OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky společnosti Spirax Sarco spol. s r.o., IČ 496 85 554, se sídlem Pražská 1455/18a, 102 00 Praha, pro prodej zboží a poskytování souvisejících služeb
Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společností
Spirax Sarco spol. s r.o., IČ 496 85 554, se sídlem Pražská 1455/18a, 102 00 Praha (dále jen
„dodavatel“) a jakoukoliv třetí osobou jednající v rámci vlastní podnikatelské činnosti (dále jen
„odběratel“) i vztahy s těmito smlouvami související, ze kterých je dodavatel povinen
poskytnou nepeněžní plnění a odběratel je povinen mu za to zaplatit kupní cenu příp.
poskytnout další plnění (dále jen „kupní smlouva“) s výjimkou těch obchodních případů, které
se dle písemné dohody smluvních stran řídí jinými písemně stanovenými a oběma stranami
odsouhlasenými podmínkami.
Těmito obchodními podmínkami se řídí i veškeré kupní smlouvy, které budou mezi
dodavatelem a odběratelem uzavřeny po prvním použití těchto podmínek, ledaže se strany
výslovně domluví, že se tyto obchodní podmínky nepoužijí.
Odkáže-li dodavatel ve svojí cenové nabídce či potvrzení objednávky na tyto obchodní
podmínky nebo ujednají-li si strany, že se smlouva řídí těmito obchodními podmínkami nebo
pokud se kupní smlouva řídí těmito podmínkami dle předchozího odstavce, vylučuje se použití
jiných obchodních podmínek, na které odkáže odběratel.
Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná
ujednání uvedená ve smlouvě nebo v cenové nabídce dodavatele mají přednost před
ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Dodavatel je oprávněn obchodní podmínky jednostranně měnit, změna je však účinná jen pro
smlouvy uzavřené po účinnosti změny podmínek a odběrateli musí být oznámena. Pokud dojde
k uzavření další kupní smlouvy, aniž by se odběratel o změně obchodních podmínek dozvěděl,
platí, že se taková kupní smlouva řídí obchodními podmínkami, které mu byly oznámeny jako
poslední.
I. Nabídka a uzavření smlouvy
K cenové nabídce náležející podklady, jako vyobrazení, výkresy a rozměrové údaje jsou
směrodatné pouze orientačně, pokud nejsou tyto podklady výslovně jako závazné označeny.
K rozpočtům nákladů, výkresům a ostatním podkladům si dodavatel vyhrazuje vlastnické
a autorské právo. Tyto podklady nesmějí být zpřístupněny třetím osobám. Plány, které
odběratel poskytne dodavateli a označí jako důvěrné, se dodavatel zavazuje zpřístupnit třetím
osobám pouze s jeho souhlasem. Plány ani jiné podklady, které jsou přiloženy k cenové
nabídce, nemůže odběratel použít ve svůj či cizí prospěch nad rámec účelu, pro který mu byly
dodavatelem poskytnuty.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel potvrdí objednávku odběratele, ať už tato byla
učiněna na základě cenové nabídky dodavatele nebo bez předchozího zaslání takové nabídky,
případně je smlouva uzavřena podpisem jejího písemného vyhotovení všemi jejími účastníky.
Určuje-li objednávka odběratele určitou náležitost či podmínku smlouvy jinak, než jak bylo
uvedeno v cenové nabídce dodavatele (ať už jde o podstatnou či nepodstatnou odchylku),
zavazuje tato odchylka dodavatele jen tehdy, pokud ji v přijetí objednávky výslovně potvrdí.
II. Cena a platební podmínky
1. Stanovená cena, není-li ujednáno jinak, se rozumí včetně dodání na místo určení
dodavatelem (DAP dle INCOTERMS 2010). Balení se provádí podle volby dodavatele a je
zahrnuto v ceně zboží. Pokud odběratel požaduje zvláštní způsob balení, např. balení pro
námořní dopravu apod., je povinen náklady na zvláštní balení uhradit nad sjednanou cenu. Tyto
náklady jsou splatné společně s kupní cenou a budou určeny dodavatelem na základě
skutečných nákladů na zvláštní balení.
