Všeobecné obchodní podmínky
společnosti
Extruindustrie CR s.r.o.
IČO: 252 79 955
se sídlem Průmyslová 505, 582 63 Ždírec nad Doubravou
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 31817
(dále jen „Společnost“)
tímto dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vydává tyto Všeobecné obchodní
podmínky (dále jen či „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení, podklady smlouvy
1. Pro veškeré naše nabídky, potvrzení zakázky, dodávky a prodeje našeho zboží a služeb
stejně jako smluvní a právní vztahy platí výhradně tyto Podmínky.
2. Objednatel svou objednávkou uznává v plném rozsahu obsah těchto Podmínek.
Podmínky objednatele, které se liší od našich Podmínek, neplatí; potvrzení objednatele
s upozorněním na jeho nebo jiné Podmínky se neakceptují. Pokud by byly ujednány
dohody, které se liší od těchto Podmínek, musí to obě strany písemně a výslovně
potvrdit.
3. Tyto Podmínky platí i pro případné další zakázky, aniž by to bylo znovu výslovně
ujednáno.
4. Tyto Podmínky se vztahují pouze na právní vztahy mezi Společností a třetími osobami,
kteří jsou podnikateli ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku. Vůči
ostatním třetím osobám se tyto Podmínky uplatní v případě, že tak bude výslovně
ujednáno, a to přiměřeným způsobem a rozsahem, které povolují právní předpisy.

II. Uzavření smlouvy, prováděcí podklady a ceny
1. Naše nabídky jsou variabilní a nezávazné. K uzavření smlouvy k příslušné zakázce
dochází až okamžikem, kdy je z naší strany písemně nebo elektronicky potvrzena
objednávka objednatele a/nebo objednatelem učiněná bezvýhradná akceptace naší
nabídky. Každá nabídka a její akceptace, objednávka i potvrzení musí obsahovat
minimálně přesné vymezení druhu a rozsahu dodávky, termínu plnění a ceny.
2. V případě, že zakázka předpokládá i předložení vzorků, smlouva navíc vzniká až naším
písemným potvrzením zakázky a schválením vzorku vztahujícího se k tomuto potvrzení
zakázky objednatelem.
3. Jakékoli změny, úpravy či doplňky zakázky musí být učiněny v písemné nebo
elektronické podobě a vždy výslovně odsouhlaseny či potvrzeny oběma smluvními
stranami.
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4. Podklady a výkresy nezbytné k výrobě/provedení musí objednatel Společnosti předat
bezplatně a včas (nejpozději k okamžiku potvrzení zakázky). Za správnost těchto údajů
a jejich vhodnost k zamýšlenému účelu použití odpovídá výlučně objednatel.
5. Výkresy, nákresy, rozměry, hmotnosti nebo jiné provozní parametry jsou pro
Společnost závazné, jen pokud to bylo výslovně písemně či elektronicky ujednáno.
Výkresy, výpočty a jiné podklady Společnosti nesmějí být zveřejněny, kopírovány, ani
použity k jinému účelu, než je sjednán ve smlouvě a týká se předmětu zakázky. Nebudeli výslovně ujednáno jinak, veškeré tyto podklady je objednatel povinen Společnosti
vrátit po provedení zakázky a/nebo na vyžádání.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i technické a další normy pro Termoplastické výrobky
vydávané německým profesním sdružením, Svazem průmyslu zpracujícího plast (dále
jen „GKV“, a podrobněji viz web GKV: https://www.gkv.de/) a to vždy v jejich znění
platném a účinném k okamžiku uzavření smlouvy.
7. Nebude-li výslovně ujednáno jinak, pro všechny smlouvy a dodávky zboží platí pravidla
INCOTERMS 2010, a to doložka ze závodu (EXW), bez nákladů na zabalení, dodacích
a vedlejších nákladů (např. cel) a bez DPH v zákonné výši.
8. V případě ujednání ceny zakázky v závislosti na hmotnost zboží, bude koncová cena
určena z hmotnosti schváleného vzorku.

