Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží účinné od 21.10.2020
Tyto „Všeobecné podmínky pro provádění díla (dále jen „VOP)“
obchodní společnosti BIS Czech s.r.o. se sídlem Václava Řezáče
313, 434 01 Most, IČO: 47784709, DIČ: CZ4784709, zapsané v OR,
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 4175 (dále jen
„kupující“) jsou nedílnou součástí veškerých objednávek a smluv.
I. Základní ustanovení
1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen
"obchodní podmínky"), jsou nedílnou součástí objednávky.
Odchylná ujednaní těchto obchodních podmínek mají platnost
pouze v případě:
a) pokud jsou uvedeny přímo v textu objednávky;
b} pokud jsou stanoveny v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní
smlouvě, na kterou se tato objednávka odvolává, a která byla mezi
stranami uzavřena.
2. Tyto obchodní podmínky se použijí na právní vztahy vzniklé při
nákupu zboží společností BIS Czech s.r.o. (dále jen "kupující"),
pokud se smluvní strany v kupní smlouvě, rámcové kupní smlouvě,
nebo v objednávce (dále jen "kupní smlouva", případně
"objednávka") výslovně nedohodnou na jejich vyloučení. Kupní
smlouva, přílohy kupní smlouvy a tyto obchodní podmínky spolu
tvoří úplnou a celistvou kupní smlouvu, která představuje souhrn
práv a povinností smluvních stran k dodání zboží dle podmínek
kupní smlouvy. Pokud se kdekoli v těchto obchodních podmínkách
hovoří o kupní smlouvě, nebo smlouvě, rozumí se tím také
objednávka, pokud z obsahu takového ustanovení nevyplývá
výslovně něco jiného.
3. Tyto obchodní podmínky mají přednost před těmi ustanoveními
zákona, která nemají kogentní povahu.

4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy se
smluvní strany v písemné formě shodnou na všech náležitostech
uvedených ve smlouvě. Pokud má některá ze smluvních stran
připomínky na doplnění, nebo změnu návrhu druhé smluvní strany,
povazuji se takové připomínky za nový návrh smluvní strany.
Kupující vylučuje přijetí objednávky prodávajícím s dodatky, nebo
odchylkou a/nebo přijetí objednávky s odkazem na obchodní
podmínky prodávajícího, nebo uzavření smlouvy elektronickými
nebo jinými technickými prostředky dle ustanovení § 562
Občanského zákoníku.
5. Prodávající je povinen objednávku potvrdit a potvrzenou kopii
objednávky nebo samostatné potvrzení prodávajícího odeslat zpět
k rukám osoby, která objednávku vyřizuje.
6. Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje k dodání zboží v
rozsahu, specifikaci, kvalitě a termínu uvedeném v této objednávce
a kupující se zavazuje dodávku převzít a zaplatit za podmínek
uvedených v této objednávce.
7. Prodávající se zavazuje objednané zboží kupujícímu dodat.
Kupující se zavazuje objednané zboží a případné služby spojené s

dodávkami zboží odebrat a to ve lhůtě stanovené smlouvou či
objednávkou a za toto zaplatit sjednanou cenu.
II. Dodávky zboží
1. Dodávky zboží jsou realizovány na základě jednotlivých
objednávek nebo odvolávek na objednávky.
2. Dopravu zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami
zajišťuje prodávající, pokud není smluvními stranami pro konkrétní
dodávku písemně dohodnuto jinak. Zboží bude pečlivě zabaleno
tak, aby bylo zabráněno jeho poškození, kontaminaci či navlhnuti
během přepravy. Zboží bude dodáno na takovém dopravním
prostředku, který umožní složení VZV, nebo jeřábem. Zboží bude
náležitě a trvale označeno způsobem, který umožní jednoznačnou
identifikaci.
Ill. Příjem zboží