Není-li uvedeno jinak, nezahrnuje stanovená cena daň z přidané hodnoty, kterou je odběratel
povinen uhradit nad rámec sjednané ceny a která je splatná společně s kupní cenou zboží.
2. Platební podmínky jsou určeny obsahem cenové nabídky dodavatele. Stanoví-li potvrzení
objednávky nebo faktura vystavená dodavatelem jiné platební podmínky, s výjimkou výše kupní
ceny, a odběratel neupozorní dodavatele na tuto odchylku neprodleně poté, co se o ní mohl
dozvědět, platí takto později určené platební podmínky.
3. Dodavatel je oprávněn požadovat po odběrateli zaplacení zálohy, pokud tak bylo určeno
v cenové nabídce nebo ukáže-li se to být nezbytným pro splnění závazku dodavatele z kupní
smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Pozastavování plateb kupní ceny nebo jiných plnění odběratele z důvodu jakýchkoliv
protinároků odběratele nebo započtení takových protinároků odběratele oproti nárokům
dodavatele se nepřipouští.
5. V případě prodlení s úhradou faktury se odběratel zavazuje uhradit dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové neuhrazené částky, a to od prvního dne prodlení
odběratele až do úplného zaplacení dlužné částky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok
dodavatele na náhradu škody.
6. Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
III. Dodací termín
1. Dodací termín je uveden na potvrzení objednávky a počíná běžet odesláním potvrzení
objednávky dodavatelem. Byl-li v průběhu sjednávání smlouvy domluven jiný dodací termín,
platí termín uvedený na potvrzení objednávky, ledaže odběratel takovou změnu výslovně
odmítne. Dodací termín se prodlužuje o dobu, která od potvrzení objednávky uplyne do splnění
smluvních povinností odběratele, které mají předcházet splnění smlouvy dodavatelem, jakož i
do obdržení dohodnuté či určené zálohy a zajištění případných povolení, souhlasů a jiných
administrativních předpokladů, které mají být zajištěny odběratelem a které jsou pro splnění
smlouvy dodavatelem podstatné.
2. Dodací termín je dodržen, pokud do jeho uplynutí předmět dodávky opustil sklad dodavatele
nebo je odběrateli oznámena jeho připravenost k odeslání či odebrání.
3. Dodací termín se přiměřeně prodlužuje při opatřeních v souvislosti se vznikem
nepředvídatelných překážek, živelných pohrom, stávek atd., jejichž překonání není v moci
dodavatele, pokud takové překážky prokazatelně mají vliv na výrobu nebo odeslání předmětu
dodávky. Uvedené platí též v případech, kdy k těmto okolnostem dojde u subdodavatelů
dodavatele.
Za shora uvedené okolnosti dodavatel neodpovídá ani tehdy, jestliže překážky vznikly během
již existujícího zpoždění. V případě předpokladu nikoliv nepodstatného zpoždění sdělí
dodavatel odběrateli co nejdříve počátek a předpokládané ukončení trvání těchto překážek.
4. Jestliže bude zboží na žádost odběratele odesláno po sjednaném termínu plnění, je
odběratel povinen nahradit vzniklé skladovací výlohy související se skladováním zboží v závodě
dodavatele či v prostorách třetích osob, a to na základě skutečných nákladů dodavatele
na uskladnění, nejméně však ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý započatý měsíc.
5. Nedodržení dodacího termínu z důvodů zapříčiněných odběratelem nezakládá možnost
jakéhokoliv postihu dodavatele.
6. Dílčí dodávky jsou dovoleny.
IV. Přechod rizik
1. Nebezpečí škody na věci přechází na odběratele nejpozději okamžikem, kdy dodávané zboží
opustí sklad dodavatele, nebo oznámením dle čl. III. odst. 2 těchto podmínek, a to také tehdy,
uskutečňují-li se dílčí dodávky nebo jestliže je dodavatel povinen poskytnout ještě jiná plnění,
jako např. dovoz a instalování.
2. Jestliže se zpozdí odeslání zboží v důsledku okolností, za které odpovídá odběratel, pak
přechází riziko na odběratele dnem připravenosti zboží k odeslání. Dodavatel je však povinen
na písemnou žádost odběratele zajistit na jeho náklady pojištění zboží.

