Všeobecné obchodní podmínky
Prodávající:
Obchodní firma:
Te.XOLL s.r.o.
se sídlem:
Horní Suchá, Chalupnická 1329/9, PSČ 735 35
IČ:
27766683
e-mail:
info@texoll.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 41333
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Společnost Te.XOLL s.r.o vydala tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP"), které
jsou v souladu s příslušnými ustanovením občanského zákoníku nedílnou součástí smluv
uzavřených mezi Te.XOLL s.r.o. a jejími smluvními partnery v rámci jednání o uzavřeni
smlouvy. Dojde-li k rozporu mezi obsahem smlouvy a těchto podmínek, má vždy přednost
ujednáni obsažené ve smlouvě. VOP jsou vydávány a používány za účelem zjednodušení
obchodního styku.
Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností Te.XOLL s.r.o. a dalšími
subjekty při výkonu podnikatelské činnosti, a to na základě smlouvy o dílo (dále jen jako
„SoD“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené SoD. Uzavřením SoD zhotovitel nebo
objednatel stvrzuje, že se s uvedenými VOP seznámil a s jejich obsahem souhlasí
Tyto VOP se dále vztahují na smlouvy, kdy je prodávající v postavení prodávajícího a druhá
smluvní strana v pozici kupujícího v rámci smlouvy o koupi, případně v rámci jakékoli jiné
obdobné smlouvy, kde je prodávající v postavení subjektu, který je povinen dodat nějaké zboží
(věc) nebo dílo a kupující je v postavení, kdy je povinen zboží nebo dílo převzít a zaplatit za
něj kupní cenu (dále jen jako „smlouva"). Kupujícím je přitom vždy fyzická nebo právnická
osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci
jiné činnosti, nikdy v pozici spotřebitele.
Mezi smluvními stranami je nesporné, že k uzavřeni smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP,
mohlo dojít i na základě jejich elektronické komunikace (prostá e-mailová komunikace), pokud
jednaly za smluvní strany oprávněné osoby, a to například formou potvrzení elektronické
objednávky jedné ze smluvních stran.

Článek 2
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zboží nebo zhotovení určité věci (dále jen „zboží"), které jsou přesně
specifikovány ve smlouvě, a to zejména formou odkazu na nabídku prodávajícího. Prodávající
se zavazuje dodat zboží kupujícímu, který je povinen jej převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2. Podklady náležející k nabídce prodávajícího, jako jsou vyobrazení, výkresy, údaje o hmotnosti
a rozměrech, jsou pouze přibližné, pokud z povahy zboží nebo údaje neplyne, že tyto údaje
jsou a musí být přesné. Prodávající si ponechává vlastnické a autorské právo k rozpočtům,
výkresům a jiným podkladům předaným kupujícímu v průběhu jejich jednání či v průběhu
plnění smlouvy a tyto podklady není kupující oprávněn zpřístupnit bez písemného souhlasu
prodávajícího jakékoliv třetí osobě. Zároveň se tímto kupující zavazuje zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, které se dozvěděl v průběhu jednání s prodávajícím či v průběhu
plnění smlouvy.
3. Dodaný předmět plnění je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určen.
Následky vzniklé použitím předmětu plnění k jiným účelům nebo jiným než stanoveným
způsobem nese v plném rozsahu kupující a prodávající za takové následky nenese
odpovědnost.
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Článek 3
Cena zboží a platební podmínky
Cena je stanovena ve smlouvě. Není-li výslovně uvedeno jinak, jedná se o kupní cenu bez
DPH. DPH bude ke kupní ceně připočteno v zákonné výši. Cena je uváděna a hrazena
v českých korunách, není-li výslovně dohodnuto jinak.
Nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak, kupující je povinen uhradit kupní cenu po vystavení
daňového dokladu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho vystavení. Peněžní závazek placený
prostřednictvím banky je splněn včas, byla-li platba připsána na účet prodávajícího v uvedené
lhůtě. Pozdní doručení daňového dokladu nemá vliv na splatnost kupní ceny dle první věty
tohoto odstavce.
V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny, případně i její části, pokud by ve smlouvě
byly platební podmínky sjednány odlišně od těchto VOP, se kupující zavazuje uhradit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do
zaplacení. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
V případě prodlení kupujícího s platbou o déle jak 10 dnů je prodávající oprávněn bez dalšího
odstoupit od smlouvy. Pokud je vůči kupujícímu zahájeno insolvenční nebo exekuční řízeni, je
prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Kupující je povinen o zahájení těchto řízení
vůči němu prodávajícího informovat.
Smluvní strany se dohodly, že vlastnictví k prodávané věci přechází na kupujícího až dnem
úplného zaplacení kupní ceny.
Článek 4
Dodání zboží
Nebude-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí ve smyslu § 1754 občanského zákoníku dodací
parita FCA Incoterms 2010 s místem dodání, kterým je sídlo prodávajícího. Pokud je v těchto
VOP, případně ve smlouvě uvedeno dílčí pravidlo v rámci výše uvedené doložky odlišně od
toho. co platí podle výše uvedené dodací parity, má takto sjednané odlišné pravidlo přednost.
Pokud dojde mezi smluvními stranami k dohodě o tom, že si kupující vyzvedne zboží u
prodávajícího osobně, je zboží dodáno okamžikem jeho převzetí u prodávajícího. O tomto
bude sepsán protokol, případně dodací list. Jeho neexistence ovšem nebráni vzniku práva na
zaplacení, pokud je prokazatelné, že zboží si kupující převzal.
