Obchodní podmínky společnosti ATOMSTEEL s.r.o.
1. Základní ustanovení
11 Koclířov) či dopravením dopravou Prodávajícího na místo
1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti ATOMSTEEL s.r.o.
určení označené Kupujícím. Požadované Zboží bude vydáno
(dále jen „OP“) upravují vztahy při dodávkách Zboží, jeho
pouze osobám, které jsou Kupujícím pověřeny k odběru.
příslušenství a služeb s ním souvisejících společností
Pověření k odběru může být učiněno písemnou plnou mocí
ATOMSTEEL s.r.o. třetím osobám vznikající na základě
nebo jiným prokazatelným způsobem.
uzavřené kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy.
5.3 Riziko ztráty, poškození či zničení Zboží přechází na
1.2 Případné odchylky od OP musí být písemně dohodnuty v
Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím. Za
příslušné kupní smlouvě. Ustanovení takovéto Smlouvy mají
okamžik dodání Zboží Kupujícímu se též považuje předání
pak přednost před OP.
Zboží prvnímu dopravci k přepravě, předání Zboží k poštovní
1.3 Uzavřením Smlouvy akceptují její účastníci, že se jejich
a obdobné přepravě nebo doručení Zboží dopravním
vzájemný závazkový vztah bude řídit režimem občanského
prostředkem Prodávajícího na místo vykládky určené
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a těmito OP.
Kupujícím. Případné poškození Zboží při vykládce již jde na
vrub Kupujícího, protože Kupující již nese nebezpečí škody na
2. Definice pojmů
Zboží. Při objednání (požadavku) Kupujícího na dopravu
2.1 „Prodávající“ je obchodní společnost ATOMSTEEL s.r.o.,
Zboží Prodávajícím je Kupující povinen poskytnout
IČ: 274 76 545, Hálkova 1577/1, 568 02 Svitavy
Prodávajícímu v dostatečném předstihu před expedicí veškeré
2.2 „Kupující“ je právnická nebo fyzická osoba, se kterou uzavřel
potřebné informace ohledně místa a způsobu vykládky
Prodávající Smlouvu.
odpovídající technikou pro bezpečnou vykládku objednaného
2.3 „Smluvní strany“ je společné označení pro Prodávajícího a
Zboží. Za škody a ztráty vzniklé v průběhu vykládky,
Kupujícího.
skladování a manipulace se Zbožím v místě dodání odpovídá
2.4 „Smlouva“ je kupní smlouva nebo rámcová smlouva o
Kupující.
uzavírání kupních smluv uzavřená mezi Kupujícím a 5.4 Dokladem prokazujícím dodání Zboží je dodací list nebo jiný
Prodávajícím na nákup/prodej Zboží.
doklad, na kterém kupující (popř. jím zmocněná osoba)
2.5 „Zboží“ znamená movité věci - zejména hutní, přídavný a
potvrdí převzetí Zboží uvedením svého čitelného jména,
ostatní materiál – určené jednotlivě co do množství a druhu ve
podpisu, případně ještě data převzetí a registrační značky
Smlouvě/objednávce.
odvážejícího vozidla. Prodávající je povinen předat
Kupujícímu při dodávce Zboží veškeré doklady nutné k
3. Předmět Smlouvy
převzetí a užívání Zboží.
3.1 Prodávající se s Kupujícím dohodli na upravení svých práv a 5.5 Nepřevezme-li Kupující Zboží do 30 dnů po dohodnutém
povinností v souvislosti se zamýšleným uskutečněním
termínu dodání Zboží nebo avízu o možném dodání Zboží z
opakovaných dodávek Zboží a služeb z nabízeného sortimentu
důvodů ležících na jeho straně, je Prodávající oprávněn
Prodávajícího Kupujícímu na základě jednotlivých objednávek
požadovat skladovací náklady ve výši 0,05 % z celkové kupní
Kupujícího. Prodávající se tedy zavazuje dodávat Kupujícímu
ceny nepřevzatého Zboží za každý den prodlení s odběrem.
Zboží dle jednotlivých objednávek a převést na něj za
Nepřevezme-li Kupující ve výše uvedené lhůtě objednané a
dohodnutých podmínek vlastnické právo. Kupující se zavazuje
připravené Zboží, je Prodávající oprávněný uskladnit Zboží na
toto Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu v
riziko Kupujícího.
požadované výši, měně a termínu splatnosti.
5.6 Shoda – prohlídka Zboží: Pro veškeré dodávky platí obvyklé
tolerance rozměrů a hmotností. Při dodání Zboží je Kupující
4. Realizace objednávek
povinen zkontrolovat, zda je Zboží v souladu s akceptovanou
4.1 Prodávající dodá Zboží Kupujícímu na základě objednávky.
objednávkou co do množství (hmotnost, délky, kusy, …) a
Objednávky jsou přijímány elektronickou poštou, faxem,
oznámit Prodávajícímu případné zjevné vady a poškozené
běžnou poštou, telefonicky nebo osobně. Podkladem pro
Zboží. Dodané Zboží se považuje automaticky za převzaté bez
objednávku výroby na zakázku je vyplněný formulář
vad, pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu své výhrady do 3
Objednávka – výroba na zakázku.
pracovních dnů po dodání Zboží a vždy dříve, než bude Zboží
4.2 Mezi nezbytné náležitosti objednávky patří: identifikace
jakkoli zpracováno.
Kupujícího (vč. osoby odpovědné za danou transakci),
Prodávajícímu nebudou později uznána žádná práva ani
specifikace požadovaného Zboží a jeho množství, způsob a
nároky z titulu nesouladu Zboží s dodacím listem, z titulu vad
místo odebrání - není-li uvedeno, platí vlastní odběr ve skladu
a nedostatků, které mohly být náležitým převzetím a
Prodávajícího, dále termín dodání, případně jednotková cena,
prohlídkou odhaleny, pokud by je Kupující řádně provedl.
liší-li se od ceny ceníkové, kontaktní údaje a dále pak datum
Vadné Zboží Kupující odloží v původním stavu od
vystavení objednávky.
Prodávajícího, aby mohla být uplatněna řádně reklamace u
výrobce nebo předchozího dodavatele Zboží.
5. Dodací podmínky
5.7 V případě požadavku Kupujícího na velmi přesné dělení a
5.1 Prodávající je povinen dodat Zboží ve sjednaném termínu a
zpracování materiálu nebo požadavku na absolutní
množství. Po vzájemné dohodě mezi Prodávajícím a
povrchovou čistotu materiálu Kupující tento požadavek uvede
Kupujícím může být Zboží dodáno dříve, případně po částech.
v objednávce, jinak se má za to, že si tyto vlastnosti Kupující
Pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak, je
nevymínil
Prodávající povinen dodat Zboží v jakosti a provedení, jež se 5.8 Technická doporučení poskytnutá Prodávajícím před dodáním
hodí pro účel, k němuž se takové Zboží zpravidla užívá.
nebo během použití Zboží jsou poskytována v dobré víře a
5.2 Zboží je dodané okamžikem jeho předání Kupujícímu v místě
nezakládají jakékoli záruky ze strany Prodávajícího.
skladu Prodávajícího (areál obchodní firmy ATOMSTEEL
s.r.o., Hálkova 1577/1, 568 02 Svitavy nebo pobočka 6. Odpovědnost za vady
společnosti ATOMSTEEL s.r.o. na adrese Koclířov 244, 569 6.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží v závislosti na