V. Výhrada vlastnictví
1. Dodané předměty dodávky zůstávají vlastnictvím dodavatele až do uhrazení všech
pohledávek, které má dodavatel za odběratelem z titulu kupní smlouvy nebo i z jiných právních
důvodů.
Jestliže odběratel dodané výrobky dodavatele zpracuje před nabytím vlastnického práva do
nějaké věci, pak došlo ke zpracování ve prospěch dodavatele a dodavatel je vlastníkem nově
vzniklé věci.
Zpracuje-li odběratel věc dodavatele s jinou vlastní věcí před přechodem vlastnického práva
k věci dodané dodavatelem, stává se vlastníkem nově vzniklé věci dodavatel.
Odběratel postupuje dodavateli veškeré budoucí pohledávky, které mu vzniknou z titulu
zpeněžení věci, která bude vlastnictvím dodavatele, nebo z titulu zpeněžení věci, jíž bude
dodavatel spoluvlastníkem, nebo z titulu zpeněžení věci, do které byla věc dodavatele
zpracována, a dále z titulu nároku na náhradu škody na takových věcech vůči třetím osobám
nebo z titulu nároku na náhradu za tyto věci, která bude odběrateli náležet vůči třetím osobám,
to vše s rozvazovací podmínkou úhrady veškerých pohledávek dodavatele za odběratelem.
VI. Odpovědnost za vady zboží
Za vady zboží, ke kterým patří též nedostatek vlastností výslovně přislíbených, odpovídá
dodavatel s vyloučením dalších nároků takto:
1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost, tj. prohlašuje, že dodaný produkt bude po stanovenou
dobu způsobilý k použití k obvyklému účelu a bude mít dohodnuté vlastnosti. Záruční doba na
nové výrobky (vyjma náhradních dílů) činí 24 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na
věci na odběratele.
2. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé z následujících příčin:
Nevhodné, nebo nepřiměřené používání zboží, chybná montáž nebo chybné uvedení do
provozu odběratelem nebo třetí osobou, přirozené opotřebení, chybné nebo nedbalé
zacházení, použití nevhodných provozních prostředků, výměnných materiálů, chybného
provedení montážních prací, nevhodného stavebního základu nebo v důsledku chemických,
elektrochemických, nebo elektrických vlivů, nejsou-li zaviněny dodavatelem.
Dodavatel neodpovídá za vady zboží, dojde-li k odstranění, zabarvení či jinému poškození
identifikačních štítků umístěných na výrobku.
3. Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží
písemně nejpozději do sedmi dnů po převzetí zboží, pozbývá právo z takové vady zboží.
Vyskytne-li se na zboží vada, za kterou dodavatel odpovídá, či vada, která je předmětem
záruky, má odběratel bez ohledu na charakter vady nárok na její odstranění opravou nebo
výměnou vadné věci dle volby dodavatele. Nebrání-li vada funkčnosti dodaného zboží, může
dodavatel namísto jejího odstranění či místo výměny věci poskytnout odběrateli přiměřenou
slevu z kupní ceny.
4. Odběratel je povinen oznámit dodavateli písemně vadu věci neprodleně poté, co ji zjistí.
Neoznámí-li odběratel dodavateli výskyt vady na věci do jednoho týdne od jejího zjištění, jeho
nároky z takové vady zanikají.
5. Pro náhradní díly a opravy platí záruční doba 6 měsíců.
6. Uskuteční-li odběratel sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez předchozího souhlasu
dodavatele změny nebo opravářské práce na dodané věci, dodavatel za vzniklé vady věci
neodpovídá.
7. Další nároky odběratele z vad zboží, obzvláště nárok na náhradu škod, které nevznikly na
dodávaném výrobku samotném, jsou vyloučeny. Tím není dotčeno právo na odstoupení od
smlouvy dle ustanovení čl. VIII těchto podmínek.
8. Reklamaci je nutné uplatnit písemně s přiloženými doklady pro jednoznačnou identifikaci
dodaného výrobku a s popisem charakteru a rozsahu vady.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dodané zboží používat
v důsledku provádění jeho opravy či výměny. Při výměně zboží se na nově dodaný výrobek
vztahuje záruka jen v rozsahu dosud neuplynuté záruky na původní výrobek.