Bude-li kupující v prodlení s oznámením prodávajícímu, kdo a kdy zboží odveze, tak uplynutím
termínu dodání zboží vzniká prodávajícímu právo na zaplacení kupní ceny, případně na její
doplatek, byla-li již část kupní ceny uhrazena.
Potvrzením dopravce nebo kupujícího, že zboží bylo převzato k přepravě, je zároveň
potvrzením o dodání zboží.
V případě, že dopravu zajišťuje prodávající a zároveň neplatí pravidlo Incoterms 2010 dle odst.
1 tohoto článku, je kupující povinen zajistit převzetí předmětu dodávky a toto potvrdit na
dodacím listu. Nebude-li v místě určení dopravy přítomen pověřený zástupce kupujícího, je
zboží řádně předáno, pokud dodací list potvrdí kterýkoli zaměstnanec kupujícího podpisem a
uvedením svého jména a příjmení, popřípadě čísla občanského průkazu, či jiného dokladu
vydaného státním orgánem a funkce u kupujícího. V případě, že žádná taková osoba nebude
v místě dodání přítomna nebo prodávající bude mít důvodné pochybnosti o oprávnění uvedené
osoby k převzetí předmětu dodávky, je oprávněn odvézt předmět dodávky zpět na náklady
kupujícího. V takovém případě se prodávající nenachází v prodlení s dodáním zboží.
Události způsobené vyšší moci a okolnosti, které jsou pro prodávajícího nepředvídatelné,
mimořádné a nezaviněné (opožděné dodávky podkladů, stávka a výluka apod.), zprostí
prodávajícího povinnosti plnění po dobu překážky nebo jejich následných účinků. To platí
rovněž, jestliže tyto okolnosti nastanou u subdodavatelů prodávajícího.
V případě prodlení kupujícího s odebráním zboží, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení.
Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání předmětu
dodávky. V pochybnostech se má za to, že prodávající tuto povinnost splnil.
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Článek 5
Záruka, práva z vadného plnění.
Není-li smlouvou sjednáno jinak, na zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží. V případě zjištění vad je povinen
kupující uplatnit reklamaci s uvedením vady a jejího popisu. Neuvede-li kupující něco jiného,
požaduje odstranění vady.
Záruka, ani práva z vadného plnění, se nevztahují zejména na:
chyby a vady, které vznikly dodáním nesprávných, chybných nebo neúplných podkladů a
požadavků prodávajícímu kupujícím. Prodávající nepřebírá záruku za správnost dat
poskytnutých kupujícím.
případy, kdy kupující nesplní svou povinnost prohlédnout zboží co nejdříve po jeho dodání a
vytknout zjevné vady zjistitelné při této prohlídce neprodleně, nejpozději ovšem 14 dnů po
dodání zboží.
Provede-li kupující nebo třetí osoba jakékoliv změny nebo opravy na dodávce bez předchozího
souhlasu prodávajícího, záruka, i práva z vadného plnění kupujícího zanikají.
Způsobí-li prodávající vadným plněním prokazatelně škodu, sjednávají strany omezení
odpovědnosti prodávajícího na maximálně 100% z ceny zboži bez DPH, ze kterého škoda
vznikla. Jedná se zejména o nepředvídatelné škody vzniklé kupujícímu ze smluvních vztahů s
jeho zákazníky.
Prodávající je povinen řádně reklamované vady odstranit ve lhůtě přiměřené vzhledem
k technické povaze vady.
Článek 6
Komunikace smluvních stran
Smluvní strany se dohodly, že ve věcech smlouvy budou mezi sebou komunikovat především
e-mailovou formou, kde si sjednávají, že e-mailová forma je pro ně zároveň písemnou formou,
a to tehdy, budou-li oprávněné osoby komunikovat prostřednictvím e-mailových adres
uvedených ve smlouvě či jejich přílohách.
Kontaktní osoby a e-mailové adresy můžou smluvní strany změnit jednostranným sdělením,
kdy změna je účinná dnem doručení takového oznámení druhé smluvní straně. Výše
uvedenými dohodnutými způsoby komunikace není vyloučeno právo dané smluvní strany
jednat v písemné formě, nebo prostřednictvím jiných osob, kterým takové právo plyne ze
zákona.
Článek 7
Závěrečná ujednání
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí zejména
občanským zákoníkem. Smluvní strany zároveň sjednávají jako rozhodné právo české.
Případné spory se budou řešit u českého soudu v českém jazyce, přičemž smluvni strany
zároveň sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Ostravě v případě věcné příslušnosti
Okresního soudu, a dále Krajského soudu v Ostravě, pokud by věcná příslušnost byla v dané
věci určena Krajskému soudu.
Kupující nemůže platně postoupit práva vyplývající z této smlouvy na jinou stranu či třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Prodávající je oprávněn postoupit
pohledávky ze smlouvy či celou smlouvu na jiný subjekt, k čemuž mu kupující poskytuje
souhlas.
Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí
závazně přechází na právní nástupce smluvních stran.
Smluvní strany si ujednaly, že vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem na tuto smlouvu.
Smlouvu lze měnit pouze písemně (tj. i formou e-mailu) na základě dohody smluvních stran.
Pokud některá práva a povinnosti nejsou řešeny smlouvou nebo jejími přílohami, platí
občanský zákoník. Smluvní strany však výslovně uvádějí, že pokud by jakékoli smluvní
ujednání bylo v rozporu s dispozitivním zákonným ustanovením, tak má vždy přednost tato
smlouva. Občanský zákoník se tak použije pouze na případy smlouvou neupravené.

Tyto obchodní podmínky vydala společnost Te.XOLL s.r.o. dne 1.5.2019
Dr. Ing. Jiří Vaculík - jednatel
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