OBCHODNÍ PODMÍNKY
Úvodní ustanovení
(a) Nebude-li písemně sjednáno jinak, budou se veškeré prodeje a dodávky společnosti SILON s.r.o.
(dále jen „Prodávající“) kterémukoli z jejích odběratelů (dále jen „Kupující“) řídit výhradně
těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Jiná
ujednání, zejména všeobecné obchodní podmínky Kupujícího, se nepoužijí, a to ani v případě,
že Prodávající jejich použití výslovně neodmítne.
(b)

V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a kupní smlouvou mají přednost
příslušná ustanovení kupní smlouvy.

1.
(a)

Objednávky
Objednávkou Kupujícího se po doručení písemného potvrzení objednávky Prodávajícím
Kupujícímu uzavírá kupní smlouva (dále jen „Kupní smlouva“). Kupní smlouva může být uzavřena
také konkludentně, a to doručením zboží v jakosti, množství a termínu uvedeném v objednávce
Kupujícího.

(b)

V případě nabídky předložené Prodávajícím se žádné jednání Kupujícího, jímž Kupující přijme
nabídku Prodávajícího s jakýmikoli změnami nebo odchylkami od nabídky, nepovažuje za přijetí
nabídky, bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou změnu podmínek nabídky. Za přijetí
nabídky se nepovažuje ani opožděné přijetí nabídky nebo pouhé jednání v souladu s nabídkou.

(c)

Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), o smlouvách uzavřených adhezním způsobem
se na vztah mezi smluvními stranami nepoužijí.

(d)

Kupující není oprávněn změnit ani zrušit žádnou objednávku, kterou Prodávající přijal, a rovněž
nelze žádným způsobem změnit Kupní smlouvu, s výjimkou případů, kdy Prodávající předem
udělí písemný souhlas a Kupující Prodávajícího v plné výši odškodní za veškeré ztráty (včetně
ušlého zisku), náklady (včetně nákladů na veškerou práci a použitý materiál), škody, poplatky
a výdaje vzniklé Prodávajícímu v důsledku změny nebo zrušení.

2.
(a)

Dodací podmínky
Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, bude zboží dodáno ex works z prostor závodu
Prodávajícího v Plané nad Lužnicí (Incoterms 2010). Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy
povinen zajistit přepravu zboží, bude v takovém případě místem dodání místo, kde Prodávající
předá zboží prvnímu poskytovateli přepravních služeb.

(b)

Dodací podmínky a termíny dodání uvedené Prodávajícím jsou nezávazné, nejsou-li závazné
lhůty a termíny výslovně stanoveny v Kupní smlouvě. V případě nezávazných dodacích lhůt nebo
termínů bude Prodávající v prodlení pouze v případě, že marně uplyne přiměřená dodací lhůta
písemně stanovená Kupujícím. Dodací lhůta takto stanovená Kupujícím bude přesahovat
nezávaznou dodací lhůtu nebo nezávazný termín dodání o nejméně čtyři týdny.

(c)

Prodávající nebude v prodlení, pokud zboží nebude dodáno během závazné lhůty uvedené
v Kupní smlouvě nebo ve lhůtě stanovené Kupujícím podle předchozího odstavce, v případě
nedodání z důvodu i) jednání nebo opomenutí třetích osob (včetně smluvních partnerů
Prodávajícího) bez zavinění Prodávajícího; to zahrnuje i situace, kdy Prodávající není schopen
plnit své povinnosti v důsledku porušení povinnosti třetí strany dodat Prodávajícímu příslušné
zboží, materiály nebo komponenty, nebo ii) události vyšší moci, jak je vymezena v článku 9
těchto Obchodních podmínek, nebo iii) porušení povinností nebo nesplnění povinností
Kupujícího, včetně situací uvedených v čl. 10 písm. b) těchto Podmínek. V takovém případě bude
lhůta pro splnění povinností Prodávajícího prodloužena o dobu, během níž Prodávající není
schopen povinnosti splnit z výše uvedených důvodů. Prodávající nemá v takovém případě
povinnost získat zboží od třetí osoby ani poskytnout Kupujícímu žádné náhradní plnění. Trvá-li
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taková událost déle než 3 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy;
Kupující však není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud jde o situaci podle bodu iii) výše.
Kupující nemá v takovém případě nárok na náhradu škody ani náhradu nákladů ze strany
Prodávajícího.
(d)

Prodávající je oprávněn provést částečné dodávky, pokud je převzetí těchto částečných dodávek
pro Kupujícího přijatelné a zejména pokud je zajištěno dodání zbývajícího zboží a Kupujícímu
v důsledku toho nevzniknou žádné podstatné dodatečné výdaje nebo dodatečné náklady (ledaže
bude Kupující souhlasit s tím, že tyto náklady uhradí). Každou dílčí dodávku lze fakturovat zvlášť.