záruční době a podmínkách výrobce.
6.2 Prodávající zodpovídá za zjevné vady, které má Zboží v den
dodání Kupujícímu nebo skryté vady, které se projeví v
záruční době.
6.3 Předpokladem poskytnutí záruky je:
Kupujícím objednané Zboží vyhovuje svým provedením
plánovanému způsobu použití.
Kupující správně zachází se Zbožím při manipulaci,
skladování a zpracování.
6.4 Prodávající neodpovídá za vady, jestliže:
Kupující použije Zboží nevhodným nebo nesprávným
způsobem.
Kupující při objednání zboží nesprávně určí statické,
rozměrové a množstevní hodnoty Zboží.
6.5 Nedostatky a vady, které nebyly při dodání Zboží zjevně
patrné (skryté vady), musí Kupující oznámit Prodávajícímu
neprodleně po jejich odhalení, avšak ne později než 6 měsíců
po okamžiku dodání. Po uplynutí této lhůty právo
odpovědnosti Kupujícího z vad Zboží zaniká .
Pokud Kupující při přejímce Zboží zjistí, že Zboží bude
předmětem reklamace, je povinen učinit opatření k odvrácení
nebo zmírnění škod.
Při reklamaci musí být předloženy doklady prokazující
oprávněnost reklamace.
Prodávající se zavazuje rozhodnout o oprávněnosti reklamace
Kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě. Prodávající je oprávněn uvedenou lhůtu
prodloužit, pokud bude třeba zabezpečit odborné posouzení
vady.
V případě, že bude nutné uskutečnit místní šetření u
Kupujícího, bere Kupující na vědomí, že předpokladem
rozhodnutí o oprávněnosti jeho reklamace je poskytnutí
součinnosti Kupujícího spočívající především v umožnění
vstupu do prostor a vykonání prohlídky Zboží.
Pokud bude reklamace Kupujícího oprávněná, Prodávající bez
odkladu určí lhůtu a způsob odstranění vady Zboží.
Prodávající může vadu odstranit výměnou vadného Zboží,
jeho úpravou nebo opravou, přičemž výběr způsobu je na
dohodě Prodávajícího a Kupujícího.
Prodávající může také vadu Zboží řešit dohodou s Kupujícím
o poskytnutí odpovídající slevy. Sleva musí být oboustranně
akceptována.
Prodávající neodpovídá za Kupujícím či jinou osobou
vynaložené náklady na zpracování, výpadky výroby, ušlý zisk
nebo jiné přímé nebo nepřímé škody. Prodávající může
odpovídat pouze za škody a ušlý zisk způsobený jeho hrubou
nedbalostí nebo úmyslným porušením povinností a to pouze
pokud Kupující takovéto skutečnosti náležitě prokáže.
Prodávající však vždy odpovídá omezeně, a to maximálně do
100 % fakturované ceny (bez DPH) vadného nebo
poškozeného Zboží.