1. Není-li uvedeno jinak, je místem plnění vždy sklad kupujícího
(přesná adresa pro místo vykládky je detailně specifikována v
objednávce či kupní smlouvě). Kontrola dodaného zboží je
prováděna při jeho příjmu oprávněnou osobou kupujícího, ve
vlastních skladových prostorách a případné reklamace a neshody
jsou řešeny podle ustanovení občanského zákoníku.
2. Příjem zboží na uvedené adrese probíhá v čase od 6.30 do
14.30 hodin. V případě, že dopravce přijede na bránu po 14.30
hodině, bude odbaven až následující pracovní den. Ve výjimečných
případech předem projednaných s odborem zásobování kupujícího
bude dopravce odbaven i mimo tento vyhrazený čas.
3. Každou i dílčí dodávku je nutné prokazatelně ohlásit kupujícímu
podle předepsaných dispozic. Prodávající je povinen odeslat
objednané zboží v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu
před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v
odpovídajících prostorách kupujícího. Nebude-li dodávka, nebo její
část splňovat požadavky tohoto odstavce, má kupující právo celou
dodávku vrátit. V takovém případě se má za to, že nikdy nebyla řádně
doručena ani nebyl učiněn pokus o její doručení.
4. Všechny písemnosti, odesílací doklady (nákladní, náložní,
přepravní a dodací listy, faktury, průvodky atp.) musí obsahovat
úplné číslo objednávky.
5. Odesílací doklady musí obsahovat úplný název prodávajícího,
úplný a jednoznačný název zboží, jeho množství, číslo objednávky,
dodací adresu a informaci o obalech. Na obaly (bedny, palety, sudy
alp.) je nutné uvést, zda se jedná o obal vratný či nevratný.
Dodávané obaly musí být ve smyslu zákona o odpadech v platném
znění.
6. v případě, že zasílací doklady budou neúplné, zásilka nebude
kupujícím převzata a má se za to, že nikdy nebyl učiněn pokus o její
doručení.
7. Prodávající je povinen dodat vždy nové, nepoužité
(nerepasované) zboží. Porušení tohoto článku je důvodem pro
odstoupení od smluv.
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IV. Kontrola zboží

1. Pro jakost dodávaného zboží platí normy ČSN/DIN/EN
v platném znění, pokud nebyla kvalita sjednána v jiných normách.
2. V případě dodání zboží z více staveb je prodávající povinen
jednotlivé stavby oddělit a označit je štítkem, nebo přímým popisem
s uvedením čísla stavby.
3. Pokud se jedná o dodávky dle výkresové dokumentace
skládající se z jednotlivých pozic, musí byt jednotlivé výrobky
označeny výkresovým číslem a číslem pozice.
4. Kupující si vyhrazuje právo na přejímku zboží včetně technické
kontroly zboží u prodávajícího.

v. Jakost zboží
1. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží splňuje technické
požadavky ve smyslu zákona O technických požadavcích na
výrobky v platném znění a dle nařízení vlády, kterým se stanoví
vybrané výrobky k posuzování shody v platném znění.
VI. Cena a platební údaje

1. Kupní cena zahrnuje zejména cenu za zboží, náklady na balné a
dopravu na sjednané místo odběru zboží a veškeré další vedlejší
náklady prodávajícího včetně pojištění pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
2. Veškeré platby uhradí kupující prodávajícímu poté, co obdrží
fakturu. Faktury musí obsahovat číslo objednávky, popis
doručeného zboží s přiměřenými podrobnostmi a jakékoliv
obdržené platby. Faktury musí být adresovány na fakturační adresu
uvedenou kupujícím. Veškeré platby, které uhradí kupující
prodávajícímu, budou provedeny bankovním převodem na bankovní
účet vedený na jméno prodávajícího v zemi, ve které dojde
k doručení zboží v souladu s kupní smlouvou nebo v zemi, kde má
kupující hlavní (registrované) sídlo. Úhradou se rozumí datum
odepsání částky z účtu kupujícího.
3. Prodávající vystaví daňový doklad za dodané zboží ke dni
předání zboží kupujícímu. Prodávající vystavený daňový doklad
zašle na adresu sídla kupujícího. Elektronická adresa pro doručení
faktury je: pfaktury@bisczech.cz. Vystavením daňového dokladu
vzniká prodávajícímu právo na zaplacení kupní ceny podle těchto
obchodních podmínek.
4. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 60 dnů ode dne
jeho doručení kupujícímu. Daňový doklad vystavený prodávajícím
musí obsahovat náležitosti stanovené pro něj platným zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a dále pak odvolávku na číslo objednávky. V případě, že
daňový doklad neobsahuje zákonem požadované náležitosti, vrátí
jej kupující prodávajícímu. Je-li prodávající nespolehlivým plátcem,
uhradí kupující částku odpovídající DPH přímo správci daně, o tuto
méně pak zaplatí prodávajícímu, přesto se má za to, že úhrada byla
realizována v plné výši.
5. Je-li dodáváno smluvené množství zboží prodávajícím po
částech, vyúčtuje prodávající dílčí dodávku předmětného zboží
samostatným daňovým dokladem, který kupující uhradí za

stejných podmínek uvedených shora v těchto obchodních
podmínkách. Průvodním dokladem daňového dokladu je dodací list,
který obsahuje označení kupujícího, druh zboží, množství zboží,
příp. údaje o účtovaných obalech.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v
těchto obchodních podmínkách, je kupující oprávněn ji bez
zbytečných odkladů vrátit s odůvodněním prodávajícímu k
doplnění, nebo novému vyhotovení. Lhůta splatnosti začne běžet
doručením opravené faktury kupujícímu.
VII. Úroky z prodlení a smluvní pokuta