(e)

Prodávající dodá Kupujícímu zboží v objemu uvedeném v Kupní smlouvě; tato specifikace
se považuje za přibližnou (tj. přípustná odchylka je +/- 10 %). Pokud Prodávající dodá zboží
v objemu přesahujícím dohodnutý objem o více než 10 % a Kupující přebytek neprodleně
neodmítne, má se za to, že tento přebytečný objem byl uveden v Kupní smlouvě.

(f)

Kupující je v prodlení s převzetím, pokud zboží nepřevezme v závazně sjednaném termínu
dodání. V případě nezávazné dodací lhůty nebo termínu dodání je Prodávající oprávněn
informovat Kupujícího v okamžiku, kdy je zboží připraveno, aby si jej do čtyř týdnů vyzvednul.
Pokud si Kupující zboží včas nevyzvedne, je v prodlení s převzetím. V takových případech je
Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu jako paušální náhradu nákladů na skladování 0,1 %
fakturované částky za uskladněné zboží za každý kalendářní den uskladnění. Kupujícímu však
bude účtováno nejvýše 1 % částky fakturované za zboží za kalendářní měsíc, pokud Kupující
neprokáže, že vzniklá škoda je nižší. Prodávající si vyhrazuje právo doložit vyšší škodu. Pokud je
Kupující v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn vhodným způsobem prodat zboží
na účet Kupujícího po předchozím oznámení Kupujícímu a poté, co byla Kupujícímu poskytnuta
přiměřená náhradní lhůta pro převzetí zboží. Oznámení se nevyžaduje, pokud zboží podléhá
rychlé zkáze a Prodávající na takové oznámení nemá dostatek času. Prodávající je v takovém
případě oprávněn započíst jakékoli náklady přiměřeně vynaložené v souvislosti se skladováním
zboží a jeho prodejem.

(g)

V případě jakékoli škody na zboží vzniklé během přepravy takového zboží nebo v souvislosti s ní
je Kupující povinen požadovat náhradu vzniklé škody přímo od dopravce; Kupující bez
zbytečného odkladu Prodávajícímu předloží kopii takové reklamace.

3.
(a)

Kupní cena
Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v potvrzení objednávky Prodávajícím,
nabídce Prodávajícího nebo objednávce Kupujícího v případě, že je Kupní smlouva uzavřena
konkludentně. Kupní cena se sjednává s dodáním ex works (Incoterms 2010) a bez DPH.
Prodávající vyfakturuje Kupujícímu DPH v souladu s příslušnými právními předpisy a Kupující
se zavazuje tuto DPH uhradit.

(b)

Prodávající je oprávněn jednostranně změnit kupní cenu uvedenou v potvrzení objednávky
Prodávajícího v době od uzavření Kupní smlouvy do doručení příslušného zboží uvedeného
v příslušné Kupní smlouvě v případě, že v souvislosti se zbožím dodávaným na základě příslušné
Kupní smlouvy došlo ke zvýšení nákladů (zejména v případě změny cen surovin, cen dodavatelů
a kolísání směnných kurzů apod.), pokud Prodávající takové zvýšení nákladů nezpůsobil sám
a nemohl jej s dostatečnou mírou jistoty předvídat v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
Prodávající o takovém zvýšení kupní ceny informuje Kupujícího a Kupující bude oprávněn
od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od oznámení Prodávajícího o zvýšení ceny.

4.
(a)

Platební podmínky a prodlení s platbou
Není-li v potvrzení objednávky Prodávajícím uvedeno jinak, budou faktury hrazeny v plné výši
v měně uvedené na faktuře do 14 dnů od doručení faktury, a to bankovním převodem na účet
uvedený na faktuře. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky
na bankovní účet Prodávajícího. Veškeré bankovní poplatky hradí Kupující.
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(b)

V případě prodlení s úhradou má Prodávající nárok požadovat od Kupujícího úrok z prodlení
a Kupující je povinen jej zaplatit, přičemž sazba úroku bude stanovena v souladu s nařízením
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení podle Občanského zákoníku,
nebo v souladu s příslušnými právními předpisy, které v budoucnu výše uvedený předpis
v příslušném rozsahu nahradí. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo Prodávajícího
domáhat se náhrady škody.