7.3 Zničení, poškození, ztráta nebo řádně probíhající reklamace
Zboží v době, kdy nebezpečí škody na Zboží přešlo na
Kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit cenu řádně a včas.
8. Kreditní limit
8.1 Kupující může odebírat Zboží od Prodávajícího do celkové
výše kreditního limitu, který je stanoven ve Smlouvě, přičemž
kreditním limitem se rozumí celková suma za odebrané a
nezaplacené Zboží včetně DPH.
8.2 Na základě momentálních potřeb Kupujícího může být po
dohodě smluvních stran kreditní limit dočasně překročen.
8.3 Při překročení kreditního limitu (aniž by došlo k předchozí
dohodě dle bodu 8.2) je Kupující povinen další odebírané
Zboží uhradit hotově při dodání Zboží proti faktuře nebo na
základě vystavené zálohové faktury bezhotovostním převodem
ještě před dodáním Zboží (záloha v plné výši hodnoty Zboží
včetně budoucí DPH).
9. Platební podmínky
9.1 Po odběru Zboží zašle Prodávající Kupujícímu fakturu na
kupní cenu Zboží. Faktura bude mít náležitosti daňového
dokladu podle § 26 – 35 zákona o DPH a podle § 11 zákona o
účetnictví v platném znění.
9.2 Termín splatnosti kupní ceny je dohodnut ve Smlouvě, jinak
činí 14 dnů ode dne vystavení faktury.
9.3 Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána
na účet Prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí platby v
hotovosti Prodávajícím.
9.4 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli faktury
nebo její části je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
Zároveň je v tomto případě Prodávající oprávněn odstoupit od
kterékoliv uzavřené kupní smlouvy s Kupujícím, případně
zadržet dodávku dalšího Zboží (i v případě již dříve
potvrzených objednávek), a to až do úplného splacení všech
dluhů Kupujícího, kterými je vůči Prodávajícímu v prodlení.
Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním
zadrženého Zboží. O dobu prodlení Kupujícího s placením
kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého
Zboží prodlužuje.
9.5 V případě, že bude Kupující v prodlení se splněním
jakéhokoliv dluhu vůči prodávajícímu déle než 30 dnů po
termínu splatnosti, může Prodávající rozhodnout o splatnosti
veškerých svých pohledávek za Kupujícím, přičemž o tom
musí Kupujícího písemně informovat. Pokud bude podán
návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Kupujícího,
nebo bude Kupující v likvidaci, stávají se splatnými veškeré
pohledávky Prodávajícího za Kupujícím, a to dnem
předcházejícím prohlášení úpadku Kupujícího soudem
v insolvenčním řízení, nebo dnem předcházejícím vstupu
Kupujícího do likvidace

