SE-MI Technology, a.s.
Matuškova 10
710 00 Slezská Ostrava
Česká republika

tel.: +420 595 224 111
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DIČ: CZ65138601

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A SLUŽEB
(dále také jako „VOP“)
dle §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.
1.

Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají v těchto VOP následující slova a výrazy tento význam:
- Odběratel - společnost SE-MI Technology, a.s., IČ: 65138601, DIČ: CZ65138601, se sídlem Matuškova 10, 710 00
Ostrava, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1328.
- Dodavatel - jakákoli právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k podnikání v jakémkoli předmětu
podnikání, a která je účastníkem smluvního vztahu s Odběratelem, který vznikl způsobem dále uvedeným, či vznikl
jakýmkoli jiným způsobem, pokud má takováto fyzická, nebo právnická osoba závazek dodat Odběrateli zboží, provést dílo,
či poskytnout službu.
- Smlouva - kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jakkoli jinak nazvaná smlouva, nebo i objednávka, na základě které
převzal Dodavatel závazek dodat Odběrateli zboží, poskytnout službu, nebo provést dílo ve smlouvě, nebo objednávce
specifikované.
Za smlouvu se pro účely těchto VOP považuje také objednávka vystavená Odběratelem adresována Dodavateli. Pokud je
návrh smlouvy doručen e-mailem, nebo faxem, musí se jednat o soubor ve formátu *.pdf ve kterém je obsažena identifikace
osoby, která návrh smlouvy činí a podpis (skutečný podpis, tedy nikoli tzv. podpis elektronický) osoby, která návrh smlouvy
vystavila. Pro akceptaci návrhu smlouvy a jeho doručování, platí stejné podmínky, jako pro návrh smlouvy.
- Dodávka - zboží, výrobek, sjednané dílo nebo služba, tak jak je specifikováno ve Smlouvě.
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Návrh na uzavření Smlouvy, předložený Odběratelem v písemné formě ve dvojím vyhotovení, potvrdí Dodavatel rovněž
v písemné formě. Pro účely smluvních vztahů, na které se vztahují tyto VOP, se za návrh Smlouvy považuje i objednávka
učiněná Odběratelem. Pro Dodavatele, se kterými je uzavřena rámcová smlouva, či tzv. celoroční objednávka v písemné formě,
se za dodržení písemné formy pro jednotlivou objednávku považuje i zaslání objednávky ze strany Odběratele formou
elektronické komunikace (e-mailem, faxem) a potvrzení objednávky formou elektronické komunikace (e-mailem, faxem).
Smlouva je uzavřena, dohodnou-li se Odběratel a Dodavatel o celém obsahu Smlouvy. Ústní nebo písemná ujednání učiněná
oběma stranami před podpisem Smlouvy a týkající se obchodních případů podle později uzavřené kupní smlouvy (smlouvy o
dílo), se stávají neplatnými, pokud nebyla takováto ujednání zahrnuta do těchto smluv.
Nedílnou součástí uzavřené Smlouvy jsou tyto odsouhlasené VOP. Odchylky od těchto VOP mají platnost jen tehdy, jsou-li ve
Smlouvě výslovně sjednány.
Podmínkou platnosti Smlouvy je uvedení ceny, případně stanovení způsobu jejího dodatečného určení. Ceny jsou sjednávány
vždy bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud Dodavatel není plátcem DPH, je povinen toto v návrhu smlouvy, resp. akceptaci
objednávky výslovně uvést.
Jakékoli změny Smlouvy po jejím uzavření jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran, a to v písemné formě. Pro
Dodavatele, se kterými je uzavřena rámcová smlouva, či tzv. celoroční objednávka v písemné formě, se za dodržení písemné
formy pro změnu smluvních podmínek považuje i zaslání návrhu změny a akceptace změny obsahu Smlouvy formou
elektronické komunikace (e-mailem, faxem).
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DEFINICE POJMŮ