III. Objednávky materiálu
1. V případě ujednání, že materiály pro zakázku dodává objednatel, platí následující:
(i) materiály musí být dodány včas, přičemž v případě prodlení odpovídá Společnosti
za veškeré dodatečné náklady se zhotovením a dodáním zakázky, přeruší výroby,
i za další případnou újmu, která tímto prodlením Společnosti vznikne;
(ii) materiály musí být dodány v ujednaném množství (včetně množstevní přirážky ve
výši minimálně 10 %), v dohodnuté kvalitě a prosty jakýchkoli vad. Společnost je
oprávněna odmítnout objednatelem předložené materiály z důvodu jejich
neodpovídajícího množství a kvality, přičemž až do dodání materiálů
v ujednaném množství a kvalitě není Společnost povinna zahájit zpracování
zakázky, a objednatel odpovídá Společnosti za veškeré dodatečné náklady se
zhotovením a dodáním zakázky, přeruším výroby, i za další případnou újmu, která
tímto prodlením Společnosti vznikne.

IV. Povinnosti při plnění, dodávce a přejímce, přechod rizika
1. Společnost plní dodávku zboží (zakázky) vždy dle pravidel INCOTERMS 2010, a to
dle doložky ze závodu (EXW) a svůj smluvní závazek splní dohotovením, popř.
oznámením o připravenosti zboží k odeslání. Expedice zboží se provádí podle pokynů
objednatele, a tudíž vždy na jeho riziko a náklady.
2. Není-li ujednáno jinak, výběr obalu a způsob odeslání určuje Společnost.
3. Nebezpečí vzniku škody přechází na objednatele doručením oznámení o připravenosti
zboží k odeslání, nejpozději však s jeho předáním přepravci nebo dopravci. Nese-li
Společnost odpovědnost za poškození během přepravy, platí článek VII. těchto
Podmínek. Nebezpečí vzniku škody přechází na objednatele také vždy se začátkem
prodlení s převzetím zboží připraveného k expedici. V takovém případě je Společnost
oprávněna požadovat náhradu vzniklé újmy, zejména v podobě dodatečných nákladů.
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4. Společnost je oprávněna dohodnutou zakázku plnit i prostřednictvím dílčího plnění, a
to v případě, že je toto dílčí plnění pro objednatele využitelné.
5. Plnění s odchylkou od objednaného množství v intervalu o ±10 % jsou přípustné a
nepředstavují vadné plnění.
6. Není-li ujednáno jinak, lhůty plnění/dodací lhůty zásadně začínají potvrzením zakázky,
ne však před doručením všech podkladů nezbytných k provedení zakázky a materiálů,
pokud je poskytuje objednatel, definováním všech podrobností podstatných pro výrobu
a připsáním stanovených zálohových plateb na příslušné účty Společnosti.
7. V případě prodlení objednatele s dohodnutou zálohovou platbu či zálohovou platbou
požadovanou dle pravidel článku V. těchto Podmínek, se přerušuje lhůta stanovená
Společnosti pro dodání zakázky, a to až do úplného zaplacení zálohy.
8. Veškeré lhůty k plnění a dodání zboží se vždy prodlužují o veškerou dobu, kdy byl
objednatel v prodlení se splněním svých povinností (dodání pokladů a materiálů,
nezbytných pokynů, určení přepravce, atd.).
9. V případě, že není stanovena lhůta k plnění a dodání zboží, Společnost není v prodlení
až do okamžiku marného uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění stanovené
v písemné výzvě, kterou objednatel prokazatelně doručí Společnosti. V případě
stanovení pevné lhůty k plnění a dodání zboží se neuplatní pravidla ustanovení § 1980
občanského zákoníku.
10. Ohlášením připravenosti k odeslání zboží se považuje za dodrženou dodací lhůta nebo
dodací termín, i když je odeslání bez zavinění Společnosti nemožné, nebo je možné až
později. Ani u závazně sjednaných lhůt a termínů Společnost neodpovídá za zpoždění
dodávky a plnění v důsledku vyšší moci a událostí, které jí dodávku podstatně ztěžují
nebo znemožňují (především obtíže se zásobováním energií a surovinami, havárie,
přírodní pohroma, stávka, výluka, úřední nařízení, dopravní zácpa a jiná zpoždění
způsobená dopravou při dodání, či další případy vyšší moci), a to i když se vyskytnou
u subdodavatelů Společnosti nebo jejich subdodavatelů. Tyto skutečnosti Společnost
opravňují k odložení dodávky, popř. plnění v termínu prodlouženém o dobu trvání
překážky a přiměřenou dobu na zahájení provozu, nebo k tomu, aby Společnost
v rozsahu nesplnění části zakázky částečně nebo zcela odstoupila od smlouvy z důvodu
nemožnosti plnění.
11. V případě trvání příslušné objektivní překážky déle než dva měsíce, je objednatel, po
stanovení přiměřené dodatečné lhůty v délce minimálně dvou týdnů, oprávněn odstoupit
od smlouvy ohledně její dosud nesplněné části.
12. Pokud se z důvodu výše uvedených překážek prodlouží dodací lhůta nebo zanikne
závazek Společnosti k plnění, nevzniká objednateli žádný nárok z titulu vadného plnění,
odstoupení od smlouvy ani jejího zániku, stejně jako žádný nárok na náhradu škody.
13. Společnost je oprávněna uplatnit výluky ze svých povinností k plnění z důvodu výše
uvedených překážek pouze v případě, že o jejich existenci či vzniku objednatele bez
zbytečného odkladu informuje. Bude-li to možné, je Společnost povinna dbát na to, aby
dopady těchto skutečností neměly vliv na objednatele a jeho zakázku (např. tím, že
objednateli vydá po dobu trvání překážek formy, apod.).
14. U rámcových smluv bez ujednané doby trvání, velikosti výrobních šarží a termínů
odběrů je Společnost oprávněna nejpozději do tří měsíců po potvrzení zakázky
požadovat závazné stanovení výše uvedených údajů. Pokud objednatel této žádosti do
tří týdnů nevyhoví, je Společnost dále oprávněna stanovit dvoutýdenní dodatečnou lhůtu
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a po jejím uplynutí odstoupit od smlouvy, nebo odmítnout dodávku a požadovat náhradu
veškeré škody.

