Všeobecné obchodní podmínky
Tachovské SPV s.r.o.
-- pro rok 2022 --
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OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná
práva a povinnosti mezi společností Tachovské SPV s.r.o. se sídlem Tachov, Okružní 2013,
PSČ: 347 01, IČ: 25217194, zapsanou v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 9565 (dále jen „Prodávající“) a jejím obchodním partnerem (dále jen
„Kupující“) při prodeji a koupi zboží vyráběného a distribuovaného Prodávajícím.
Vzájemný vztah Prodávajícího a Kupujícího při jednotlivých dodávkách zboží se řídí
Rámcovou kupní smlouvou včetně příloh v případě, že byla mezi Prodávajícím a Kupujícím
uzavřena (dále jen „Rámcová smlouva“), dále těmito Obchodními podmínkami a příslušnými
dílčími kupními smlouvami uzavřenými na základě objednávek Kupujícího. Rámcová smlouva,
pokud byla uzavřena, má přednost před objednávkou, jestliže se smluvní strany písemně
nedohodnou jinak.
Ve věcech neupravených Rámcovou smlouvou, jejími přílohami a těmito Obchodními
podmínkami se závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
Použití jakýchkoli jiných všeobecných obchodních podmínek než těchto se vylučuje
Kupující svou objednávkou stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami před uzavřením
kupní smlouvy seznámil a že s jejich zněním bez výhrad souhlasí.
OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ
Prodávající dodá Kupujícímu zboží na základě závazných a neodvolatelných písemných,
mailových nebo telefonických objednávek, které Kupující doručí Prodávajícímu na adresu
Okružní 2013, 347 01 Tachov; e-mail: info@tachovskespv.cz; nebo tel. číslo 374 721 255
pokud se strany nedohodnou jinak.
Každá jednotlivá objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň: a) označení Kupujícího
(obchodním jménem); b) přesný popis objednávaného zboží; c) určení množství každého
jednotlivého druhu objednávaného zboží; d) místo dodání a převzetí zboží (pouze je-li v
Rámcové smlouvě dohodnuto více dodacích míst); e) požadované datum dodávky (pouze pokud
by se jednalo o pozdější datum, než sedm (7) pracovních dnů po datu doručení objednávky)
(dále jen „Objednávka“).
Kupující se zavazuje zajistit, aby Objednávky jeho jménem zadávala oprávněná osoba s tím, že
Prodávající není povinen ověřovat oprávněnost této osoby.
Pokud Prodávající písemně, mailem nebo telefonicky neoznámí Kupujícímu do čtyřicetiosmi
(48) hodin od doručení Objednávky, že Objednávku zcela nebo zčásti nepřijímá, má se za to,
že Prodávající Objednávku (představující návrh dílčí kupní smlouvy) konkludentně přijal v
okamžiku dodání zboží podle Objednávky. Prodávající je oprávněn oznámit Kupujícímu ve
čtyřicetiosmi (48) hodinové lhůtě od doručení Objednávky písemně, mailem nebo telefonicky,
že Objednávku zcela nebo zčásti neakceptuje. Neakceptování jednotlivé Objednávky nebo její
části není smluvními stranami považováno za porušení Rámcové kupní smlouvy.
Minimálním množstvím zboží, které lze v Objednávce uvést je: a) u víček na KEG sudy KORB
Ø65 mm jedno celé balení (1000 kusů); b) u víček na KEG sudy FLACH Ø75 mm jedno celé
balení (800 kusů); c) u lékárenských kelímků všech velikostí jedno celé balení (počet kusů v
balení závisí na velikosti kelímku); d) u ostatních výrobků dle dohody mezi Prodávajícím a
Kupujícím.
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DODÁNÍ ZBOŽÍ
Dodávka zboží bude realizována v Objednávce specifikovaném termínu, přičemž Objednávka
musí být doručena Prodávajícímu minimálně sedm (7) pracovních dnů před požadovaným dnem
dodání zboží, a to nejpozději do 12.00 hod. Bude-li lhůta pro dodání zboží uvedená v
Objednávce kratší nebo nebude-li uvedena lhůta žádná, dodá Prodávající zboží nejpozději osmý
(8.) pracovní den po doručení Objednávky. Termín dodání zboží dle tohoto čl. 3.1. platí, pokud
se strany písemně, mailem nebo telefonicky prokazatelně nedohodnou jinak.