DODACÍ PODMÍNKY

Dodavatel je povinen dodat zboží (provést dílo) v množství, jakosti a provedení v souladu s uzavřenou Smlouvou a dále
odpovídajícím platným obecně závazným právním předpisům a technickým požadavkům. K Dodávce je Dodavatel povinen dodat
dodací list, a všechny doklady a dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání předmětu Dodávky, odpovídající jeho
charakteru a účelu, předepsané těmito VOP nebo Smlouvou, např. návody k používání, prohlášení o shodě, atesty použitých
materiálů, případně protokoly o provedených zkouškách.
Dodávku je Dodavatel povinen dodat na adresu uvedenou v odesílacích dispozicích, resp. dodacích podmínkách, obsažených ve
Smlouvě pokud nebude dohodnuto jinak. Každá, i dílčí Dodávka, musí být hlášena návěštím. Zásilky musí být označeny vždy
číslem objednávky, resp. Smlouvy i na vnější straně obalu.
Zboží musí být dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo
poškození zboží během dopravy do sjednaného místa určení. Obaly a náklady na obalení jdou k tíži Dodavatele. Použitý obal a
fixační materiály se vracejí, jen když je to výslovně ujednáno. Dodavatel je v případě přímé dodávky materiálu/zboží ze zahraničí
povinen v průvodních dokladech dodávky uvést použité obalové materiály (členění: PET,PVC, PE, PP, PS, jiný plast, papír a
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ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dodavatel poskytuje Odběrateli na Dodávku záruku 24 kalendářních měsíců ode dne dodání (do záruky nespadají škody vzniklé
běžným opotřebením, přetěžováním, nevhodným používáním a zanedbanou péčí o zařízení a zásahem neautorizovaného servisu),
pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak.
Odběratel je oprávněn reklamovat Dodávku v případě, že se Dodávka co do kvality nebo množství odchyluje od sjednaných
podmínek.
Při reklamaci se zpravidla uvede datum dodání, číslo příslušné faktury, druh zboží, reklamované množství, popis vady.
Vady je Odběratel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději v záruční době.
Pro formu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) se použijí stejná pravidla, jako pro návrh smlouvy a její akceptaci.
Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným výrobkem (sjednanou službou) ve smyslu platné právní úpravy. Odběratel si
vyhrazuje právo na uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody.
Má-li Dodávka vady a smluvní strany se nedohodnou jinak, je Dodavatel povinen vady odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne
písemného oznámení vad Odběratelem, nelze-li vady odstranit, je Dodavatel povinen za vadné plněné dodat nové, bezvadné a to
ve lhůtě 15- ti dnů ode dne reklamace, nebo ve lhůtě dohodnuté. Reklamace může být vyřešena na základě písemné dohody
smluvních stran formou poskytnutí slevy.
Pokud Odběrateli vzniknou náklady jako důsledek vadné Dodávky, je Odběratel oprávněn požadovat od Dodavatele úhradu
těchto nákladů. Do doby vyřízení nároků z vad může Odběratel pozastavit platbu za Dodávku, aniž by se tím dostal do prodlení
s placením.
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lepenka, Fe, Al, dřevo, kompozitní materiál) a jejich množství v kg nebo tunách. Nedodržení je považováno za porušení
Smlouvy.
Dodávky dodávané podle více smluv, avšak sdružené v jedné zásilce, musí být avizovány pro každou Smlouvu samostatně.
Dodavatel je povinen zaslat doklady nutné k převzetí a užívání Dodávky (u dovozce k proclení), jakož i doklady specifikované ve
Smlouvě, a to společně s Dodávkou.
Dodavatel je povinen se před počátkem výkonu díla u Odběratele seznámit a při plnění díla dodržovat obecně závazné předpisy a
vnitřní normy objednatele, zejména s normami platnými pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické předpisy,
požární ochrany, ochrany životního prostředí a ochrany před riziky vznikajícími při provozu výrobních zařízení.
Dodavatel je povinen přiložit ke Smlouvě, která je uzavřena na provedení prací obsahující montáže, opravy a revize vyhrazených
plynových, tlakových a elektrických zařízení, kopie dokladů o odborné způsobilosti Dodavatele nebo jeho zaměstnanců, vydané
organizací státního odborného dozoru.
Před první Dodávkou, která má charakter nebezpečné chemické látky nebo přípravku je Dodavatel povinen Odběrateli předložit
v českém jazyce úplný bezpečnostní list nebo prohlášení, že se nejedná o takto specifikovanou látku nebo prostředek.
Odběratel nabývá vlastnického práva k Dodávce, jakmile je mu předáno, resp. okamžikem dodání. Nebezpečí škody přechází na
Odběratele okamžikem fyzického převzetí Dodávky.
Dokladem o převzetí předmětu Dodávky je podpis oprávněné osoby Odběratele na dodacím listu nebo protokolu o předání.
Dodávky budou realizovány v pracovních dnech od 6:00 do 14:00, pokud není dohodnuto ve Smlouvě jinak.
Částečné plnění je možné pouze po písemném souhlasu Odběratele.
Předčasné plnění je možné se souhlasem Odběratele.
Předpisy a návody k používání musí být předloženy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce, pokud není ve Smlouvě dohodnuto
jinak.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY

Každé smluvní plnění (zdanitelné plnění) musí Dodavatel fakturovat samostatně. Faktura (daňový doklad) vystavená
Dodavatelem musí obsahovat tyto náležitosti:
- název a sídlo Odběratele a Dodavatele;
- údaj Dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky;
- IČ a DIČ Odběratele a Dodavatele;
- číslo faktury;
- číslo smlouvy Odběratele a zakázku Dodavatele;
- předmět plnění Smlouvy s označením kódu produktu (SKP), či označení dle výrobní dokumentace;
- dodané množství (název díla);
- datum vystavení faktury, datum splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- smluvní cenu za jednotku množství ve sjednané měně bez daně, sazba daně, daň, úhrnnou cenu včetně daně;
- číslo účtu a směrový kód banky (SKB), na který má být placeno;
- prohlášení o původu zboží;
- splatnost faktury činí 60 dnů;
- údaje dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, zejména §12;
- v případě, že Dodavatel není plátcem DPH, je Dodavatel povinen ve faktuře uvést text "NEJSME PLÁTCI DPH".
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VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Dodavatel prohlašuje, že zboží, sjednané dílo či služba není zatíženo právy třetích osob.
Veškeré Smlouvy Odběratele i všechny s tím související obchodní a technické podrobnosti Smlouvy jsou důvěrné.
Veškerá technická dokumentace (výkresy, technické doklady, postupy, návody atd.), kterou Odběratel předá Dodavateli, jako
podklad k dodání Dodávky, je výhradním duševním vlastnictvím Odběratele. Předmětem výhradního duševního vlastnictví
Odběratele jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které technická dokumentace zachycuje, a které jsou
příslušným způsobem označené.
Technickou dokumentaci Odběratele není Dodavatel oprávněn zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji využít ve
prospěch jakékoliv třetí osoby, ani ji využít pro vlastní práce nebo výrobu. Technickou dokumentaci je Dodavatel oprávněn
použít pouze v souvislosti s plněním Dodávky. Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority,
pokud vykonávají zákonem upravený kontrolní či jiný dohled podle příslušných zákonů.
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SMLUVNÍ POKUTY