V. Platební podmínky
1. Veškeré platby ve prospěch Společnosti jsou prováděny výhradně v EUR, není-li
výslovně ujednáno jinak.
2. Veškeré platby budou hrazeny proti vystavení daňového dokladu (dále jen „Faktura“),
a jsou splatné po jejich doručení objednateli, a to v předepsaném datu splatnosti
uvedeném na Faktuře.
3. Faktura je považována za řádně uhrazenou okamžikem připsání celé částky, na kterou
je vystavena, na bankovní účet Společnosti.
4. Společnost je oprávněna požadovat zálohové platby za své služby a zboží, a to zejména
u otevřených zakázek, a v případech předchozího nedodržení platebních podmínek ze
strany stejného objednatele, či výskytu okolností snižujících důvěryhodnost
objednatele. Společnost není povinna požadavek zálohové platby nijak odůvodňovat.
5. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel neuhradí
jakoukoli Fakturu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. V takovém případě Společnosti
současně vzniká i nárok na náhradu veškeré újmy a na vrácení neuhrazeného zboží
a/nebo služeb na náklady objednatele, případně po objednateli požadovat, aby se zdržel
dalšího nakládání s nezaplaceným zbožím (zcizení či prodeje, apod.).
6. Objednatel je vůči Společnosti oprávněn provést zápočet výhradně u svých pravomocně
přiznaných či jinak prokazatelně nesporných pohledávek za Společností. Jakákoli
zadržovací práva mohou být uplatněna pouze na základě protinároků ze stejného
smluvního vztahu.

