OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ALFA PLASTIK, A.S. („Obchodní podmínky“)

A.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto Obchodní podmínky platí pro všechny obchodní případy, ve kterých vystupuje Alfa Plastik,
a.s., jako Dodavatel a obchodní partner jako Odběratel.
V případě, že Rámcová smlouva nebo Dílčí smlouva stanoví něco jiného, než je uvedeno v těchto
Obchodních podmínkách, mají ustanovení Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy přednost před
ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou s nimi v rozporu.
Přijetím těchto Obchodních podmínek se Strany zavazují jimi řídit v budoucnu ve všech svých
vzájemných vztazích, které budou spadat do předmětu těchto Obchodních podmínek.
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ DÍLČÍ SMLOUVY
Dodávky Plnění mezi Dodavatelem a Odběratelem se uskutečňují prostřednictvím Dílčích smluv,
které jsou uzavírány zejména na základě Objednávek Odběratele a v souladu s Rámcovou
smlouvou, byla-li uzavřena. V případě, že jsou Strany již vázány těmito Obchodními podmínkami,
nepoužije se článek 2.5. V opačném případě se místo toho nepoužijí články 2.2 - 2. 4.
Odběratel je povinen Objednávku vyhotovit v písemné podobě, uvést v ní všechny údaje a
náležitosti, přičemž tento požadavek se považuje za splněný i v případě, kdy je Objednávka učiněná
elektronicky ve formě e-mailu.
Objednávka doručená Dodavateli je pro Odběratele závazná po dobu deseti (10) pracovních dnů.
K uzavření Dílčí smlouvy dochází buď výslovnou akceptací Objednávky Dodavatelem, nebo
dodáním Plnění v souladu s ní ve lhůtě uvedené v článku 2.3 nebo akceptací Objednávky
Dodavatelem s odchylkou či dodatkem, pokud v tomto případě Odběratel nevysloví ve lhůtě pěti
(5) pracovních dnů s tímto nesouhlas.
Závazek Stran se řídí na prvním místě výslovným ujednáním v Dílčí smlouvě, dále v rozsahu jím
neupraveném výslovným ujednáním v Rámcové smlouvě, pokud byla uzavřena, dále pak
odsouhlaseným technickým výkresem, pak poskytnutým vzorkem a nakonec těmito Obchodními
podmínkami.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena, bez ohledu na to, zda bude Odběratelem uvedena v Objednávce, se vždy řídí a bude
vypočtena na základě aktuálně platného Ceníku.
Cena nezahrnuje DPH, která bude vždy připočtena v příslušné výši dle aktuálně platných
a účinných právních předpisů a Odběratelem zaplacena. Cena nezahrnuje vratné obaly (např.
EURO palety), v případě, že místo dodání je rozdílné od místa uvedeného v článku 4.1. Cena
nezahrnuje ani náklady na dopravu Plnění a jeho vykládku.
V případě, že si Strany v rámci Rámcové smlouvy odsouhlasily Ceník, Dodavatel informuje
Odběratele písemně či e-mailem o jakékoliv zamýšlené změně cen uvedených v Ceníku minimálně
deset (10) pracovních dnů před zamýšlenou účinností změny. Změna Ceníku nabývá mezi Stranami
účinnosti dnem uvedeným v oznámení Dodavatele Odběrateli. V případě, že Ceník nepředstavuje
součást Rámcové smlouvy, je Dodavatel oprávněn jej měnit libovolně a pro každou Dílčí smlouvu
platí aktuální Ceník ke dni jejího uzavření.
Dodavatel je oprávněn požadovat platbu Ceny předem. Pokud se Strany dohodnou, že Cena nebo
její část bude zaplacena po dodání Plnění, vystaví Dodavatel Fakturu nejdříve v den dodání Plnění
a její splatnost bude třicet (30) dnů ode dne doručení Odběrateli.
DODACÍ PODMÍNKY A PŘECHOD PRÁV
Místem dodání Plnění je závod Dodavatele na adrese Bruntál, Opavská nebo závod Dodavatele na
adrese Tachov, Oldřichovská. Dodací podmínky se řídí INCOTERMS 2010: EXW.
Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost ke splnění Dílčí
smlouvy a Rámcové smlouvy. V případě prodlení Odběratele se splněním této povinnosti se o
stejnou dobu prodlužují lhůty ke splnění povinností Dodavatele.
Není-li v Dílčí smlouvě ani Rámcové smlouvě sjednán termín dodání, dodá Dodavatel Plnění
Odběrateli nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne uzavření Dílčí smlouvy.
Odběratel je povinen Plnění převzít a převzetí potvrdit na dodacím listu s uvedením jména a
pracovního zařazení přebírajícího pracovníka.
