OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SKLOPÍSEK STŘELEČ PRO PRODEJ ZBOŽÍ
účinné od 1. ledna 2016

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen podmínky) upravují obchodní vztahy mezi společností
Sklopísek Střeleč a.s., se sídlem Hrdoňovice 80, 507 45 Újezd pod Troskami, Česká republika, IČ:
44795688, DIČ: CZ44795688, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B1093
(dále jen prodávající) a jejími zákazníky při prodeji zboží (dále jen kupující), které byly uzavřeny dle
zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
1.2. Tyto podmínky platí pro všechny obchodní případy sjednané mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není
smlouvou ujednáno nebo upraveno jinak.
2. Předmět prodeje, uzavření kupní smlouvy
2.1. Předmětem prodeje jsou křemenné písky (dále jen zboží). Informace o aktuální nabídce poskytuje
prodávající na adrese obchod@sklopisek.cz nebo na tel.: +420 493 505 329, a to včetně informací
o cenách zboží a platebních podmínkách.
2.2. Není-li v kupní smlouvě (dále jen smlouvě) sjednáno jinak, odpovídá kvalita zboží aktuálně platným
podnikovým normám, které jsou veřejně dostupné na www.sklopisek.cz
2.3. Pro určení závazků stran smlouvy je rozhodující písemná forma uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím.
Kupující je povinen do smlouvy uvést identifikační údaje, kontaktní osobu, přesnou specifikaci zboží a typ
balení množství v tunách a požadovaný termín expedice. Návrh některé ze stran na změnu návrhu
smlouvy předloženého druhou smluvní stranou se považuje vždy za nový návrh smlouvy.
2.4. Cenová nabídka předložená prodávajícím kupujícímu není návrhem na uzavření smlouvy.
2.5. Při přímém prodeji proti hotovému zaplacení v sídle prodávajícího je smlouva uzavřena ústně, a to
převzetím zboží a provedením platby. V případě hotovostního prodeje prodávající nevyžaduje zaslání
objednávky. Je však nezbytné, aby se kupující předem telefonicky informoval o aktuálních skladových
zásobách a cenách.
3. Kupní cena, platební podmínky
3.1. Ceny zboží, prodejní a výkupní ceny europalet, poskytuje prodávající kupujícímu na vyžádání.
Pro hotovostní prodej jsou prodejní ceny včetně daně z přidané hodnoty k dispozici v prostorách
prodávajícího.
3.2. Ceny zboží jsou stanoveny v paritě FCA závod prodávajícího (INCOTERMS®2010). Samostatnou smlouvou
lze sjednat podle možností prodávajícího i dodávky zboží včetně dopravy, případně dodávky přes
konsignační sklad zřízený v prostorách kupujícího. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty
v zákonné aktuálně platné výši.
3.3. V ceně balených písků je zahrnuta cena za skutečnou hmotnost výrobku s tolerancí  3 %, cena obalů
(velkoobjemových vaků nebo pytlů) a cena nakládky na dopravní prostředek. Při dodávce balených písků
včetně dřevěné europalety, bude k ceně zboží připočtena aktuálně platná prodejní cena europalety.
Nepoškozené europalety prodávající vykupuje po předchozí dohodě s kupujícím do 30 dnů od data
expedice za aktuálně platnou výkupní cenu, nebo je také možná výměna europalet kus za kus, dále viz
znění odstavce 6 bod 6.3.
3.4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou ve smlouvě, a to na základě řádného
daňového dokladu vystaveného prodávajícím (dále jen faktury).
3.5. Lhůta splatnosti faktur je uvedena ve smlouvě. Pokud není lhůta splatnosti uvedena ve smlouvě,
je stanovena na 14 dní ode dne vystavení faktury.
3.6. Zaplacení je považováno za uskutečněné, pokud je celá fakturovaná částka připsána na bankovní účet
prodávajícího.
3.7. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakýchkoli částek vyplývajících ze smlouvy, je prodávající
oprávněn požadovat a kupující povinen hradit zákonné úroky z prodlení z dlužné částky, a to ve výši repo
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sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází
kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.
3.8. Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou jakýchkoli částek vyplývajících ze smlouvy, je prodávající
oprávněn s okamžitou účinností zastavit další dodávky zboží dle smlouvy, případně od smlouvy
odstoupit. O zastavení dodávek informuje kupujícího emailem. Neplnění dodávek dle předcházející věty
není porušením smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za případné tím způsobené škody.
Průvodní doklady
4.1. Prodávající předává k expedovanému zboží dodací list, který obsahuje alespoň označení kupujícího, druh
zboží, množství a další sjednané údaje. Aktuálně platné dokumenty o charakteru a vlastnostech zboží
jsou volně k dispozici na www.sklopisek.cz. V případě výslovné dohody s kupujícím předává prodávající
i další dokumenty.
4.2. U dodávek do států EU je kupující povinen potvrdit dodání zboží a zaslat potvrzený dodací list zpět
prodávajícímu.
Fakturace - možné způsoby platby
5.1. Hotové zaplacení - probíhá při převzetí zboží, je realizováno v sídle prodávajícího, a to pouze v měně CZK.
5.2. Platba kartou - probíhá při převzetí zboží, je realizováno v sídle prodávajícího, a to pouze v měně CZK.
5.3. Proforma faktura - platba předem, expedice/nakládka zboží je realizována až po úhradě proforma
faktury.