Prodávající zboží dodá do místa dodání dohodnutého v Rámcové smlouvě, případně uvedeného
v Objednávce. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je prokazatelně připraveno k
převzetí u první překážky v místě dodání.
Kupující je povinen zabezpečit místo dodání zboží tak, aby skládku zboží bylo možno provést
obvyklými prostředky bez možnosti vzniku nebezpečí pro osoby a majetek.
Kupující převezme zboží včetně dokladů v místě dodání a na originálu dodacího listu
vyhotoveného Prodávajícím potvrdí převzetí zboží. Kupující je povinen odevzdat
Prodávajícímu originál dodacího listu.
Bez ohledu na to, která osoba převezme objednané zboží nebo podepíše dodací list, platí, že
uskuteční-li se dodávka zboží v místě dodání podle Objednávky, považuje se zboží za řádně
dodané. Podepisování všech listin a dokladů souvisejících s dodáním a převzetím zboží je třeba
vykonat tak, že příslušná osoba ke svému podpisu napíše čitelně hůlkovým písmem svoje
jméno, příjmení a funkci. O povinnosti Prodávajícího ověřovat oprávněnost osoby přebírající
zboží za Kupujícího platí obdobně to, co je uvedeno v čl. 2.3 výše.
Při převzetí zboží je Kupující povinen zboží zkontrolovat (zejména množství, sortiment a
neporušenost obalů) a případné vady oznámit Prodávajícímu vyznačením na dodacím listu.
Zboží, které je vadné, není Kupující povinen převzít.
V případě, že Kupující přijme i částečné plnění, nezbavuje se Prodávající povinnosti dodat
Kupujícímu zbývající část zboží podle řádné Objednávky. V případě, že bude dodáno větší
množství zboží, než bylo objednáno, Kupující není povinen od Prodávajícího převzít zboží,
které převyšuje řádně objednané množství, a pokud je nepřevezme, zaplatí kupní cenu pouze za
řádně objednané a převzaté zboží.
V případě, že Kupující odmítne převzít objednané a v dohodnutém termínu řádně dodané zboží,
či z jakéhokoli důvodu neumožní předání zboží, uhradí Prodávajícímu náklady související s
dodáním nepřevzatého zboží, resp. škodu, která Prodávajícímu z tohoto důvodu vznikla.
Vynaložené náklady na dopravu a případnou další škodu je Kupující povinen uhradit do deseti
(10) pracovních dní ode dne doručení příslušné faktury Prodávajícím.
CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY
Za dodání zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu na základě vystaveného
daňového dokladu. Kupní ceny jednotlivých druhů zboží se řídí Rámcovou kupní smlouvou
nebo jsou stanoveny na základě neodvolatelné písemné, mailové nebo telefonické dohody mezi
Prodávajícím a Kupujícím k jednotlivým Objednávkám.
Kupní cena je počítána bez daně z přidané hodnoty. K fakturované ceně je Prodávající oprávněn
připočítat daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané
hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den dodání
zboží.
Standardní doba splatnosti faktur 14 dnů od data vystavení. Prodloužení doby splatnosti musí
být sjednáno předem, a to v písemné podobě.
Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna připsáním sjednané částky spolu s
případnými dalšími souvisejícími poplatky na účet prodávajícího č. 2706060207/0100 pro
platby v CZK nebo na účet č. 43-8523560257/0100 pro platby v EUR vedeným Komerční
bankou nebo její uhrazení v hotovosti.
V případě, že kupní cena nebude zaplacena ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, je Prodávající
oprávněn požadovat bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za
každý den prodlení.
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Úplným zaplacením Ceny za dodané zboží přechází na Kupujícího vlastnické právo k
dodanému zboží.
Platba Kupujícím formou zápočtu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího je
vyloučená.
Strany sjednávají, že částečná plnění ze strany Kupujícího budou přednostně započítána na jiné
příslušenství pohledávky, smluvní pokutu a nakonec na jistinu.
Každé částečné plnění ze strany Kupujícího bude považováno za uznání případného zbytku
dluhu.
Případná reklamace z titulu poškození zboží způsobené dopravou neopravňuje kupujícího k
nezaplacení kupní ceny nebo prodloužení doby splatnosti faktury. Podmínkou pro přijetí nové
objednávky je uhrazení veškerých pohledávek po lhůtě splatnosti.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.