Nebezpečí škody na předmětu Plnění (nebo jeho části) přechází na Odběratele okamžikem předání
Plnění (resp. jeho části) Odběrateli (popř. k jím zajišťované přepravě) nebo podpisem dodacího
listu za Odběratele nebo prodlením Odběratele s převzetím Plnění.
Vlastnické právo k předmětu Plnění přechází na Odběratele teprve úplným zaplacením Ceny za
celou předmětnou dodávku Plnění s veškerými dalšími příplatky a daněmi. Odběratel se zavazuje,
že dokud na něj nepřejde vlastnické právo k předmětu Plnění, bude jej pro Dodavatele bezplatně a
s odbornou péčí opatrovat a nebude s ním disponovat žádným způsobem, který je s tímto
neslučitelný (zejména jej nepřevede ani nezatíží). Dojde-li i přesto ke zpracování, smísení nebo jiné
události, která by měla za následek přechod nebo přeměnu vlastnického práva, stane se výlučným
vlastníkem výsledné věci Dodavatel, a to bez jakékoli povinnosti náhrady.
Veškerá práva duševního vlastnictví Dodavatele zůstávají nadále vlastnictvím Dodavatele a
nepřechází na Odběratele ani mu Dodavatel neposkytuje jakékoli oprávnění k jejich užití nebo
dispozicí s nimi, neujednají-li si Strany písemně výslovně jinak.
Při dodávce Plnění na EURO paletách nebo v jiných vratných obalech za ně může Odběratel
neprodleně předat výměnou nepoškozené palety a obaly stejného druhu a kvality. Dodavatel je
oprávněn odmítnout převzetí poškozených palet a vratných obalů.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OKOLNOSTMI
Odběratel se zavazuje Dodavateli neprodleně oznámit jakékoliv rozhodnutí nebo opatření jiné
povahy orgánu veřejné moci nebo jakékoliv zásahy třetí osoby, které se vztahují na jím dosud
nezaplacené Plnění a poskytnout Dodavateli veškeré související informace a součinnost. Odběratel
se zavazuje neprodleně oznámit Dodavateli zánik jeho živnostenského či jiného oprávnění a
skutečnost, že je v úpadku nebo hrozícím úpadku. Odběratel se rovněž zavazuje neprodleně
oznámit Dodavateli jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení.
V případě úpadku nebo hrozícího úpadku Odběratele, zahájení insolvenčního řízení nebo exekuce
na majetek Odběratele, likvidace Odběratele či v případě jiného obdobného řízení nebo rozhodnutí
se pohledávky Dodavatele vůči Odběrateli stávají ihned splatnými. Dodavatel může v takovém
případě okamžitě odstoupit od Dílčích smluv a Rámcových smluv a žádat vrácení Plnění, za jehož
dodávku Odběratel dosud nezaplatil Cenu.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A POVINNOST K NÁHRADĚ ÚJMY
Dodavatel je povinen dodat Odběrateli Plnění v jakosti, množství a provedení určeném výlučně
Dílčí smlouvou a Rámcovou smlouvou, pokud byla uzavřena, a těmito Obchodními podmínkami.
Odběratel má práva z vadného plnění, pokud vada vznikne po okamžiku přechodu nebezpečí škody
na Plnění pouze a v rozsahu, v jakém je způsobena porušením povinností Dodavatele.
Odběratel je povinen za přítomnosti zástupce Dodavatele prohlédnout Plnění neprodleně při jeho
převzetí, zejména provést kontrolu z hlediska druhu, množství a úplnosti dodávky. Zjištěné zjevné
vady je Odběratel povinen reklamovat písemně v rámci dodacího listu nebo předávacího protokolu.
V případě, že reklamace zjevné vady nebude takto uplatněna, ztrácí Odběratel práva z vadného
plnění spojená se zjevnými vadami.
V případě ostatních vad je Odběratel povinen podat Dodavateli písemnou zprávu o vadách Plnění
bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od okamžiku, kdy Odběratel
vady Plnění zjistil, a to písemně či e-mailem. Ve zprávě o vadách uvede Odběratel identifikaci
příslušné Dílčí smlouvy, druh a množství reklamovaného Plnění, číslo dodacího listu anebo
předávacího protokolu týkajícího se dodávky reklamovaného Plnění a důvod reklamace. V případě,
že reklamace nebude takto uplatněna, ztrácí Odběratel práva z vadného plnění spojená s těmito
vadami. Odběratel je oprávněn reklamovat dodávku Plnění pouze do té části, ke které lze
prokazatelně vztáhnout důvod reklamace.
Odběratel je povinen reklamované vady Plnění doložit Dodavateli a umožnit mu kontrolu dodaného
Plnění, jakož i prošetření okolností, které se s dodávkou, uskladněním a použitím Plnění pojí. Za
tímto účelem je Odběratel zejména povinen umožnit Dodavateli vstup do budov a jiných prostor,
na pozemky, k zařízením, poskytovat doklady a obstarávat vyjádření zúčastněných osob, a to vše
dle požadavků Dodavatele.
