladu s ust. § 564 Obč.Z. platí, že vznik, změna či zánik právních
následků zamýšlených těmito VOP může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě či
postupem podle ust. čl. IX. těchto VOP. Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami
právních následků. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP. Provedené změny je
prodávající povinen oznámit kupujícímu na elektronickou adresu anebo na adresu sídla
kupujícího. Kupující je oprávněn vyjádřit nesouhlas s provedenou změnou některým ze způsobů
uvedených v ust. čl. II. těchto VOP ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení oznámení o změnách
VOP a v takovém případě pro něho provedená změna neplatí. Pro případ, že se ve stanovené
lhůtě k provedené změně nevyjádří, platí, že se změnou souhlasí. Práva a povinnosti Smluvních
stran výslovně v těchto VOP či v kupní smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozhodným právním řádem, kterým se řídí veškerá
jejich vzájemná práva a povinnosti je právní řád České republiky. Případné spory plynoucí
z těchto VOP či z dílčích kupních smluv uzavřených postupem podle těchto VOP budou
rozhodovány obecnými soudy České republiky. Smluvní strany v souladu s ust. § 89a zák. č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ujednávají, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně
příslušný Okresní soud Plzeň – město, a v případě věcné příslušnosti Krajských soudů, bude
místně příslušným Krajský soud v Plzni. Podle ust. čl. III. odst. 1 nařízení EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Řím I), platí, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy,
resp. z dílčích kupních smluv, se řídí právním řádem České republiky.

V Klenčí pod Črchovem 3.1.2019

