Všeobecné obchodní podmínky č. 1/2014
I. Základní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu
ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran při prodeji hutního materiálu a výrobků, kde Prodávajícím je společnost
EXPONO Steelforce, a.s., se sídlem Mlýnská 2353/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
26902401, DIČ: CZ26902401, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka
2917, (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím osoba, která s Prodávajícím uzavřela smlouvu o prodeji
hutního materiálu a výrobků v době účinnosti těchto VOP (dále jen „Kupující“).
2. Prodávající uzavírá kupní smlouvy týkající se prodeje hutního materiálu a výrobků výlučně na
základě těchto VOP, když kupní smlouva a tyto VOP představují úplnou dohodu smluvních stran o
podmínkách konkrétního prodeje (dále také „kupní smlouva“). Smluvní strany si však mohou
jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP dohodnout v kupní smlouvě jinak. Odchylná
ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
3. Tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud budou k dané
kupní smlouvě přiloženy nebo pokud bude příslušná kupní smlouva obsahovat odkaz na tyto VOP a
kupující potvrdí v kupní smlouvě či jiným způsobem, že je mu obsah VOP znám.
4. Jakákoliv ujednání mezi stranami odchylná od těchto VOP nebo jakékoliv jejich dodatky jsou
přípustné pouze tehdy, jsou-li odsouhlaseny písemnou formou oběma smluvními stranami, tzn.
Prodávajícím a Kupujícím.
5. Písemnou formou se pro účely těchto VOP rozumí i e-mail a fax, není-li výslovně stanoveno jinak.
6. Pokud některá práva a povinnosti nejsou upravena ani smlouvou, ani těmito VOP, řídí se obecně
závaznými právními předpisy ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Tyto VOP jsem k dispozici na webových stránkách Prodávajícího www.expono.cz a stávají se vždy
nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím.
8. Veškeré údaje uvedené v kupní smlouvě, dále také informace, dokumenty a ostatní podklady
poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou, které nejsou běžně dostupné,
jsou obchodním tajemstvím Prodávajícího (dále také „důvěrné informace“. Kupující se zavazuje, že
bez předchozího souhlasu prodávajícího tyto důvěrné informace nepoužije pro svou potřebu v
rozporu s účelem kupní smlouvy, ani je neposkytne a neumožní k nim přístup třetím osobám.

II. Uzavření smlouvy
1. Kupující objednává zboží písemně u Prodávajícího. Na základě této objednávky vypracuje
Prodávající návrh kupní smlouvy, který odešle Kupujícímu.
2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující potvrdí předložený písemný návrh na uzavření
kupní smlouvy bez dodatků, výhrad, omezení, změn a doplňků a odešle zpět Prodávajícímu.
Jakékoli změny a doplňky obsažené v potvrzení návrhu nelze považovat za přijetí návrhu kupní
smlouvy, ale jsou považovány za nový návrh smlouvy.
3. Kupní smlouva se uzavírá pouze v písemné formě s podpisy obou stran.

4. Dodatky a změny kupní smlouvy lze činit pouze v písemné formě a za předpokladu odsouhlasení
obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za odsouhlasení změny či dodatku
kupní smlouvy považují rovněž písemné potvrzení o akceptaci e-mailem či faxem.

III. Dodání a převzetí zboží
1. Ke splnění závazku Prodávajícího dochází okamžikem, kdy zboží odevzdá Kupujícímu způsobem
stanoveným v kupní smlouvě. Okamžikem odevzdání zboží vzniká právo Prodávajícího na
zaplacení kupní ceny a povinnost Kupujícího zboží převzít. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím
přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího rovněž
v případě, nepřevezme-li si Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.
2. Není-li v kupní smlouvě stanoven jiný způsob odevzdání zboží, Prodávající splní povinnost
odevzdat věc Kupujícímu okamžikem, kdy Prodávající písemně vyzve Kupujícího k převzetí zboží
ze závodu nebo ze skladu, čímž mu umožní se zbožím nakládat.
3. Způsob odevzdání zboží lze dohodnout zejména tak, že k němu dojde okamžikem, kdy Prodávající
odevzdá objednané zboží Kupujícímu nebo jím zplnomocněné osobě v místě dodání určeném v
objednávce, nebo lze předání zboží Kupujícím stanovit na okamžik, kdy bude zboží odevzdáno
prvnímu dopravci k přepravě, přičemž dodávka musí být označena jako zásilka Kupujícího.
4. Prodávající je oprávněn odevzdat zboží i před termínem, který byl dohodnut ve smlouvě a Kupující
je i v takovém případě povinen objednané zboží od Prodávajícího převzít.
5. Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením ceny v případech, kdy
odevzdání zboží a zaplacení ceny se má uskutečnit současně, může Prodávající uchovat zboží na
náklady Kupujícího sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zadržovat toto zboží, dokud Kupující
neuhradí takto vzniklé náklady. Prodávající v takovém případě neodpovídá za vzniklé vady zboží,
kterým není možné zabránit při dostupném běžném způsobu skladování (např. koroze apod.).
6. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 občanského
zákoníku. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až okamžikem, kdy v plném rozsahu uhradí
kupní cenu za dané zboží. Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k
předmětnému zboží, pokud bude uhrazena jeho celá kupní cena. Dokud nedojde k nabytí
vlastnického práva ke zboží Kupujícím podle tohoto odstavce, není Kupující oprávněn se zbožím
nakládat a disponovat bez souhlasu Prodávajícího, zejména ho dále prodat, jinak zpracovat či zřídit
ke zboží zástavní právo.
7. Kupující je při převzetí zboží povinen uskutečnit prohlídku přebíraného zboží. Odevzdání a převzetí
zboží se mezi Kupujícím a Prodávajícím strany potvrdí podpisem na dodacím listu vystaveném
Prodávajícím, ve kterém je uvedeno jednotlivé zboží, jeho množství a případně sjednané
provedení. Obě zúčastněné strany uvedou případné vady zboží, které budou zjištěny při prohlídce
zboží při jeho převzetí, nebo které jsou jinak zjevnými vadami. Uvedení případných vad zboží na
dodacím listu neplní funkci reklamace a není považováno za provedenou reklamaci. Písemnou
reklamaci v souladu s těmito VOP je nutné doručit Prodávajícímu nejpozději do 48 hodin od
převzetí zboží. V případě, že prohlídka neproběhne bezprostředně při převzetí zboží, je Kupující
povinen ji provést sám tak, aby případně mohl reklamovat zjevné vady ve lhůtě podle tohoto
odstavce.