5.4. Fakturace - faktura je vystavena po expedici zboží a zaslána kupujícímu s určeným závazným termínem
splatnosti.
Způsoby balení zboží, doprava a skladování
6.1. Volně ložené zboží je dodáváno bez obalů.
6.2. Sušené nebo mleté zboží může být dodáváno balené v obalech. Základní prodejní jednotkou baleného
zboží je 1 tuna. Obalem pro pytlované zboží je papírový nebo plastový pytel á 25 kg (40 pytlů
na europaletě) nebo papírový pytel á 50 kg (20 pytlů na europaletě). Pytle jsou expedovány na
europaletě. Dalším obalem je velkoobjemový vak o hmotnosti 1 t, tento obal může být expedován i bez
europalety. V případě požadavku na prodej baleného zboží v množství menším než 1 tuna, je tento
způsob prodeje možný pouze u pytlovaného zboží. Kusový prodej pytlovaného zboží je realizován dle
aktuální skladové zásoby prodávajícího.
6.3. Bezplatnou výměnu europalet je možné provádět přímo při expedici zboží. Ve vybraných případech lze,
po domluvě s prodávajícím, zřídit a vést paletové konto kupujícího v prostorách prodávajícího.
6.4. Nezbytnou podmínkou pro akceptaci europalet prodávajícím je jejich bezvadný stav a čistota.
6.5. Obalové materiály a obaly uváděné prodávajícím na trh v ČR jsou obaly dle zákona 477/2001 Sb.
o obalech, v platném znění. Prodávající je registrován u firmy EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem
F00041531.
6.6. Doprava - dopravní prostředky přistavené kupujícím na přepravu volně loženého zboží nesmí
kontaminovat zboží otěrem materiálů, ze kterých jsou zhotoveny; k nakládce musí být přistaveny
vyčištěné tak, aby byla vyloučena kontaminace zboží předchozím přepravovaným materiálem. Balené
zboží musí být přepravováno tak, aby byla vyloučena kontaminace vlhkostí nebo jiným materiálem a aby
bylo vyloučeno riziko poškození obalů.
6.7. Skladování - skladovací prostory musí být čisté a suché, musí být zcela vyloučena kontaminace vlhkostí
nebo jiným materiálem a u balených písků musí být vyloučeno také riziko poškození obalů. Plastové
obaly jsou perforované, nesmí být proto vystaveny přímému působení povětrnostních vlivů jako je přímé
sluneční záření a déšť.
6.8. V případě zajištění dopravy kupujícím je kupující povinen předat v písemné formě prodávajícímu plnou
moc, kterou uděluje dopravci pro převzetí jeho zboží (neplatí pro hotovostní prodej nebo platbu kartou).
Záruční doba
Záruční doba na vlastnosti zboží deklarované prodávajícím činí dva roky; pokud je zboží do této doby
kupujícím použito nebo zpracováno způsobem, který mění jeho fyzikální podstatu, strukturu nebo vlastnosti,
končí záruční doba dnem zpracování zboží. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím a platí
za předpokladu, že zboží je přepravováno a skladováno v souladu se zněním odstavce 6.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží
8.1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplnou úhradou kupní ceny.
8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího za podmínek dle ve smlouvě sjednané dodací doložky
INCOTERMS® 2010. Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího,
nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

9. Odpovědnost za vady zboží
Pokud není způsob reklamačního řízení výslovně upraven ve smlouvě, platí tyto zásady:
9.1. Pokud kupující zjistí vady zboží, má právo bezodkladně vůči prodávajícímu uplatnit reklamaci a to
prokazatelně písemně (elektronicky) na adresu prodávajícího obchod@sklopisek.cz Reklamovat lze tyto
vady: hmotnost zboží, jakost zboží, obal, doklady ke zboží.
9.2. Kupující je povinen reklamované závady prokázat a řádně doložit protokolem a fotodokumentací.
Se zbožím nesmí být mimo vážení kupujícím dále manipulováno.
9.3. Prodávající má právo k osobní účasti na posouzení oprávněnosti reklamace u kupujícího.
9.4. Při reklamačním řízení je neshoda posuzována vždy podle platných podnikových norem prodávajícího,
pokud není sjednáno ve smlouvě jinak. Pokud se strany neshodnou na vadách dodávky, rozhodne
po vzájemné dohodě nezávislá instituce. Náklady potom nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou
výsledky analýzy.
9.5. Pokud je reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, má kupující právo na dodání chybějící části
zboží nebo na slevu z ceny, případně novou dodávku na účet prodávajícího. Prodávající je povinen se
vyjádřit do 30 dnů.
10. Právní režim smlouvy. Řešení sporů.
10.1.Smlouva i podmínky se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem číslo 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem v platném znění.
10.2.V případě sporu, který strany nevyřeší smírnou cestou, je k jeho rozhodování stranami určen věcně
příslušný obecný soud strany prodávající.
11. Účinnost podmínek a jejich změna
11.1.Změna podmínek musí být učiněna písemně a musí být kupujícímu oznámena alespoň způsobem,
jakým byl seznámen s původními podmínkami; změna je účinná nejdříve dnem takového oznámení.
11.2.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.

