Všeobecné obchodní podmínky
společnosti
INAPA s.r.o.
IČ: 255 18 755
se sídlem Třebíč, Průmyslová 223, PSČ 674 01
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 27110

Článek 1
Platnost všeobecných obchodních podmínek
1.1

1.2

1.3

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti INAPA s.r.o., se sídlem Třebíč,
Průmyslová 223, PSČ 674 01, IČ: 255 18 755, zapsané do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27110 (dále rovněž jako „prodávající“) upravují
vzájemná práva a povinnosti prodávajícího jakožto dodavatele a kupujícího jakožto odběratele
při prodeji a distribuci produktů kartonážní výroby a tiskařské výroby (dále rovněž jako
„zboží“) dodávaného kupujícímu, který je podnikatelem, a jsou závazné pro veškerý obchodní
styk prodávajícího s kupujícím.
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující (dále
rovněž jako „smluvní strany“) nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.
Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanoveními těchto
všeobecných obchodních podmínek.
Použití všeobecných obchodních podmínek kupujícího se tímto vylučuje, pokud nejsou
prodávajícím písemně akceptovány; a to i v případě, kdy by všeobecné obchodní podmínky
kupujícího nebyly v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího. Jednání
prodávajícího a plnění smluv prodávajícím neplatí jako souhlas s aplikací podmínek odlišných
od všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

Článek 2
Uzavření jednotlivých kupních smluv
2.1

2.2
2.3

2.4

Jednotlivá kupní smlouva bude uzavřena tak, že písemně učiněná nabídka prodávajícího bude
písemně přijata objednávkou kupujícího. Nabídky prodávajícího budou vystavovány
v návaznosti na nezávazné poptávky kupujícího, které prodávajícímu kupující zašle.
Za písemnou formu dle bodu 2.1 se rovněž považuje elektronická forma (e-mail), i když nebude
podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Změny a/nebo doplňky jednotlivých kupních smluv musí být učiněny písemnou formou, jinak
jsou neplatné. Písemná forma je rovněž nezbytná k dohodě smluvních stran, že na tomto
ustanovení netrvají.
Předmětem jednotlivých kupních smluv je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží blíže
specifikované v jednotlivé kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto
zboží a závazek kupujícího převzít dodané zboží dle jednotlivé kupní smlouvy a zaplatit za něj
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
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Článek 3
Platební podmínky
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

Kupní cena zboží je mezi smluvními stranami dohodnuta vždy v jednotlivé kupní smlouvě.
Nebude-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cena bez příslušné daně z přidané hodnoty, která ke
kupní ceně bude připočtena a kupujícím uhrazen.
Nebude-li v jednotlivé kupní smlouvě dohodnuto jinak, nezahrnuje kupní cena žádné související
služby, náklady na přepravu, balení a pojištění zboží či jiné náklady.
Kupní cenu bude kupující hradit prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury)
prodávajícího, který bude kupujícímu po dodání zboží či jeho části vystaven.
Daňové doklady prodávajícího a jimi vyúčtované pohledávky prodávajícího za kupujícím jsou
splatné do 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu, nebude-li v jednotlivé kupní smlouvě
dohodnuto jinak. Kupní cena je splatná na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu.
Za den úhrady se považuje den připsání sjednané částky na účet prodávajícího.
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, přičemž nárok
prodávajícího na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není uhrazením smluvní pokuty
kupujícím jakkoliv dotčen.
Bude-li kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, bude
prodávající oprávněn do doby jeho úhrady pozastavit veškerá plnění z jednotlivých kupních
smluv, aniž by se tím dostal do prodlení s dodáním zboží. Prodlení kupujícího s úhradou kupní
ceny delší než 30 dnů je důvodem pro odstoupení prodávajícího od příslušné jednotlivé kupní
smlouvy.

Článek 4
Dodací podmínky
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Nebude-li v jednotlivé kupní smlouvě dohodnuto jinak, bude dodání zboží uskutečněno Ex
Works v souladu s INCOTERMS 2010 (EXW Třebíč, INCOTERMS 2010), tj. místem dodání
je příslušné výdejní místo v sídle prodávajícího.
Pokud budou smluvní strany při uzavírání smlouvy používat mezinárodní výkladová pravidla,
budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek vydaných
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – „INCOTERMS 2010“.
Dokladem o dodání zboží je dodací list, ve kterém je kupující povinen uvést veškeré případné
vady, které při převzetí zboží zjistil.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle objednávky kupujícího do určeného místa
během lhůty stanovené v jednotlivé kupní smlouvě. Doba dodání zboží se automaticky
prodlužuje o dobu trvání případných okolností vylučujících odpovědnost prodávajícího
v souladu s ustanovením § 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jestliže tyto
okolnosti způsobily nedodržení dohodnuté doby dodání zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
V případě, že přepravu provádí prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží vždy v místě
dodání (bez vyložení) v okamžiku předání zboží; prodávající nemá povinnost vykládky zboží.
Dodací termín se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení se splněním svých
smluvních povinností ve vztahu k prodávajícímu.
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4.7

4.8
4.9

Kupující je povinen zboží převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu zboží
s dodacím listem, popř. zjevná poškození přepravních obalů či zboží, a uvést tato poškození či
vady v dodacím listu.
V případě, že kupující nepřevezme objednanou dodávku, je povinen uhradit náklady, které tak
prodávajícímu vznikly.
Pojištění přepravy zabezpečí prodávající pouze na základě písemného ujednání. V případě
žádosti kupujícího zajistí prodávající pojištění přepravy na náklady kupujícího.