V případě uznání reklamace Dodavatelem bude provedena výměna vadného Plnění za bezvadné
nebo poskytnuta přiměřená sleva z Ceny, a to dle volby Dodavatele. Jiný způsob řešení reklamace
je možný jen na základě dohody Stran.
V případě, kdy v rámci vyřízení reklamace bude poskytnuta sleva ve výši odpovídající 100 %
jednotkové ceny (části) Plnění, je Odběratel povinen na žádost Dodavatele nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů vrátit Dodavateli toto Plnění zpět.
Do doby posouzení oprávněnosti reklamace Dodavatelem není Odběratel oprávněn s Plněním
disponovat. Odběratel není zejména bez předchozího výslovného souhlasu Dodavatele oprávněn
reklamované Plnění posílat Dodavateli poštou ani požadovat po zástupci Dodavatele, aby převzal
zpět reklamované Plnění, pro které ještě není reklamace vyřízena.
Dodavatel nebude v případě vad Plnění povinen k náhradě jakékoli újmy Odběratele nebo třetích
osob (zejm. odběratelů Odběratele) nad rámec práv Odběratele z vadného plnění upravených
v těchto Obchodních podmínkách s výjimkou náhrady újmy způsobené na přirozených právech,
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úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Náklady reklamačního procesu v případě oprávněné reklamace
si nese každá Strana sama.
Pro účely Obchodních podmínek se pojmem újma rozumí újma na jmění (škoda) ve smyslu § 2894
odst. 1 Občanského zákoníku a v případě, kdy je škůdcem Odběratel i nemajetková újma ve smyslu
§ 2894 odst. 2 Občanského zákoníku. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti
Odběratele odčinit nemajetkovou újmu v případech porušení povinností dle Dílčí smlouvy,
Rámcové smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
SMLUVNÍ POKUTY
Odmítne-li Odběratel neoprávněně převzít Plnění (zejména v případech, neprokáže-li, že Plnění
neobjednal nebo že celá dodávka Plnění byla vadná), je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové Ceny příslušného Plnění za každý
den prodlení a nahradit Dodavateli veškeré náklady spojené s dodávkou a dodatečným opatrováním
Plnění.
Poruší-li Odběratel některou ze svých povinností uvedených v článku 4.5 je povinen uhradit
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20% (dvacet procent) Ceny předmětného Plnění za každé
jednotlivé porušení některé z uvedených povinností.
Poruší-li Odběratel zákaz dispozice s Plněním do vyřízení reklamace či zákaz zasílat reklamované
Plnění Dodavateli nebo po zástupcích Dodavatele požadovat převzetí reklamovaného Plnění
dle článku 6.8. je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% (deset procent) Ceny
předmětného Plnění za každé jednotlivé porušení.
Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení výzvy Dodavatele k jejímu
uhrazení.
V případě prodlení s placením Ceny je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve
výši 0,2% (dvou desetin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě, že dojde k porušení jakékoli povinnosti Odběratele a tento je za to povinen zaplatit
Dodavateli smluvní pokutu nebo úrok z prodlení, není tím dotčeno právo Dodavatele na náhradu
vzniklé újmy v celém rozsahu.
UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY, UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY
Smluvní vztah založený Dílčí smlouvou může být před jejím splněním ukončen:
(a)

písemnou dohodou Stran; nebo

(b)

písemným odstoupením kterékoli ze Stran ze zákonných nebo sjednaných důvodů.
Strany, pro případ porušení smlouvy nepodstatným způsobem ze strany Dodavatele,
sjednávají jako dodatečnou lhůtu přiměřenou ke splnění povinností Dodavatele, bez
jejíhož poskytnutí spolu s výzvou k nápravě porušení nelze odstoupit, lhůtu nejméně 10
pracovních dní.

Pro účely odstoupení od Dílčí smlouvy se podstatným porušením rozumí, nestanoví-li Rámcová
smlouva jinak, porušení povinností Odběratele zejména prodlení se zaplacením Ceny za jakékoliv
Plnění delší než patnáct (15) dní.
Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od kterékoli Dílčí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy
v případě, že Odběratel vstoupí do likvidace, ocitne se v úpadku nebo hrozícím úpadku, podá na
sebe insolvenční návrh nebo je na jeho majetek nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.
Ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty
má za následek odstoupení od smlouvy bez dalšího, se na Dílčí smlouvu ani Rámcovou smlouvu
nepoužije.
Dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy nebo Rámcové smlouvy a má-li na základě toho Dodavatel
vracet zaplacené peněžní prostředky nebo poskytovat jiné plnění v rámci vypořádání vztahů mezi
Stranami v důsledku odstoupení, není tak povinen činit dříve, než Odběratel vrátí Dodavatelem
poskytnuté plnění a poskytne Dodavateli všechno případné další plnění, které Dodavateli dluží.
