VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o.
účinné od 01.01.2020
___________________________________________________________________________
ČLÁNEK 1.
ROZSAH PŮSOBNOSTI
1.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují závazkové právní vztahy mezi
společností ŠROT GEBESHUBER s.r.o., se sídlem Kobylnická 457, 664 52 Sokolnice, IČ: 494
34 004, DIČ: CZ49434004, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddílu C, vložce 11782 jako kupujícím (dále také jako „kupující“) a právnickou osobou či fyzickou
osobou – podnikatelem jako prodávajícím (dále také jako „prodávající“), jež vznikají při koupi a
prodeji železného a neželezného kovového odpadu (dále také jako “zboží” či “materiál”).

1.2

Tyto VOP určují část obsahu každé smlouvy (včetně smlouvy uzavřené formou objednávky a jejího
přijetí, resp. potvrzení) mezi kupujícím a prodávajícím (dále také jako „smlouva“), která na tyto VOP
odkazuje, pokud byly tyto VOP k návrhu smlouvy přiloženy nebo pokud jsou tyto VOP stranám
smlouvy známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním VOP přednost.
ČLÁNEK 2.
PODMÍNKY DODÁVEK

2.1

Kupující a prodávající budou používat dodací podmínky dle INCOTERMS 2020. Dodací podmínky
budou uvedeny v protokolu o převzetí materiálu. Zpravidla se budou používat dodací podmínky, které
jsou specifikovány takto:
EXW místo dodání - kupující převezme zboží v provozovně prodávajícího
DAP místo dodání - kupující převezme zboží v místě dodání, prodávající platí přepravu po místo
dodání

2.2

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží
tvořícímu obsah dílčí dodávky zboží. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží, jenž je obsahem
každé jednotlivé dodávky zboží, dle příslušných dodacích podmínek (viz bod 2.1 těchto VOP).

2.3

Kupující je povinen dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně kupní cenu ve výši
stanovené na základě cen za jednotku pro daný druh dodaného zboží tak, jak je uvedeno v protokolu o
převzetí zboží pro příslušnou dílčí dodávku zboží. Množství dodaného zboží bude určeno vážením,
blíže vymezeným v bodu 3.2 těchto VOP.

2.4

Prodávající je povinen dodávat zboží prosté výbušnin, jedů, radioaktivních či jiných škodlivých látek a
jakýchkoliv nebezpečných předmětů či příměsí.

2.5

Prodávající připraví zboží k dodání dle příslušných dodacích podmínek. Prodávající je povinen zboží
opatřit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 11782,
IČO: 49434004, DIČ: CZ49434004, Bankovní spojení: ČSOB Brno 8010-0203065963/0300
Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
www.gebeshuber.cz

2.6

Prodávající bere na vědomí, že účelem, pro který kupující zboží od prodávajícího kupuje, je
zpracování tohoto zboží, jakožto druhotné suroviny, na čistý kov. Prodávajícím je proto povinen
dodávat zboží v takové jakosti, aby bylo možno bez obtíží dosáhnout účelu specifikovaného v
předchozí větě.
ČLÁNEK 3.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Prodávající po převzetí zboží kupujícím vyúčtuje kupujícímu cenu dodaného zboží. Zboží se považuje
za dodané dnem, který je uveden v protokolu (dodací list přijatý) o převzetí materiálu. Příslušná dílčí
dodávka zboží bude vyúčtována daňovým dokladem - fakturou, která bude mít náležitosti účetního a
daňového dokladu podle platných předpisů, bude splatná do 30 dnů od doručení kupujícímu a bude na
ní uvedeno číslo bankovního účtu prodávajícího, na který má být daná částka zaslána.

3.2

Na faktuře bude vždy uvedena hmotnost dodaného druhu zboží/hmotnost jednotlivých dodaných
druhů zboží, kdy údaj o hmotnosti bude odpovídat údaji zjištěnému vážením zboží na certifikované
váze. Vážení zboží bude zajištěno zpravidla v sídle (provozovnách) kupujícího, nedohodnou-li se
smluvní strany výslovně jinak. Údaj o hmotnosti dodaného zboží musí být vždy vyznačen na dodacím
listě.

3.3

Kopie podepsaného dodacího listu o převzetí zboží bude vždy přílohou dané faktury jako její nedílná
součást.

3.4

Kupující má právo vrátit prodávajícímu faktury, které nebudou mít některou z výše vymezených
náležitostí. V takovém případě se počítá splatnost faktury od doručení nové, opravené faktury
kupujícímu.

3.5

Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, je prodávající oprávněn, nikoliv však
povinen, požadovat po něm úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a
dále je prodávající oprávněn, nikoliv však povinen, vystavit kupujícímu fakturu, kterou tyto úroky z
prodlení vyúčtuje.
ČLÁNEK 4.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1

Smluvní strany se tímto ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v
platném znění, dohodly na místní příslušnosti Okresního soudu Brno – venkov, resp. Krajského soudu
v Brně.

4.2

Otázky výslovně neupravené smlouvou ani těmito VOP se řídí platnými právními předpisy České
republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
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