VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY
platné znění ke dni 30. 3. 2015
1. Rozsah působnosti
1.1 Naše prodejní podmínky platí výlučně pro všechny současné, jakož i budoucí smlouvy a
ostatní plnění.
1.2 Naše prodejní podmínky platí pouze ve vztahu k podnikateli ve smyslu § 420 NOZ.
2. Nabídky
2.1 Naše nabídky jsou nezávazné. Podklady připojené k našim nabídkám, jako např. nákresy,
vyobrazení, technická data, odkazy na normy nebo výpovědi v reklamních prostředcích
nejsou údaji o jakosti a kvalitě či zárukami, pokud jako takové nejsou výslovně a písemně
označeny.
2.2 Veškeré dohody, uskutečněné mezi námi a zákazníkem za účelem uskutečnění smlouvy
(včetně uzavření smlouvy, jejích změn, revizí či dodatků) vyžadují pro svoji účinnost
písemnou formu.
3. Ceny
3.1 Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá něco jiného, platí naše ceny v korunách českých ze
závodu Graphite Týn, s.r.o., včetně obalu, kterým se míní papírové pytle obvyklé v běžném
obchodním styku. Cena je bez daně z přidané hodnoty.
3.2 K poskytnutí rabatu či slevy z ceny jsme povinni pouze v případě, pokud jsou tyto
oboustranně písemně dohodnuté při udělení zakázky.
3.3 Vyhrazujeme si právo měnit odpovídajícím způsobem ceny, pokud po uzavření smlouvy
dojde ke snížení či zvýšení nákladů, zejména na základě změny předpisů upravujících výši
minimální či zaručené mzdy, případně změny mzdy v důsledku změny kolektivní smlouvy či
výkyvů měny nebo změny cen materiálu. Na požádání tyto skutečnosti zákazníkovi
prokážeme.
4. Platební podmínky
4.1 Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, je kupní cena splatná netto (bez srážek)
v průběhu 30-ti dnů od data vystavení faktury. Zákazník je povinen při platbě vždy uvést číslo
jednotlivé faktury a zákaznické číslo, respektive číslo zakázky.

4.2 Srážka skonta vyžaduje zvláštní výslovnou písemnou dohodu a předpokládá úplné uhrazení
všech splatných závazků zákazníka k okamžiku provedení skonta.
4.3 Šeky a směnky budou přijímány pouze po zvláštní písemné dohodě a jen za účelem plnění, za
podmínky, že zákazník uhradí též veškeré výdaje spojené s uplatněním směnky či šeku.
4.4 V případě prodlení zákazníka jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení ve výši sazby
zákonných úroků z prodlení zvýšené o 8 procentních bodů. Úroky z prodlení jsou splatné vždy
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Nárok na náhradu škody zůstává zachován.
4.5 Pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že náš nárok na zaplacení je ohrožen nedostatečnou
platební schopností či jinou okolní na straně zákazníka, přísluší nám práva z § 1912 obč.zák.
(zák. č. 89/2012 Sb.). V tomto případě jsme rovněž oprávněni zesplatnit všechny naše
nepromlčené pohledávky vůči zákazníkovi z běžných obchodních vztahů. Při prodlení
s úhradou jsme navíc oprávněni po uplynutí námi stanovené přiměřené dodatečné lhůty od
smlouvy odstoupit a požadovat vrácení dodaného zboží po uplynutí přiměřené dodatečné
lhůty jakož i zakázat další zcizení či zpracování dodaného zboží. Všechny tyto právní následky
může zákazník odvrátit platbou nebo prostřednictvím zajištění ve výši našeho ohroženého
nároku na úhradu. Předpisy ohledně insolvence zůstávají touto úpravou nedotčeny.
4.6 Možnost započítání přísluší zákazníkovi pouze tehdy, pokud jeho protinároky jsou
vykonatelné (tj. pravomocně zjištěné), nesporné, anebo námi uznané. Kromě toho je
oprávněn k výkonu zadržovacího práva, pokud jeho protinárok vychází ze stejného smluvního
vztahu (právního důvodu).
5. Prodlení s převzetím
5.1 Pokud nastane prodlení zákazníka s převzetím plnění, přechází nebezpečí škody na věci na
zákazníka v okamžiku, ve kterém nastalo prodlení se převzetím plnění.
5.2 V případě prodlení zákazníka s převzetím plnění jsme oprávněni uskladnit zboží, které nebylo
převzaté, na účet a nebezpečí zákazníka. V případě uskladnění ve vlastních prostorách
počítáme za každý započatý měsíc, počínaje 30. dnem po ohlášení připravenosti k odeslání,
1% fakturované částky jako poplatek za skladování, v případě skladování v cizích prostorách
pak účtujeme naše skutečné náklady. V případě prodlení s převzetím plnění nám rovněž
přísluší volba práva po uplynutí námi stanovené přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od
smlouvy a/nebo požadovat úhradu škody.
5.3 Veškeré ostatní nároky proti zákazníkovi zůstávají zachovány.