(c)

Pokud se Kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny nebo bude-li mít Prodávající obavy
o solventnost Kupujícího, je Prodávající oprávněn i) přestat dodávat zboží podle Kupní smlouvy
a odstoupit od Kupní smlouvy, ii) požadovat okamžité zaplacení dalších dodávek v hotovosti,
nebo iii) vyžadovat před provedením dalších dodávek dostatečné zajištění. Neprovedení
dodávek v souladu s předchozí větou nepředstavuje porušení Kupní smlouvy a Prodávající
nenese odpovědnost za žádné související škody.

(d)

Kupující není oprávněn požadovat dodání zboží a Prodávající není povinen zboží dodat, pokud
by objem veškerých dluhů Kupujícího u Prodávajícího přesáhl aktuální úvěrový limit stanovený
Prodávajícím, tj. maximální povolenou výši neuhrazených pohledávek stanovenou Prodávajícím
na základě posouzení úvěrového rizika Kupujícího. Kupující bude o aktuálním úvěrovém limitu
na požádání informován a Kupující okamžitě bude informován o každé změně úvěrového limitu
prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Kupujícího oznámenou Prodávajícímu.

(e)

Kupující je oprávněn započíst na pohledávky Prodávajícího pouze nesporné pohledávky
či pohledávky přiznané na základě soudního rozhodnutí.

5.
(a)

Výhrada vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
Prodávající zůstává vlastníkem dodaného zboží do okamžiku obdržení veškerých plateb
vyplývajících z obchodního vztahu s Kupujícím. Nebezpečí škody však přechází na Kupujícího
i) v případě zboží, které má být dodáno v prostorách Prodávajícího, v okamžiku, kdy Prodávající
oznámí Kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru, nebo ii) v případě zboží, které má být
dodáno na jiném místě než v prostorách Prodávajícího, v okamžiku převzetí dodávky, nebo
iii) nepřevezme-li Kupující neoprávněně dodávku zboží, v okamžiku, kdy se Prodávající pokusí
zboží dodat.

(b)

Pokud Kupující zpracuje zboží před převodem vlastnického práva na Kupujícího nebo před
uhrazením plné výše kupní ceny za toto zboží Prodávajícímu, stane se Prodávající vlastníkem
výrobků vyrobených Kupujícím ze zboží Prodávajícího. V případě, že je do zpracování zboží
Kupujícím pro účely výroby výrobků Kupujícího zapojeno zboží jiných vlastníků nebo zboží, které
vlastní Kupující, stane se Prodávající spoluvlastníkem dokončených výrobků úměrně podílu
hodnoty zboží Prodávajícího vůči hodnotě zboží ostatních vlastníků nebo hodnotě zboží
Kupujícího bez další náhrady.

(c)

Za předpokladu, že Kupující včas plní své povinnosti podle Kupní smlouvy s Prodávajícím, má
Kupující v rámci běžné obchodní činnosti volně k dispozici zboží, které vlastní Prodávající. Pokud
Kupující zcizí zboží dodané Prodávajícím před převodem vlastnického práva k zboží
na Kupujícího, postoupí Kupující veškeré pohledávky z příslušné smlouvy Prodávajícímu, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od uzavření příslušné smlouvy, s rozvazovací
podmínkou spočívající v úhradě kupní ceny takového zboží v plné výši ze strany Kupujícího.
Kupující uvědomí dlužníka o postoupení pohledávek bez zbytečného odkladu.

(d)

Kupující poskytne Prodávajícímu na jeho žádost informace o veškerém zboží ve vlastnictví nebo
spoluvlastnictví Prodávajícího a o pohledávkách postoupených Prodávajícímu. Kupující je
povinen na žádost Prodávajícího rovněž specifikovat zboží ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví
Prodávajícího.

(e)

Pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je Prodávající oprávněn
požadovat dočasné vrácení zboží dodaného Kupujícímu na základě Kupní smlouvy, bez ohledu
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na odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Náklady na vrácení takového zboží
ponese Kupující. Prodávající není povinen poskytnout Kupujícímu dodatečnou náhradní lhůtu.
6.
(a)

Vlastnosti zboží a vzorky
Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, dodá Prodávající zboží vykazující vlastnosti a jakost
odpovídající výhradně popisu zboží zveřejněnému Prodávajícím a požadavkům na běžné užívání
takového zboží. To platí i v případech, kdy je použití zboží upraveno nařízením Evropského
parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH),
a bez ohledu na to, zda smluvní strany v době uzavření Kupní smlouvy věděly o konkrétním
zamýšleném použití zboží Kupujícím.