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží účtuje kupující za
každý den prodlení penále ve výši 0,05% z dohodnuté celkové ceny
dodávky.
2. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny včas
neuhrazeného zboží za každý den prodleni.
VIII. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu
dodané zboží předáno a je kupujícím převzato. Před předáním
nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému zboží, když
získá oprávnění zásilkou nakládat. Nebezpečí škody na věci
přechází na kupujícího okamžikem, kdy zboží převzal bez vad.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že nabytím vlastnického
práva k předmětu koupě a jeho užitím nedojde k porušení práv
duševního vlastnictví třetích osob (zejména práv průmyslových,
autorského práva atd.). Pokud by došlo užitím předmětu koupě k
porušení práv duševního vlastnictví (zejména průmyslových práv,
autorského práva atd.), zavazuje se prodávající, že uhradí
kupujícímu veškeré škody, které kupujícímu vzniknou v důsledku
uvedeného porušení práv duševního vlastnictví a zajistí kupujícímu
nerušený výkon vlastnického práva k předmětu koupě, zejména
jeho užívaní.
3. Prodávající se zavazuje a zaručuje, že předmět koupě bude
dodán v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený v kupní
smlouvě, že bude vyhovovat všem platným povolením, schválením,
právním předpisům a těmto obchodním podmínkám.
IX. Záruka a odpovědnost za vady

1. Není-li sjednáno jinak ve smlouvě, nebo jinak uvedeno
v objednávce akceptované prodávajícím, poskytuje prodávající na
zboží, které je předmětem plnění z objednávky, k níž se váží tyto
obchodní podmínky, záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet dnem, kdy kupující zboží bez vad převezme. V
případě, že smluvní dokumenty upravují záruku odchylně, má
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přednost ujednání obsažené v objednávce/kupní smlouvě před
ujednáním obsaženým v těchto obchodních podmínkách.
2. Prodávající dále odpovídá kupujícímu za vady dodaného zboží
dle příslušného ustanovení Občanského zákoníku. Reklamaci
zjevných kvalitativních a kvantitativních vad je kupující povinen
uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to v písemné
formě na adresu sídla prodávajícího.
3. Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamované vadě
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu je doručeno
oznámení o vadě a v případě opodstatněné reklamace je povinen
odstranit vadu dodaného zboží dodaním náhradního zboží za zboží
vadné, nebo dodaním chybějícího zboží a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnu ode dne, kdy mu je
doručeno oznámení o vadě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
4. Po dobu záruky prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží jím
dodané bude způsobilé k použití ke smluvenému účelu, jinak k
obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou manipulací
popř. zásahy, které jsou v rozporu s návodem na obsluhu a údržbu
zboží. Po dobu reklamačního řízení se běh záruční doby přerušuje a
to ode dne uplatnění písemné reklamace až do úplného vyřízení
reklamované vady.
6. Vady zboží zjištěné v záruční době se prodávající zavazuje
odstranit na vlastní náklady.
XI. Rozhodčí doložka

1. Vznikne-li mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu k této
objednávce, její aplikaci nebo výkladu jakýkoliv spor, vyvinou obě
smluvní strany maximální úsilí, aby takový spor byl vyřešen smírně.
2. V případě, že se smluvní strany, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy
jedna strana vyzve druhou stranu k jednání ve věci sporu z hlediska
těchto obchodních podmínek, nedohodnou, budou všechny spory
vznikající z těchto obchodních podmínek a v jejich souvislosti
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
3. Právní vztah, resp. práva a povinnosti smluvních stran z
objednávky, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním
řádem České republiky a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1799 a §
1800 občanského zákoníku s tím, že žádná ze smluvních stran se
nepovažuje za smluvní stranu slabší, smluvní podmínky obsažené
v objednávce, nebo v těchto obchodních podmínkách jsou smluvním
stranám srozumitelné a určité a ustanovení těchto obchodních
podmínek nejsou v rozporu s obchodními zvyklostmi a zásadami
poctivého obchodního styku.
2. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve
smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich necítí být a
nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou smluvní

stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem kupní
smlouvy a těchto obchodních podmínek, obsahu rozumí, chtějí jim
být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly.
Smluvní strany dále prohlašují, že realizací kupní smlouvy
nedochází k neúměrnému zkrácení jedné smluvní strany dle § 1793
občanského zákoníku.
4. Prodávající se zavazuje neprodleně oznámit kupujícímu
jakékoliv změny tykající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti,
daňových povinností (změna DIČ, správce daně, aj.), změny
bankovního spojení nebo změny adresy sídla společnosti.
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