7. Cena
10. Výhrada vlastnického práva
7.1 Kupní cena Zboží bude stanovena dle aktuálního ceníku 10.1 Až do úplného zaplacení kupní ceny dodaného Zboží zůstává
Prodávajícího platného v den odebrání Zboží, přičemž se
Zboží ve výlučném vlastnictví Prodávajícího. Pokud je Zboží
zohlední výše individuální slevy Kupujícího. Sleva je
zpracované nebo přepracované, nabývá Prodávající
stanovena na základě slevového systému Prodávajícího. Je
spoluvlastnictví k vzniklému produktu proporcionálně k
povinností Kupujícího seznámit se s platným ceníkem
hodnotě svého Zboží ve vztahu k hodnotě nového produktu.
Prodávajícího. Pro případ převzetí Zboží Kupujícím bez 10.2 Pokud nezaplatí Kupující kupní cenu Zboží řádně a včas, je
předchozího seznámení se s ceníkem Prodávajícího platí, že
Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy a odebrat zpět
bude za kupní cenu považován údaj uvedený na faktuře.
nezaplacené Zboží, a to na náklady Kupujícího. Za účelem
Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu takto stanovenou
odebrání
nezaplaceného
Zboží
Kupující
umožní
cenu.
Prodávajícímu časově neomezený přístup do prostor nebo k
7.2 Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny Zboží uváděny bez DPH
budovám, kde je Zboží uskladněno/umístěno, jeho nakládku a
a dopravy. Rozhodnou cenou je cena uvedená ve faktuře.
odvoz. Všechny případné náklady a škody v souvislosti s