8. Pro dodání ujednaného množství zboží jsou rozhodující údaje o hmotnosti deklarované
Prodávajícím. Za odevzdání dohodnutého množství zboží je považováno dodání zboží v toleranci ±
do 10 % ujednaného množství v příslušné kupní smlouvě.
9. Po dobu prodlení Kupujícího s plněním jakéhokoliv závazku vůči Prodávajícímu, není Prodávající v
prodlení s odevzdáním zboží a toto jednání Prodávajícího není považováno za porušení kupní
smlouvy.

IV. Platby a zúčtování
1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu odevzdaného zboží. Výše kupní ceny je
sjednána v kupní smlouvě. Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu kupní ceny okamžikem
odevzdání zboží podle kupní smlouvy. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, vystaví Prodávající
Kupujícímu při převzetí zboží fakturu na úhradu kupní ceny za zboží, s náležitostmi daňového
dokladu dle zákona č. 254/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu i za odevzdání části objednaného zboží ve výši odpovídající
ceně částečné dodávky. Kupní cena zboží odevzdaného v každé jednotlivé dodávce je splatná
okamžikem převzetí zboží Kupujícím, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne písemně jinak.
3. Pokud nebudou Kupujícím uhrazeny veškeré splatné závazky vůči Prodávajícímu, včetně těch,
které budou vyplývat i z jiných smluv uzavřených mezi těmito stranami, má Prodávající právo
odepřít odevzdání zboží Kupujícímu až do okamžiku plné úhrady všech těchto závazků. Pokud
dosáhne prodlení Kupujícího se splacením závazků dobu delší než 21 dnů, má Prodávající právo
požadovat další úhrady za zboží v hotovosti anebo zálohově bez ohledu na již dohodnuté platební
podmínky, a to i v případě, že budou hrazeny závazky podle smluv, které mezi stranami vzniknou v
budoucnu.
4. Prodávající je oprávněn si započíst veškeré pohledávky, které má vůči Kupujícímu, a to i
pohledávky peněžité proti nepeněžitým a také pohledávky splatné proti nesplatným. V takovém
případě se za den splatnosti pohledávek považuje den jejich započtení. Předmětem započtení
pohledávek nemohou být pohledávky, které považuje jedna ze stran za nejisté nebo neurčité.

V. Práva z vadného plnění
1. Prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství (hmotnosti), v jakosti a provedení dle
dohody stran.
2. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství neprodleně po
jeho dodání. Zjevné vady je povinen Kupující oznámit bez zbytečného odkladu po provedení
prohlídky, nejpozději do 48 hodin po dodání zboží. Skryté vady je povinen oznámit bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců po odevzdání věci. Ustanovení § 2112 občanského
zákoníku se na kupní smlouvu mezi stranami nepoužije.
3. Reklamace se provádí písemně buď osobním doručením písemné reklamace vady zboží
Prodávajícímu nebo prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb. Písemná reklamace
musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky a popis zjištěných vad a dále musí být
doložena doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace a uvedení návrhu na způsob vyřešení v
případě oprávněnosti reklamace.

4. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování
s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků je bez
předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nepřípustné. Pokud kupující poruší povinnost podle
tohoto odstavce a rovněž neumožní Prodávajícímu se přesvědčit o existenci vad, neposkytne
Prodávajícímu na jeho žádost vzorky reklamovaného zboží, jsou tyto skutečnosti důvodem pro
zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nároku Kupujícího z vad dodaného zboží.
5. Při reklamaci zboží má Prodávající právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění
reklamované vady.
6. Je-li zjištěno, že reklamace je oprávněná, zajistí Prodávající odstranění zjištěných vad v přiměřené
nebo dohodnuté lhůtě, nebo dodá náhradní zboží, případně poskytne slevu z kupní ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy
1. Prodávající má právo odstoupit od uzavřené smlouvy nebo odepřít plnění do té doby, než mu bude
předem uhrazena celá kupní cena, pokud:
a) Prodávající získá po uzavření smlouvy důvěryhodnou informaci o ztrátě solventnosti
Kupujícího a jeho schopnosti plnit závazky ze smlouvy, tj. zejména závažné zhoršení
majetkové situace; pokud Kupující zastaví své platby; bude proti němu zahájeno
insolvenční řízení; vstoupí do likvidace a podobně.
b) ratingová agentura po uzavření kupní smlouvy zhorší rating Kupujícího, nebo pojišťovna
Prodávajícího sníží či ukončí kreditní (úvěrový) limit na Kupujícího.
c) Prodávající odstoupil od jiné smlouvy uzavřené s Kupujícím z důvodů uvedených v čl. VI.
odst. 2.

VI. Závěrečné ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.4.2014