(b)

Veškeré informace poskytnuté Prodávajícím týkající se užití, použití, zpracování nebo úprav zboží
Prodávající uvádí podle svého nejlepšího vědomí; tyto informace však nemají žádný vliv
na povinnost Kupujícího přezkoumat vlastnosti a jakost zboží dodaného Prodávajícím a jeho
případné vady. Kupující by měl být výhradně odpovědný za ověření, zda je zboží vhodné pro
požadované účely.

(c)

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží pouze v případě, že i) je výslovně uvedena v nabídce
Prodávajícího nebo v potvrzení objednávky Prodávajícím, ii) je tato záruka výslovně označena
jako „záruka“ a iii) záruka výslovně stanoví povinnosti Prodávajícího vyplývající z této záruky.

(d)

Hmotnosti a/nebo rozměry Prodávajícího se považují za přijaté Kupujícím, pokud Kupující vůči
Prodávajícímu nevznese žádné námitky ohledně nesouladu hmotnosti a/nebo rozměrů do 7 dnů
od předání zboží. U hromadných zásilek nelze vznést námitky, je-li čistá váha menší o méně než
1,5 %.

(e)

Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, jsou všechny vzorové specifikace výrobků považovány
za přibližné (tj. s odchylkou +/- 10 %).

7.
(a)

Záruční práva
Kupující je povinen prohlédnout zboží a zkontrolovat jeho vlastnosti, jakost a množství
v okamžiku jeho předání. Kupující prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi,
zařízením a vybavením k řádnému uskladnění, testování a užívání zboží a nakládání s ním.

(b)

Kupující je povinen písemně uvědomit Prodávajícího o jakékoli vadě zboží bez zbytečného
odkladu po zjištění vady, a to nejpozději i) do 7 dnů od dodání zboží v případě zjevné vady
a ii) do 7 dnů od zjištění skrytých vad a nejpozději do 3 měsíců od předání zboží. Důkazní
břemeno týkající se splnění požadavků, které musí být splněny, aby bylo možné uplatňovat práva
z vad, nese Kupující, zejména pokud jde o existenci vady, okamžik jejího zjištění a včasné
nahlášení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady nenahlášené včas.

(c)

Pokud Kupující spotřebuje, zkombinuje, použije k výrobě nebo zcizí zboží, považuje se toto zboží
za přijaté Kupujícím bez výhrad.

(d)

Právo domáhat se práv z vad nevzniká v případě drobných odchylek oproti sjednané kvalitě,
odchylek od specifikace do 10 %, nepodstatného rizika pro použitelnost, přirozeného opotřebení
nebo v případě poškození a ztráty vzniklé z důvodu nesprávného nebo nedbalého použití,
nadměrného zatížení, nesprávného provozního vybavení ze strany Kupujícího nebo třetí strany
nebo na základě zvláštních vnějších vlivů a v případě jakýchkoli vad, k nimž došlo po přechodu
nebezpečí škody na Kupujícího. To samé platí v případě vzorových produktů ve fázi vývoje, které
jsou určeny k vyzkoušení Kupujícím a ve vztahu k nimž ještě nebyly stanoveny žádné finální
specifikace. Pro vyloučení pochybností, Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za vady
z důvodu kvality a/nebo vhodnosti takových vzorků. Nároky Kupujícího z vadného plnění jsou
tedy vyloučeny, pokud specifikace zboží, které má být dodáno, nebyla ještě mezi Prodávajícím
a Kupujícím závazně sjednána.
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(e)

Kupující poskytne Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s prohlídkou
a ověřením vad, včetně kontroly příslušného zboží. V případě neposkytnutí součinnosti
Kupujícího bude Prodávající zproštěn jakýchkoli povinností vyplývajících z vadného plnění.

(f)

V případě, že se Kupující neoprávněně dovolává práv vyplývajících z vadného plnění (například
uplatní svá práva v souvislosti s neexistující vadou), nahradí Prodávajícímu náklady vzniklé
Prodávajícímu v souvislosti s takovými neoprávněně uplatněnými právy.

(g)

V případě, že je zboží skutečně vadné a Kupující uplatní svá práva z vadného plnění, rozhodne
Prodávající dle svého uvážení, zda odstraní vadu opravou zboží nebo dodáním nového
bezvadného zboží. Není-li taková oprava či výměna možná, je Kupující oprávněn od Kupní
smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn požadovat snížení kupní ceny.