Dodavatel je oprávněn tyto peněžní prostředky k vrácení Odběrateli ponížit o Dodavatelem
odvedené daně, které s těmito peněžními prostředky souvisí (zejm. DPH).
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odběratel není oprávněn postoupit nebo převést jakékoliv své pohledávky z Rámcové smlouvy
nebo z Dílčí smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele, a to ani
částečně, není-li výslovně ujednáno jinak.
Odběratel není oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky za Dodavatelem vyplývající z Rámcové
smlouvy či z Dílčí smlouvy.
Vyšší mocí se pro účely Rámcové smlouvy stejně jako pro účely Dílčích smluv rozumí v souladu
s § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku okolnosti, kterými se prokáže, že ve splnění povinnosti
z příslušné smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli, a to zejména, nikoli však výlučně živelné události, války, změna politické
situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z těchto smluv, nebo
jakákoli jiná podobná příčina, událost, či skutečnost. Zásahy vyšší moci jsou důvodem k odkladu
plnění smluvní povinnosti na straně Dodavatele po dobu a v rozsahu existence uvedených
okolností. Stejné podmínky se uplatní v případě, kdy okolnosti vyšší moci zasáhnou subdodavatele
Dodavatele.
Strany výslovně vylučují na Rámcovou smlouvu, Dílčí smlouvu a tyto Obchodní podmínky
aplikaci ustanovení upravující odkazy na obchodní podmínky ve smlouvách uzavíraných adhezním
způsobem a doložky v takových smlouvách obsažené v § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01/10/2015 a pozbývají účinnosti nabytím
účinnosti Nových obchodních podmínek s pozdějším datem vydání, které nahrazují a stávají se
Obchodními podmínkami. Dodavatel je oprávněn znění těchto Obchodních podmínek jednostranně
měnit či doplňovat. Nesouhlasí-li Odběratel s Novými obchodními podmínkami, je Odběratel
oprávněn ukončit písemnou výpovědí dotčenou Dílčí smlouvu a Rámcovou smlouvu (byla-li
uzavřena) doručenou Dodavateli do pěti (5) pracovních dnů od oznámení Nových obchodních
podmínek, a to s účinky výpovědi ke dni zamýšlené účinnosti Nových obchodních podmínek.
V případě, že se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek, Dílčí smlouvy nebo Rámcové
smlouvy stane neúčinným nebo nevymahatelným, nebo bude zdánlivé, zbývající ustanovení
zůstávají v platnosti. Za takovýchto okolností Strany takové neúčinné, nevymahatelné nebo
zdánlivé ustanovení nahradí ustanovením, které bude co možná nejblíže odpovídat ekonomickému
účelu takového neúčinného, nevymahatelného nebo zdánlivého ustanovení.
Rámcová Smlouva, jakákoli Dílčí smlouva, případně další vztahy z těchto smluv vyplývající,
pokud se Strany nedohodnou jinak, se řídí právem České republiky s vyloučením norem
mezinárodního práva soukromého. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením
zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
Veškeré případné spory vzniklé z Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy anebo v souvislosti s nimi,
budou řešeny smírnou cestou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou, bude takový
spor řešen věcně a místně příslušným českým soudem, a to dle sídla Dodavatele.
Pro případ uzavírání Rámcové smlouvy, Dílčích smluv a jejich změn Strany vylučují aplikaci
ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že konkrétní
smlouva je uzavřena i v případě, že mezi Stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o
jejím obsahu.
NĚKTERÉ POJMY
„Dílčí smlouva“ – jakákoli smlouva mezi Stranami (vyjma pracovních smluv a dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, příp. obdobných smluv uzavřených podle jiného než českého
práva), na jejímž základě je Dodavatel zavázán dodat Odběrateli určité Plnění a Odběratel je
zavázán toto Plnění převzít a zaplatit za něj Dodavateli Cenu;
„Dodavatel“ – společnost Alfa Plastik, a.s., IČO: 607 93 791
„Odběratel“ – každý subjekt, se kterým Dodavatel uzavřel Dílčí smlouvu;
„Plnění“ – jakékoli plnění poskytnuté Dodavatelem Odběrateli na základě Dílčí smlouvy, zejména
movitá věc, ale také dílo nebo služby;
„Rámcová smlouva“ – rámcová smlouva uzavřená mezi Odběratelem a Dodavatelem, týkající se
stanovení podmínek platných mezi Stranami pro veškeré budoucí dodávky Plnění Dodavatelem
Odběrateli, pokud se nejedná o Dílčí smlouvu;
„Strany“ – Odběratel a Dodavatel.

V Bruntále dne 1. 10. 2015