VI. Majetková výhrada
1. Pro veškeré dodávky zboží platí výhrada vlastnického práva ve smyslu ustanovení
§ 2132 občanského zákoníku. Objednatel se stává vlastníkem zboží až v případě
uhrazení jeho kupní ceny v plné výši (v případě částečné úhrady se výhrada
vlastnického práva vztahuje k odpovídající části předmětné dodávky zboží).
2. Až do splnění výhrady vlastnického práva platí ve vztahu k neuhrazenému zboží
vlastněného Společností následující pravidla:
(i)

(ii)

(iii)

pokud objednatel neuhrazené zboží zpracuje, nestává se ve smyslu
ustanovení § 1074 a násl. občanského zákoníku jeho vlastníkem, neboť tyto
Podmínky uplatnění těchto pravidel vylučují, a takovéto zboží zůstává
nadále ve výlučném vlastnictví Společnosti;
v případě smísení neuhrazeného zboží ve smyslu ustanovení § 1078 a násl.
občanského zákoníku platí, že tato zákonná pravidla tyto Podmínky upravují
a doplňují tak, že výsledná smísená věc se stává spoluvlastnictvím všech
dotčených vlastníků, a jejich spoluvlastnické podíly jsou určeny dle poměru
hodnot věcí původně v jejich vlastnictví vzhledem k hodnotě výsledné
smísené věci;
objednatel je oprávněn zcizit neuhrazené zboží jen v běžném obchodním
styku a jakákoli jiná dispozice, zejména převod či zatížení neuhrazeného
zboží věcným nebo smluvním právem, se nepřipouští;
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(iv)

pokud objednatel neuhrazené zboží dále zcizí povoleným způsobem,
dochází právními účinky tohoto dalšího zcizení současně a bez dalšího
k postoupení veškerých pohledávek a nároků objednatele za nabyvatelem
neuhrazeného zboží na Společnost, a to až do výše celkové částky
neuhrazené kupní ceny. V případě, že o to Společnost požádá, je objednatel
povinen toto postoupení písemně stvrdit a vydat Společnosti veškeré listiny
a další podklady týkající se postoupených nároků a pohledávek.

3. Objednatel je povinen každou třetí osobu, která získá neuhrazené zboží informovat o
existenci výhrady vlastnického práva a upozornit ji na veškerá oprávnění Společnosti
s tím související. Objednatel Společnosti ručí v plném rozsahu za splnění veškerých
nároků Společnosti vůči takovéto třetí osobě z titulu uplatnění výhrady vlastnického
práva.
4. V případě, že Společnost uplatní výhradu vlastnického práva tak, že vyzve objednatele
k vydání neuhrazeného zboží, je Společnost následně oprávněna postupovat přímým
prodejem tohoto zboží nebo jeho vydražením, a to za cenu odpovídající původní kupní
ceně tohoto zboží. Výnos z tohoto prodeje či dražby bude přednostně použit na
uspokojení nároků Společnosti za objednatelem.
5. Poruší-li objednatel jakékoli pravidlo týkající se výhrady vlastnického práva a/nebo
bude-li Společnost z důvodu prodlení objednatele s uhrazením kupní ceny zboží
uplatňovat svá práva z výhrady vlastnického práva, je Společnost oprávněna požadovat
po objednali náhradu veškeré újmy, která jí vznikla, zejména věcné škody a ušlého
zisku.

VII. Odpovědnost a záruky
1. Společnost garantuje odbornou výrobu v souladu se směrnicemi vydávanými
německým profesním sdružením GKV a dále dle příslušných všeobecně uznávaných a
platných technologických pravidel techniky a dle standardů DIN.
2. Pro výrobky a zboží Společnosti platí následující povolené odchylky a nedostatky, které
nepředstavují vadné plné a objednateli nezakládají žádné nároky z vadného plnění:
(i)

údaje o tvrdosti typu „Shore A“ mohou vykazovat odchylku s tolerancí ± 3
u termoplastů a ± 5 u elastomerů;

(ii)

povolená délková tolerance činí ± 3 mm;

(iii)

u plastů a výrobků z nich není garantována ani odolnost barvy.