Za nedodržení sjednaného termínu plnění Smlouvy je oprávněn Odběratel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04% z ceny
Dodávky za každý den prodlení pokud nebude dohodnuto jinak. Při prodlení s dodáním delším než 7 dní zaplatí Dodavatel na
výzvu Odběratele navíc další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny Dodávky.
V případě prodlení Dodavatele s dodáním dokladů dle č. 3 bod 1 delším než 3 dny zaplatí Dodavatel na výzvu Odběratele
smluvní pokutu ve výši 5% z ceny Dodávky.
V případě nedodržení lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 4 bod 6 je Dodavatel na výzvu Odběratele povinen uhradit smluvní
pokutu 10% z ceny Dodávky.
Za podstatné porušení těchto VOP je považováno:
- prodlení s dodáním Dodávky nebo její části nebo prodlení s dodáním dokumentů dle čl. 3 bod 1 delší než 14 dní;
- dodání vadné Dodávky;
- nedodržení smluvní ceny;
- včasné nevyřízení reklamace v souladu s čl. 4 bod 6.
Povinností Odběratele je o těchto skutečnostech Dodavatele včas informovat. V případě podstatného porušení smluvních
podmínek je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Nárok Odběratele na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen,
přičemž se smluvní pokuta do náhrady škody nezapočítává.
Účastníci těchto VOP uzavírají ve smyslu §1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodu o zákazu postupování
pohledávek ze vzájemných obchodních vztahů. Tyto pohledávky nelze bez souhlasu povinné strany (dlužníka) zastavit či jinak
zatížit právy třetích osob. Takovéto porušení těchto závazků se považuje za porušení Smlouvy zvlášť podstatným způsobem a
zakládá právo Odběratele od Smlouvy odstoupit a dále zakládá právo Odběratele na zaplacení smluvní pokuty Dodavatelem ve
výši 50% z nominální hodnoty postoupených, zastavených či jinak zatížených pohledávek.
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Nesplnění výše uvedených podmínek opravňuje příjemce faktury ji vrátit k doplnění nebo opravě. Sjednaná lhůta splatnosti se
nově stanoví ode dne doručení opraveného dokladu Odběrateli.
Platby provádí Odběratel převodním příkazem na číslo účtu a SKB uvedené ve faktuře (daňovém dokladu).
Nárok na zaplacení sjednané ceny vzniká řádným splněním závazku Dodavatele způsobem a v místě plnění v souladu
s uzavřenou Smlouvou.
Splatnost faktury činí 60 dnů, pokud není sjednáno jinak; lhůta splatnosti začíná běžet od data prokazatelného doručení faktury
Odběrateli.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Sjednává se výlučně užití těchto VOP, s jejichž obsahem je Dodavatel seznámen.
Dodavatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Odběratele postoupit práva a povinnosti z jakékoli Smlouvy mezi
Dodavatelem a Odběratelem na jinou osobu. Takovéto postoupení se považuje za porušení Smlouvy zvlášť podstatným
způsobem a zakládá právo Odběratele od Smlouvy odstoupit.
Tyto VOP nevylučují možnost jiné úpravy smluvních vztahů těchto nákupních podmínek, a to v rámci Smlouvy. Lze je měnit
nebo doplňovat pouze písemnou formou číslovaných dodatků, které budou podepsány Odběratelem i Dodavatelem.
V případě rozporů mezi zněním Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
Smluvní a závazkové vztahy mezi účastníky se budou řídit a interpretovat podle právních předpisů platných na území České
republiky. Veškeré rozpory, které vyplývají z těchto VOP nebo se na ně vztahují, resp. jejich neplnění, zrušení nebo neplatnost,
se budou řešit především vzájemnou dohodou smluvních stran a následně až prostřednictvím příslušného soudu.
V případě, že je Smlouva, na kterou se vztahují tyto VOP uzavřena také v cizím jazyce (jiném než českém), případně byly tyto
VOP předány druhé smluvní straně také v cizím jazyce (jiném než českém), platí, že v případě sporů je rozhodným zněním všech
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dokumentů znění zpracované v českém jazyce a závazným výkladem práva výklad provedený českými soudy a českými orgány.
Pro řešení všech sporů majících původ ve Smlouvě, která se řídí těmito VOP nebo mající původ ve Smlouvě, na kterou se tyto
VOP vztahují, byť i jen z části, které nebude možné vyřešit jednáním a dohodou mimo rámec sporného řízení, je věcně a místně
příslušným soudem pro řešení sporů Krajský soud v Ostravě, přičemž jednacím jazykem bude čeština a řízení bude vedeno dle
procesních předpisů České republiky. Převzetím těchto VOP se považuje toto ujednání za projev vůle jak Dodavatele, tak i
Odběratele a je pro obě smluvní strany závazné.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2015.

Razítko a podpis Odběratele:
V Ostravě, dne: 1. 8. 2015

………..………………………………
Ing. David Borovský
člen představenstva
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