6. Dodací doba, prodlení s dodáním
6.1 Dodací lhůty počínají běžet odesláním našeho potvrzení zakázky zákazníkovi, lhůta však
nezačne běžet dříve, než budou ze strany zákazníka poskytnuté všechny doklady, které měl
zákazník obstarat, povolení, souhlasy či než budou zákazníkem uhrazené sjednané zálohy.
Námitka nesplněné smlouvy dle ustanovení § 1911 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb.) zůstává
vyhrazena.
6.2 Pokud není dohodnuto jinak, je dodací termín či dodací lhůta dodržena, pokud do jejího
uplynutí zboží opustilo náš závod v Graphite Týn, s.r.o. nebo pokud byl zákazník informován
o připravenosti zboží k odeslání.
6.3 Dodací doba se prodlužuje přiměřeně při pracovních svárech, zejména stávkách či výlukách,
jakož i pokud nastanou nepředvídatelné překážky, které spočívají mimo oblast našeho vlivu,
pokud takové překážky mají prokazatelně vliv na dokončení či dodání zboží. Toto platí rovněž
v případě, pokud tyto okolnosti nastanou u našich subdodavatelů (např. v dolech). O těchto
okolnostech budeme zákazníka neprodleně informovat. Pokud se provedení smlouvy stane
pro nás nepřijatelné v důsledku výše uvedených okolností, můžeme od smlouvy odstoupit.
6.4 Při prodlení s dodáním zboží odpovídáme podle zákonných podmínek, pokud prodlení
s dodáním je dáno naším zaviněným úmyslným porušením smlouvy nebo porušením smlouvy
z hrubé nedbalosti; zavinění (úmyslné či z hrubé nedbalosti) našich zástupců či našich
pomocníků se připočítává naší osobě.
6.5 Při prodlení s dodáním zboží odpovídáme podle zákonných podmínek rovněž tehdy, pokud
prodlení s dodáním je dáno v důsledku podstatného porušení smluvní povinnosti z naší
strany, je-li dáno zavinění a spočívá-li naše jednání ve vědomé nedbalosti nedosahující
intenzity hrubé nedbalosti; v tomto případě je naše odpovědnost za škodu omezena pouze
na škodu předvídatelnou a obvykle (typicky) vznikající.
6.6 Ostatní zákonné nároky a práva zákazníka zůstávají zachovány.
7

Uskutečnění dodání

7.1 Pokud není sjednáno jinak, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka předáním zboží
prvnímu dopravci či přepravci, nejpozději vždy okamžikem, kdy zboží opustí závod Graphite
Týn,s.r.o. Ostatně všechny dodávky jsou kryté naším transportním pojištěním. Místo plnění je
pro všechny povinnosti, vyplývající ze smlouvy, náš závod v Graphite Týn s.r.o.
7.2 Jsme oprávněni k dodávkám po částech.

7.3 Při smlouvách na pevné množství zboží, jehož dodání, resp. převzetí musí nastat v průběhu
stanoveného časového úseku dle požadavku zákazníka – eventuálně v částečných
množstvích, jsme oprávněni celkové objednané množství vyrobit či nechat vyrobit
sjednoceně. Případné pozměňovací požadavky zákazníka nemohou být po udělení zakázky již
zohledněny, ledaže toto bylo výslovně dohodnuto. Při tomto typu smluv nám přísluší práva
z prodlení s převzetím plněním již tehdy, pokud zákazník poruší povinnost převzít zboží
v souvislosti s jednotlivým částečným množstvím. Při dílčích objednávkách (odvolávkách)
částečného množství platí pro povinnost zákazníka prohlédnout zboží a oznámit vady dle ust.
§ 2104 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb.) jakož i pro přizpůsobení ceny podle bodu. 3.3 těchto
podmínek každá dodávka jako samostatný obchod.
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Vlastnická a autorská práva