3. Společnost nemůže technicky zajistit, aby u hromadných objednávek a hromadně
vyráběných dílů všechny jednotlivé díly přesně odpovídaly zadaným parametrům,
technickým normám a standardům. V případě, že budou předepsaná kritéria, normy,
předpisy a standardy dodrženy nejméně u 95 % z celkového objemu dodaného zboží
(dílů), platí, že dodávka jako celek byla Společností zhotovena a dodána řádně, a
vylučují se veškeré nároky objednatele z vadného plnění i náhrady jakékoli újmy.
4. Objednatel je povinen ihned zkontrolovat dodané zboží a pečlivě ověřit, zda nevykazuje
jakékoli vady či jiné nedostatky. Veškeré zjištěné vady a nedostatky je objednatel
povinen Společnosti bez zbytečného odkladu písemně oznámit a reklamovat je.
V případě, že nebudou zjevné vady u Společnosti řádně uplatněny nejpozději do 14 dnů
od převzetí zboží, zanikají objednateli veškeré nároky z vadného plnění. Závady, které
ani při pečlivé kontrole nemohly být během této lhůty objeveny, je u Společnosti nutno
písemně uplatnit ihned po jejich odhalení.
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5. Oprávněné vady zboží uplatněné řádně a včas vypořádá Společnost dle následujících
pravidel (tj. v rozsahu, ve kterém vedle těchto Podmínek neobstojí vylučující se pravidla
upravující nároky z vadného plnění dle občanského zákoníku a dalších právních
předpisů):
(i)

Společnost dle vlastního uvážení poskytne objednateli dodání nového zboží
bez vad nebo opravu vadného zboží;

(ii)

u nepodstatných vad (nepodstatné odchylky od sjednané kvality, nezávažné
negativní ovlivnění použitelnosti) objednateli nezakládá nárok na dodání nové
věci ani dodatečné plnění;

(iii) Společnost může objednateli poskytnout také přiměřenou slevu z kupní ceny;
(iv) v případě, že tak bude výslovně ujednáno, nebo je stanoveno těmito
Podmínkami, může objednatel odstoupit od smlouvy.
6. Právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy má objednatel pouze
v případě, že mu Společnost nenabídne náhradní plnění (dodání nového zboží, či opravu
zboží), zboží vykazuje neodstranitelnou vadu, nebo objednatel stanovil Společnosti
přiměřenou lhůtu k poskytnutí náhradního plnění a ta marně uplynula. Stanovení
dodatečné lhůty musí proběhnout písemně a popisovat vady zboží. Pokud objednatel
výslovně neodmítne náhradní plnění, je Společnost oprávněna i po marném uplynutí
dodatečné lhůty provést opravu vadného zboží.
7. Nárok na náhradu újmy vzniká objednateli pouze v případě, že k újmě došlo v důsledku
porušení povinností ze strany Společnosti hrubou nedbalostí nebo úmyslně.
8. Jakékoli další nároky objednatele vůči Společnosti se bez ohledu na jejich právní důvod
vylučují. Tato výluka platí i pro veškeré orgány Společnosti a jejich členy, zaměstnance,
subdodavatele, zástupce, pomocníky a další osoby, jejímž prostřednictvím Společnost
plní své závazky.
9. Za funkčnost a vhodnost předmětu dodávky jako komponentu konstrukčních dílů
Společnost odpovídá pouze v případě výslovného písemného ujištění či ujednání, které
ve prospěch objednatele Společnost učinila na základě jeho předchozí žádosti a po
předchozí vzájemné konzultaci.
10. Nároky z titulu vadného zboží se promlčují ve lhůtě jednoho roku od obdržení zboží
nebo od přejímky zboží (v případě, že je nezbytná).
11. Pro povinnost Společnosti k náhradě újmy stanovené jí těmito Podmínkami platí
následující pravidla:
(i)

odpovědnost Společnosti k náhradě újmy se omezuje pouze na předvídatelné
škody. V tomto ohledu platí, že nároky na ušlý zisk, vynaložené věcné náklady,
nároky třetích stran na náhradu škody a nároky na jiné přímé a následné škody
nemohou být po Společnosti požadovány, ledaže se k vypořádání těchto nároků
Společnost objednateli zavázala prostřednictvím výslovného garantování
kvalitativních vlastností zboží;

(ii)

v případě odpovědnosti Společnosti z důvodů prosté nedbalosti se její povinnost
k náhradě újmy na zdraví a majetku omezuje do výše 20 000 000 CZK (případně
do výše částky v daný moment sjednané výše pojistného krytí Společnosti).