KVALITA ZBOŽÍ
Kupující je povinen skladovat dodané zboží v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
a především bude dodržovat následující podmínky: a) zboží musí být skladováno v prostorách,
ve kterých není teplota nižší než 5 °C, přičemž maximální teplota pro skladovací prostory zboží
musí být vždy alespoň o 5 °C nižší, než je lokální vnější teplota vzduchu v příslušný den; b)
zboží nesmí být vystaveno přímému slunečnímu světlu; c) zboží nesmí být skladováno ve
vzdálenosti menší než jeden (1) metr od elektrického respektive tepelného zdroje; d)
manipulace se zbožím musí být co nejšetrnější, zejména při jeho a vykládkách a manipulací.
Opakované porušení podmínek dle čl. 5.1. shora Kupujícím může být důvodem pro odepření
dalších dodávek zboží, případně odstoupení od Rámcové smlouvy ze strany Prodávajícího.
REKLAMACE
Jakékoli vady dodaného zboží a konkrétní nároky z vad vyplývající je Kupující povinen uplatnit
u Prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění, a to písemnou formou. Na vady, které nejsou
zjistitelné při dodání zboží, Kupující uplatní písemnou reklamaci do dvacetičtyř (24) hodin po
zjištění těchto vad tak, aby byla reklamace doručena Prodávajícímu nejpozději poslední den
záruky. Množstevní vady je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží. K pozdějším
reklamacím nebude Prodávající přihlížet.
V případě, že Kupující neoznámí Prodávajícímu zjištěné vady v souladu s podmínkami
uvedenými v těchto Obchodních podmínkách, ztrácí Kupující právo na náhradu jakékoli újmy
způsobené v důsledku těchto vad.
Při vadném plnění, které je porušením smlouvy má Kupující právo: a) na odstranění vady; nebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ustanovení § 2107 odst. 3 občanského zákoníku se
nepoužije.
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nejpozději však do 3 (tří)
dnů od oznámení.
Otázky týkající se odpovědnosti za vady zboží tímto článkem neupravené se řídí ustanoveními
§ 2087 a násl. občanského zákoníku.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Kupující je povinen v běžné otevírací době umožnit zástupcům Prodávajícího kdykoliv na
požádání vstup do svých provozních prostor za účelem vykonání kontroly množství a kvality
zboží z portfolia výrobků Prodávajícího a dodržování podmínek skladování dle čl. 5.1.výše.
Kupující není oprávněn postoupit tuto smlouvu na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu Prodávajícího. Strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn smlouvu postoupit osobě
ovládané, ovládající osobě a osobě ovládané stejnou ovládající osobou. Použití ustanovení §
1899 občanského zákoníku se vylučuje.
Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §§ 2051, 1799 a 1800 občanského
zákoníku.
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Smluvní strany se dohodly, že Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Prodávající je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. O této změně je Prodávající
povinen písemně informovat Kupujícího. V případě že Kupující s jednostrannou změnou
Obchodních podmínek nesouhlasí, může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí
doručenou Prodávajícímu do 1 měsíce od oznámení o změně Obchodních podmínek.
Prodávající je oprávněn navrhnout změnu Obchodních podmínek a to písemnou výzvou
Kupujícímu obsahující popis změny Obchodních podmínek. V případě, že Kupující ve lhůtě 14
dnů ode dne doručení výzvy návrhu změny Obchodních podmínek neodmítne, má se za to, že
se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě že Kupující ve lhůtě 14 dnů ode dne
doručení výzvy písemně oznámí Prodávajícímu, že se změnou Obchodních podmínek
nesouhlasí, platí Obchodní podmínky v původním znění. V případě, že Prodávající navrhne
změnu Obchodních podmínek dle tohoto článku 8.6., nepoužije se článek 8.5
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UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
Rámcovou smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta
činí tři (3) měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky jsou důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a Kupující
je oprávněn poskytnout jejich znění nebo informace o jejich obsahu třetí straně pouze s
předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. V případě porušení této povinnosti se může
Prodávající domáhat náhrady vzniklé škody.
Prodávající je oprávněn vždy vedle jakékoliv smluvní pokuty požadovat též náhradu vzniklé
škody přesahující smluvní pokutu.
Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy, pokud byla uzavřena. Odlišná
ujednání obsažená ve vlastním těle Rámcové smlouvy mají přednost před těmito Obchodními
podmínkami.
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022
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