8.1 Vyhrazujeme si vlastnické právo a právo duševního vlastnictví ke všem zobrazením, vzorům,
kalkulacím, nákresům a podobným podkladům - rovněž v elektronické formě. Před jejich
předáním třetí osobě potřebuje zákazník náš výslovný písemný souhlas.
8.2 Pokud jsme dodali zboží podle nákresů, modelů, vzorů či jiných podkladů předaných od
zákazníka, přebírá tento záruku za to, že nedošlo k porušení chráněných práv třetích osob.
Pokud nám třetí osoby s odvoláním na jejich chráněná práva zapoví zejména výrobu a dodání
takového zboží, jsme oprávněni – aniž bychom byli povinni zkoumat právní situaci - zastavit
každou další činnost a při zavinění zákazníka požadovat náhrady škody. Zákazník se kromě
toho zavazuje nás neprodleně zprostit všech nároků třetích osob vzniklých v souvislosti
s touto situací.
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Výhrada vlastnictví

9.1 Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do uhrazení všech plateb z dodavatelské
smlouvy. V případě chování zákazníka, které odporuje smlouvě, zejména při prodlení
s placením i po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty k plnění, jsme oprávněni od smlouvy
odstoupit. Po zpětvzetí zboží jsme oprávněni k jeho zpeněžení, když o rozdíl mezi cenou za
zboží sjednanou se zákazníkem a výší výtěžku za zpeněžení včetně nákladů za zpeněžení a
případného nároku na úhradu za užívání zboží budou započítány vůči naší povinnosti vrátit již
poskytnutá plnění.
9.2 Zákazník je povinen zacházet se zbožím šetrně, zejména je povinen toto pojistit na vlastní
náklady proti škodám, vzniklým v důsledku požáru, vody či krádeže v pořizovací hodnotě.
9.3 Při zabavení nebo jiných zásazích třetích osob nás musí zákazník neprodleně písemně
informovat, abychom se mohli domáhat vydání věci soudní cestou. Pokud třetí osoba není
schopna nahradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby, ručí nám zákazník za nám takto
vzniklou ztrátu.

9.4 Zákazník je oprávněn prodat zboží dále v řádném obchodním styku; postupuje nám ale již
nyní všechny pohledávky, které mu vzniknou v důsledku dalšího zcizení proti jeho
odběratelům nebo třetím osobám, a to co do výše námi fakturovaného obnosu naší
pohledávky, a sice nezávisle na tom, zda zboží bylo prodáno dále bez či po zpracování.
Zákazník zůstává nadále zmocněn k vymáhání této pohledávky i po jejím postoupení. Naše
oprávnění, vymáhat tuto pohledávku zůstává tímto nedotčeno. Zavazujeme se však, že
pohledávku nebudeme vymáhat, pokud zákazník dostojí svým platebním povinnostem
z vyinkasovaných výnosů, nedostane se do prodlení s plněním a zejména nebude podán
žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo nenastane zastavení plateb. Pokud se tak
stane, můžeme požadovat, aby nám klient oznámil pohledávky, které nám postoupil a jejich
dlužníka, učinil veškerá oznámení potřebná pro vymáhání, vyhotovil veškeré podklady, které
se k tomu vztahují a oznámil postoupení dlužníkům (třetím osobám).
9.5 Další zpracování či přeměnění zboží je zákazníkem prováděno stále pro nás jakožto pro
vlastníka. Pokud je zboží zpracováno s jinými předměty, které nám nepatří, získáváme
spoluvlastnické právo na nové věci v poměru hodnoty zboží (výsledná fakturovaná částka)
k ostatním zpracovaným předmětům v čase zpracování. Pro věci vzniklé zpracováním platí
beze zbytku to samé jako pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
9.6 Pokud bude zboží neoddělitelně smíseno s ostatními předměty, které nám nepatří, tak
získáváme spoluvlastnické právo na nové věci v poměru hodnoty zboží (výsledná fakturovaná
částka) k ostatním smíseným předmětům k okamžiku smísení. Pokud nastane smísení
takovým způsobem, že věc zákazníka je brána jako věc hlavní, platí za dohodnuté, že zákazník
nám přenese poměrně spoluvlastnické právo. Zákazník udrží takto vzniklé výlučné vlastnictví
nebo spoluvlastnictví pro nás. Zákazník nám postupuje také pohledávky k zajištění naší
pohledávky vůči němu, které mu vzniknou spojením zboží s pozemkem vůči třetí osobě.
9.7 Zavazujeme se, vzdát se nám náležejících zajištění na požádání zákazníka do té míry, pokud
realizovatelná hodnota našeho zajištění převýší zajišťované pohledávky o více než 10%; výběr
uvolněného zajištění náleží nám.
10 Odpovědnost za vady
10.1 Zákazník je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady pouze, když dostojí všem svým
smluvním i zákonným povinnostem, spočívajícím v prohlédnutí a a řádném vytčení vad
(např. § 2124 obč.zák.).
10.2 Pokud má zboží vadu, je zákazník oprávněn dle své volby k dodatečnému plnění ve formě
odstranění vady nebo dodání nové bezvadné věci. V případě odstranění vady jsme povinni
hradit veškeré náklady, nezbytné pro odstranění vady, zejména transportní, cestovní,