10. Doporučí-li dodavatel odběrateli v souvislosti s použitím jím dodaného zboží dále instalaci
dalších zařízení či přijetí technických opatření, která mohou v případě vady zboží omezit vzniklé
škody, a odběratel takové opatření či zařízení při použití zboží neužije, neodpovídá dodavatel
za jiné škody, než které vznikly v důsledku vady zboží na zboží samotném.
VII. Odpovědnost za vedlejší plnění
Nároky dle čl. VI. těchto podmínek má odběratel i tehdy, pokud není možno věc ke
stanovenému účelu užít v důsledku nesprávného provedení návrhů technických řešení ze
strany dodavatele nebo jiných vedlejších plnění uskutečněných dodavatelem v souvislosti
s kupní smlouvou.
VIII. Právo odběratele na odstoupení od smlouvy
1. Odběratel může od smlouvy odstoupit ještě před započetím dodávek dle smlouvy, pokud
dodavatel nebude dle vlastního prohlášení schopen dostát celkovému plnění.
Odběratel může od smlouvy odstoupit také tehdy, pokud dodavatel nebude dlouhodobě
schopen dodávku více kusů stejných výrobků realizovat a odběratel má oprávněný důvod na
odmítnutí dílčí dodávky.
2. Jestliže dojde k prodlení plnění ve smyslu čl. III. těchto podmínek a poskytne-li odběratel
dodavateli přiměřenou dodatečnou lhůtu s výslovným prohlášením, že po uplynutí této lhůty
přijetí plnění odmítne, je odběratel oprávněn po marném uplynutí této lhůty od smlouvy
odstoupit.
3. Odběratel má dále právo od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nesplní své povinnosti
z odpovědnosti za vady dle čl. VI těchto podmínek ani v další přiměřené lhůtě, kterou mu
odběratel poskytne v písemné výzvě k odstranění vady.
4. Odstoupení od smlouvy musí být druhé straně vždy oznámeno v písemné formě.
IX. Další ujednání
1. Mimo případy stanovené zákonem, smlouvou a těmito obchodními podmínkami má
dodavatel právo od smlouvy odstoupit, pokud bude proti odběrateli zahájeno insolvenční řízení.
Odběratel je povinen dodavatele o vstupu do insolvenčního řízení informovat do sedmi dnů ode
dne, kdy proti němu bylo insolvenční řízení zahájeno, a odstoupí-li dodavatel z tohoto důvodu
od smlouvy, je odběratel povinen uhradit dodavateli neprodleně veškeré náklady, které mu
vznikly v souvislosti s plněním smlouvy. Neuhradí-li odběratel náklady dodavatele dle předchozí
věty do pěti dnů od vyzvání nebo neoznámí-li odběratel dodavateli včasně, že proti němu bylo
zahájeno insolvenční řízení, vzniká dodavateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 %
ze sjednané ceny zboží. Smluvní pokuta dle předchozí věty je splatná bez vyzvání do tří dnů od
okamžiku, kdy dodavateli vznikl nárok na její uhrazení.
2. Písemná forma jednání je zachována i tehdy, pokud je jednání učiněno prostřednictvím
elektronické pošty na adresu prokazatelně užívanou druhou smluvní stranou, pokud druhá
strana přijetí takové zprávy potvrdí nebo je z okolností zřejmé, že jí taková zpráva byla
doručena.
3. Smlouva a z ní vzniklá práva a povinnosti stran jako i tyto všeobecné obchodní podmínky se
řídí ustanoveními českého právního řádu.
4. Pokud by byl dle zákonných ustanovení nebo mezinárodních předpisů k řízení ve věcech
práv a povinností stran vyplývajících z kupní smlouvy příslušným soud mimo Slovenskou
republiku nebo Českou republiku, určuje se k řešení sporů z kupní smlouvy příslušnost soudů
České republiky.
5. Veškerá majetková práva vzniklá z kupní smlouvy dodavateli se promlčují v pětileté
promlčecí době.

Tyto smluvní podmínky se použijí pro smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběrateli ode dne 1.4. 2018