12. Omezení a výluky z odpovědnosti Společnosti k náhradě újmy neplatí pro případy
prokazatelného podvodného jednání Společnosti, a v případech, kdy Společnost
výslovně a písemně garantuje kvalitativní nároky dodávaného zboží.
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VIII. Práva z duševního vlastnictví
1. Objednatel je povinen zajistit, že na dodávkách a plněních uvedených v zakázce
neváznou žádná ochranná práva třetích stran, případně, že je oprávněn těmito právy
disponovat, a vůči Společnosti tak garantuje, že ta se zpracováním zakázky nedopouští
porušení žádného práva třetích stran z duševního vlastnictví. V případě porušení této
povinnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu zajistit, že v plné výši
vypořádá veškeré případné nároky třetích stran z porušení těchto práv.
2. Společnost je a trvale zůstává výhradním autorem a vlastníkem veškerých práv
duševního vlastnictví k veškerým nabídkám a zakázkám, jakož i veškerým jejich
hmotným i nehmotným výstupům (zejména nikoli výlučně k veškerým výkresům,
nákresům, formám, konstrukčním návrhům, technickým i technologickým postupům,
apod.) /dále jen „Výstupy“/.
3. Objednateli vzniká k Výstupům pouze omezené oprávnění disponovat s nimi pro účely
řádného a běžného užívání objednané zakázky. Objednatel není oprávněn Výstupy ani
žádnou jejich část žádným způsobem uveřejňovat ani zpřístupňovat, stejně jako není
oprávněn je předávat či převádět, a to vše vyjma předchozího, výslovného a písemného
souhlasu Společnosti.
4. V případě, že Společnost pro objednatele při plnění zakázky vyrábí formu zboží (dále
jen „Forma“), platí následující pravidla:
(i)

Forma představuje Výstup, a veškerá práva z duševního vlastnictví k Formě
zůstávají ve výhradním vlastnictví Společnosti;

(ii)

Společnost garantuje životnost Formy po dobu 10 let jejího používání nebo pro
vyrobení zboží v objemu 500 000 metrů délky (dle toho, která z těchto
skutečností nastane dříve).

X. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky, stejně jako veškeré smluvní a právní vztahy vzniklé a založené na jejich
základě či v souvislosti s nimi, se řídí českým právním řádem.
2. Veškeré případné spory vzniklé z právních a smluvních vztahů řídících se těmito
Podmínkami anebo v souvislosti s nimi, budou řešeny českými soudy, a to věcně a
místně příslušným soudem Společnosti (v případě řízení proti Společnosti), nebo věcně
a místně příslušným soudem dle volby Společnosti (v případě uplatňování nároků
Společnosti proti třetím osobám).
3. Pokud kterékoli z ustanovení těchto Podmínek bude nebo se stane nezákonným,
neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost
ostatních ustanovení těchto Podmínek.
4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni jejich vydání. Pro třetí osoby tyto
Podmínky nabývají účinnosti k okamžiku jejich uveřejnění na webové stránce
Společnosti (www.extruindustrie.cz).
5. Tyto Podmínky jsou zpravidla součástí nabídky Společnosti k uzavření objednávky,
respektive jsou objednatelům předávány v rámci předsmluvních jednáních vedoucích k
uzavření objednávky a/nebo smlouvy, a v neposlední řadě jsou vždy dostupné na webu
Společnosti.
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6. Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky průběžně jednostranně měnit, upravovat
i doplňovat, přičemž každá takováto změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem
jejího uveřejnění či oznámení.
Ve Ždírci nad Doubravou, dne 25.03.2020
Extruindustrie CR s.r.o.
Patrik Machnik
jednatel společnosti
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