Článek 5
Kvantitativní odchylky

a)
b)
c)
d)

Vzhledem k technologii výroby
tolerancích množství:
u dodávek do
500 kusů
u dodávek do
2 500 kusů
u dodávek do
5 000 kusů
u dodávek nad
5 000 kusů

je prodávající oprávněn splnit kupní smlouvy v těchto

a)
b)
c)
d)

V případě, že kupující požaduje přesný počet kusů, účtují se podle počtu kusů k sjednané ceně
tyto přirážky:
do 1 000 kusů
10 %
od 1 001 do 2 500 kusů
8%
od 2 501 do 5 000 kusů
6%
nad 5 000 kusů
5%

30 %
20 %
15 %
10 %

I v těchto případech si vyhrazuje prodávající právo nepatrných množstevních odchylek
způsobených chybami při počítání.

Článek 6
Odpovědnost za vady
5.1

5.2

5.3
5.4

Prodávající odpovídá (i) za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na
zboží na kupujícího, a (ii) za vady, které vzniknou po přechodu nebezpečí škody na zboží na
kupujícího a které byly zároveň způsobeny porušením povinností prodávajícího.
Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, zejména zkontrolovat, zda dodané
zboží netrpí zjevnými vadami a bylo dodáno v objednaném množství. Potvrzením převzetí zboží
na dodacím listu ze strany kupujícího se má za to, že zboží při dodání netrpělo žádnými
zjevnými vadami.
Prodávající je povinen písemně sdělit kupujícímu do 60 dní od obdržení písemného vytknutí
vad, zda reklamaci uznává, popř. v jakém rozsahu ji uznává, nebo v této lhůtě vadu odstranit.
Vytknutí vad zboží kupujícím prodávajícímu a uplatnění nároků z vad zboží nejsou důvodem
pro pozastavení úhrady kupní ceny ani její části za zboží ze strany kupujícího.
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Článek 7
Přechod vlastnického práva
6.1

6.2

6.3

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným uhrazením kupní ceny. Kupující bere
na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až
do zaplacení kupní ceny nijak právně disponovat, tj. zejména jej prodávat, převádět na třetí
osoby, zpracovat nebo jej jakkoliv právně zatěžovat (tj. zejména ke zboží zřizovat zástavní nebo
obdobné právo).
Okamžikem přechodu vlastnického práva ke zboží přechází na kupujícího rovněž vlastnické
právo k obalům tohoto zboží. Okamžikem přechodu vlastnického práva k obalům na kupujícího
přecházejí na kupujícího povinnosti vztahující se na osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu
obaly nebo balené výrobky, vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 477/2001 Sb.,
v platném znění (zákon o obalech), a to především povinnost zpětného odběru a využití obalu
z obalů, resp. jejich likvidace.
Jakmile se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží, je prodávající
oprávněn vzít si zboží zpět. Kupující má povinnost umožnit mu přístup ke zboží a taktéž
umožnit okamžité navrácení zboží, pokud jej prodávající k tomu vyzve.

Článek 8
Zápočty a postoupení pohledávek
7.1
7.2

Jednostranné započtení pohledávek kupujícího proti pohledávkám prodávajícího není přípustné,
pokud není pohledávka kupujícího pravomocně přiznána soudem.
Prodávající je oprávněn postoupit své pohledávky za kupujícím třetí osobě, jakož i využít
pohledávky za kupujícím k financování prostřednictvím faktoringu či prostřednictvím třetí
osoby, zejména bankovní instituce. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího bez
zbytečného odkladu o skutečnosti, že svoji pohledávku za kupujícím postoupil třetí osobě.

Článek 9
Povinnost mlčenlivosti
8.1

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací, které si vzájemně
poskytnou při plnění jednotlivých kupních smluv, zejména ohledně informací představujících
obchodní tajemství smluvních stran.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
9.1

Žádným z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek o smluvní pokutě není dotčeno
právo příslušné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se
smluvní pokuta vztahuje, a to ani právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. I po
případném zrušení/ukončení jednotlivé kupní smlouvy zůstává zachován nárok na smluvní
pokuty i náhradu vzniklé škody.
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9.2

9.3

9.4
9.5

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky, jednotlivé kupní smlouvy a závazkové vztahy na jejich
základě založené platí právní řád České republiky, a to s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo
jednotlivých kupních smluv neplatná a/nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a/nebo
neúčinnost celých všeobecných obchodních podmínek nebo jednotlivých smluv. Smluvní strany
se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají
takovou úpravu, která se hospodářsky co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo
neúčinné ustanovení.
Předáním objednávky kupující potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2017.
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