(h)

Práva Kupujícího z titulu vadného plnění jsou promlčena po uplynutí jednoho roku od okamžiku,
kdy Kupující poprvé uplatnil právo. Tím není dotčeno ustanovení čl. 7 písm. b) výše.

8.
(a)

Odpovědnost Prodávajícího
Prodávající nahradí škodu pouze v případě podstatného porušení smluvní povinnosti ze strany
Prodávajícího a pouze v souvislosti se škodou, kterou mohly smluvní strany v okamžiku uzavření
Kupní smlouvy předvídat. Prodávající nenese odpovědnost za žádné jiné škody, včetně škod
vyplývajících z nepodstatného porušení smluvní povinnosti ze strany Prodávajícího, s výjimkou
hrubé nedbalosti a škod na osobnostních právech fyzické osoby.

(b)

Prodávající odpovídá za škody do výše odpovídající kupní ceně zaplacené Prodávajícímu podle
Kupní smlouvy, jíž se porušení týká. Toto ustanovení se nepoužije v případě škody na majetku
způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

(c)

Bez ohledu na výše uvedené není Prodávající odpovědný za žádné škody způsobené nemožností
plnění v případech uvedených v článku 2 písm. (c) těchto Obchodních podmínek nebo v případě
prodlení Prodávajícího s plněním povinností podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

9.
(a)

Vyšší moc
Smluvní strany budou zproštěny odpovědnosti za porušení povinnosti z Kupní smlouvy, pokud
se prokáže, že jim ve splnění této povinnosti dočasně nebo trvale bránila mimořádná, nečekaná
a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na jejich vůli (dále jen „vyšší moc“).
Odpovědnost za neplnění povinnosti však není vyloučena, pokud taková překážka vznikla v době,
kdy byla povinná strana již v prodlení s plněním svých povinností nebo pokud překážka vznikla
v důsledku její hospodářské situace.

(b)

Za události vyšší moci se považují zejména i) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy
půdy, záplavy, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy zásadního rozsahu, nebo ii) války,
povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky, nebo iii) rozhodnutí nebo normativní akty
orgánů veřejné moci, předpisy, omezení, zákazy nebo jiné zásahy ze strany státu, státní správy
nebo místní samosprávy, nebo iv) výbuchy nebo jiná poškození nebo vady příslušného výrobního
nebo distribučního zařízení.

(c)

Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo s ohledem na všechny známé skutečnosti očekává,
že poruší svou povinnost vyplývající z Kupní smlouvy v důsledku nastalé události vyšší moci, je
povinna okamžitě informovat druhou smluvní stranu o takovém porušení nebo události
a vynaložit veškeré možné úsilí k tomu, aby byla takovou událost nebo její následky odvrátila
a napravila.

10.
(a)

Dodržování právních předpisů:
Kupující bude dodržovat veškeré právní a správní předpisy a platné zákony, zejména vývozní
a dovozní předpisy všech zemí, v nichž podniká. Kupující získá předem veškerá požadovaná
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povolení a licence, včetně veškerých povolení potřebných v příslušném státě pro užívání
nebo vývoz zboží.
(b)

V případě porušení povinností podle předchozího odstavce Kupujícím je Prodávající oprávněn
přerušit dodávky zboží Kupujícímu, dokud Kupující nezajistí dodržování veškerých platných
právních a správních předpisů a nezíská veškerá příslušná povolení vyžadovaná platnými
právními předpisy v souvislosti s tímto zbožím.

11.
(b)

Rozhodné právo a příslušnost soudů
Právní vztah, respektive práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy, jejich
zajištění, změny a skončení platnosti se řídí výhradně českým právem, zejména Občanským
zákoníkem.

(b)

Smluvní strany tímto vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
na práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Smluvní strany se rovněž dohodly, že obchodní
zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, a to ani před těmi, která nejsou kogentní.

(c)

Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající z Kupní smlouvy nebo s ní související budou
s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem v České republice, kterým bude dle uvážení
Prodávajícího obecný soud příslušný podle sídla Prodávajícího, nebo Kupujícího.

12.
(a)

Závěrečná ustanovení
Kupující není oprávněn postoupit Kupní smlouvu ani žádná práva či povinnosti z ní vyplývající
jakékoli třetí osobě ani je zastavit nebo jinak zcizit bez předchozího písemného souhlasu
Prodávajícího.

(b)

Bude-li jakékoli ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek neplatné, budou
se důsledky takové vady řídit ustanovením § 576 Občanského zákoníku.
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