pracovní a náklady na materiálu, pokud se tyto nezvýší tím, že zboží bylo dopraveno do
jiného místa, než do místa plnění. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, tak je zákazník dle
vlastní volby oprávněn od smlouvy odstoupit či žádat slevu z kupní ceny.
10.3 Ručíme podle zákonných ustanovení za škodu, která bude způsobena úmyslně či z hrubé
nedbalosti včetně úmyslu či hrubé nedbalosti našich zástupců či pomocníků při plnění.
Pokud nedojde z naší strany k úmyslnému porušení smlouvy, je naše odpovědnost omezena
na škodu předvídatelnou a obvykle (typicky) vznikající.
10.4 Ručíme podle zákonných ustanovení i za škodu, pokud zaviněně porušíme podstatnou
smluvní povinnost ve formě vědomé nedbalosti; v tomto případě se ale naše odpovědnost
za škodu omezuje na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.
10.5 Ručení kvůli zaviněnému porušení života, těla či zdraví zůstává nedotčeno; toto platí rovněž
pro kogentní ručení podle předpisů o odpovědnosti za škodu vzniklou vadou výrobku.
10.6 Pokud není výše ujednáno něco jiného, je odpovědnost za škodu vyloučena.
10.7 Promlčecí doba pro nároky z vad činí 12 měsíců, počítáno ode dne přechodu nebezpečí
škody na věci.
11 Celkové ručení
11.1 Rozšíření odpovědnosti za škody nad rámec předvídaného ručení v čl. 10 je bez ohledu na
právní povahu uplatněného nároku vyloučeno.
11.2 Omezení podle odst. 11.1 platí také, pokud zákazník v případě nároku na náhrady škody
namísto plnění požaduje náhradu zbytečně vynaložených nákladů.
11.3 Pokud je odpovědnost za škodu vůči nám vyloučena nebo omezena, platí toto rovněž
v ohledu odpovědnosti za škodu našich zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků,
zástupců a pomocníků při plnění.
12 Zpracování a uložení dat
Zákazník je srozuměn s tím, že data o obchodním a platebním styku s ním, jakož i data, vztahující
se k osobě zákazníka, zpracováváme elektronicky na nosičích dat a ukládáme.
13 Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto podmínky a veškeré smlouvy, jejichž součástí jsou tyto podmínky, se řídí českým
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími
předpisy. Vylučuje se použití kolizních norem a použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi
zboží.

13.2 Sjednává se výlučná pravomoc soudu České republiky, místně příslušným je věcně příslušný
soud v Českých Budějovicích.
13.3 Ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu k otázkám
neupraveným kupní smlouvou ani těmito všeobecnými podmínkami nebudou mít obchodní
zvyklosti přednost před ustanoveními zákona, která nemají donucovací povahu.
13.4 V případě pochybností je rozhodující české znění obchodních podmínek.
13.5 Pokud jsou jednotlivá ustanovení smlouvy se zákazníkem včetně těchto prodejních
podmínek zcela či částečně neúčinná nebo se stanou zcela či částečně neúčinnými, tak je
tímto nedotčena platnost ostatních ustanovení. Zcela či částečně neúčinné ustanovení bude
nahrazeno takovým ujednáním, které nejvíce odpovídá obchodnímu účelu neúčinného
ujednání. To samé platí v případě mezer ve smlouvě včetně těchto prodejních podmínek.