odvozem nezaplaceného Zboží a jeho případnou demontáží
hradí Kupující.
11. Doručování, oznamování změn
11.1 Při doručování (zasílání písemností, zpráv a jakýchkoliv
jiných materiálů druhé smluvní straně) se doručuje na adresu
uvedenou v záhlaví rámcové kupní smlouvy, pokud nebyla
Kupujícímu písemně oznámena změna.
11.2 Kupující se zavazuje písemně oznámit Prodávajícímu
případnou změnu obchodní firmy, právní formy nebo adresy
sídla, popř. další závažné skutečnosti, které by mohly ovlivnit 15.3
vzájemnou obchodní spolupráci, a to buď předem, nebo
nejpozději do 3 dnů od změny této skutečnosti na adresu:
ATOMSTEEL s.r.o., Hálkova 1577/1, 568 02 Svitavy. V 15.4
případě porušení této povinnosti nese Kupující veškeré
následky vzniklé v souvislosti s jejím porušením, přičemž
veškeré zásilky se považují za platně doručené dnem
následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli,
a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.
12. Ukončení platnosti Smlouvy, odstoupení od Smlouvy
12.1 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Smlouva uzavírána
na dobu neurčitou. Prodávající i Kupující mají právo ukončit
platnost Smlouvy písemně, a to buď dohodou smluvních stran,
nebo řádnou výpovědí. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé Smluvní straně. Smlouvu lze dále ukončit
okamžitým písemným odstoupením od Smlouvy pro závažné
porušení ustanovení Smlouvy nebo OP. Smluvní strany se
zavazují, že v případě výpovědi splní všechny povinnosti,
které do dne ukončení platnosti této Smlouvy přijaly.
12.2 Od jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky
může její účastník odstoupit pouze v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou. Za
podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména
prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží po více
než 60 kalendářních dnů ode dne splatnosti faktur. Prodávající
může odstoupit od Smlouvy také při podstatném zhoršení
majetkových poměrů Kupujícího. Za podstatné zhoršení
majetkových poměrů se považuje zejména podání návrhu
příslušnému soudu na zahájení insolvenčního řízení na
majetek Kupujícího nebo pokud se Kupující rozhodl o svém
zrušení s likvidací.
12.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemné
zprávy o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
13. Ochrana osobních údajů
13.1 Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních
údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních dat, pro potřeby Prodávajícího.
14. Místní příslušnost soudu
14.1 Účastníci se dohodli v souladu s § 89a občanského soudního
řádu, že místně příslušný k projednávání jejich vztahů je
Okresní soud ve Svitavách, ledaže zákon stanoví výlučnou
příslušnost jiného soudu.
15. Závěrečná ustanovení
15.1 K datu podpisu Smlouvy Kupující prohlašuje, že existuje
podle platného českého práva, je řádně zapsán v obchodním
rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění.
15.2 Kupující dále podpisem Smlouvy prohlašuje, že je způsobilý
plnit své povinnosti z titulu uzavřených Smluv a že mu není
známa žádná skutečnost, která by měla nebo mohla mít
nepříznivý vliv na plnění jeho platebních povinností,

15.5

15.6
15.7

15.8
15.9

vyplývajících z uzavřených kupních smluv nebo by významně
plnění jeho povinností ohrozila, zejména pak prohlašuje, že
jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví
povinnost podat insolvenční návrh, není úpadcem nebo
dlužníkem v řízení o konkurzu a vyrovnání, nebo v
insolvenčním řízení a rovněž že na jeho majetek není vedena
exekuce nebo není jinak nuceně postižen nebo omezen (výkon
rozhodnutí atd.). Kupující se zavazuje o vzniku některé z výše
uvedených skutečností po dobu trvání Smlouvy neprodleně
písemně informovat Prodávajícího.
Tyto OP jsou platné od 1.1.2014. Platné znění OP je k
dispozici v sídle Prodávajícího nebo na internetové adrese
www.atomsteel.cz.
Pokud se některá ustanovení těchto OP stanou úplně nebo
částečně neplatnými nebo nevykonatelnými, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neúčinná
nebo nevykonatelná ustanovení budou nahrazena účinnými
nebo vykonatelnými ustanoveními, která se podle možnosti co
nejvíce přibližují ekonomickému významu neúčinných nebo
nevykonatelných ustanovení.
Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jakož i
práva z ní vzniklá nesmí být postoupena bez předchozího
souhlasu druhé strany.
Práva, vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení, se promlčují
ve tříleté promlčecí lhůtě.
Strany se dohodly, že kromě případů upravených v §2913
odst. 2 občanského zákoníku zprostí škůdce povinnosti k
náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v
době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených
povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takovéto
překážky.
Uplatnění jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek
Kupujícího je vyloučeno.
Tyto OP od data platnosti t.j. 1.1.2014 plně nahrazují
předchozí VOP vydané k 1.1.2011. To se netýká obchodních
případů vzniklých před tímto datem, které se řídí předchozími
VOP.

Ve Svitavách dne 1.1.2014

