Obchodní podmínky Calumite s.r.o. 2022

5.4

Pokud se požaduje dodávka zboží ze závodu výrobce, pak je Zákazník povinen
zajistit, aby smluvní přepravce pověřený zajištěním odběru zboží řádně vyčistil
vnitřní prostory dopravního prostředku pro hromadný náklad, který bude použit
k přepravě zboží, a aby byl veškerý materiál považovaný za škodlivý před
příjezdem do prostor Společnosti odstraněn. Společnost nepřebírá odpovědnost za
žádné reklamace týkající se znečištění, k němuž dojde při odběru, přepravě a
dodání v případech, kdy si Zákazník se Společností dohodl koupi materiálu
dodávkou ze závodu výrobce.

1.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou součástí kupních smluv či
rámcových smluv, uzavíraných společností Calumite s.r.o., IČO 25134868, se
sídlem Ostrava - Kunčičky, Lihovarská 636/44, PSČ 718 00 (dále jen
„Společnost“) jako prodávajícím s fyzickými či právnickými osobami (dále jen
„Zákazník“) jako kupujícími, jejichž předmětem je závazek Společnosti, že
Zákazníku odevzdá věc či věci, které jsou předmětem koupě (dále jen „zboží“), a
umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a závazek Zákazníka, že zboží
převezme a zaplatí Společnosti kupní cenu.

5.5

„Zákazníkem“ se v těchto Podmínkách rozumí také jakákoli osoba, jíž je
adresována nabídka nebo jejíž objednávku Společnost přijímá, a „zbožím“ se
rozumí také věci, které jsou předmětem takové nabídky nebo objednávky.

Má-li být dodávka provedena do prostor či do jiného místa dohodnutých se
Zákazníkem, je Zákazník povinen zajistit, aby přepravce dodávku provedl do
správného místa, sila nebo násypného zásobníku. Společnost neodpovídá za
žádnou ztrátu, poškození, náklady či výdaje, pokud dojde nikoli vinou Společnosti
k dodání do nesprávného místa, sila nebo násypného zásobníku. Zákazník umožní
přepravním vozidlům bezpečný přístup a prostor k vyložení.

5.6

V případě, že dodávku zboží a jeho vykládku zajišťuje Společnost a dokončení
vykládky zboží bude z důvodů na straně Zákazníka opožděno o více než 2 hodiny
poté, co bylo dopraveno do jeho prostor nebo na jiné určené místo, Zákazník zaplatí
Společnosti zdržné ve výši 30 eur za každou další započatou hodinu takovéhoto
zdržení s vykládkou zboží. Zákazník v takovém případě dále poskytne Společnosti
náhradu veškerých ztrát, nákladů, škody a výdajů, jež bude v důsledku takového
zpoždění mít.

5.7

Společnost si vyhrazuje právo v níže uvedených případech nebo za jiných
srovnatelných okolností uskladnit zboží nebo jakoukoli jeho část na nebezpečí a
náklady Zákazníka:

1.2

1.3

Tyto Podmínky se na smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem použijí vždy,
není-li výslovně a v písemné formě mezi Společností a Zákazníkem ujednáno něco
jiného. Odlišná ustanovení obchodních podmínek Zákazníka jsou pro Společnost
závazná pouze tehdy, pokud je výslovně a v písemné formě přijala.

1.4

Žádný zástupce Společnosti nemá právo za Společnost poskytovat žádné ujištění
ani záruku a ani uzavírat smlouvy za jiných podmínek, než jsou uvedeny v těchto
Podmínkách.

2.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1

Závazná smlouva vzniká shodným projevem vůle Společnosti a Zákazníka (obvykle
přijetím nabídky Společnosti Zákazníkem), popř. pokud si to strany vymíní,
uzavřením smlouvy mezi Společností a Zákazníkem v písemné formě.

3.

CENA

3.1

Cena zboží je ujednána určitou částkou za měrnou jednotku zboží, jež je
předmětem kupní smlouvy.

3.2

Pokud Společnost předkládá nabídku, pak přijímá objednávky ve lhůtě a za cenu,
jež jsou v nabídce uvedeny.

3.3

Cena zboží je bez DPH a jiných příslušných daní a nezahrnuje náklady na zvláštní
balení požadované Zákazníkem.

3.4

Jakékoli zvýšení nákladů nebo výdajů vzniklé jakýmkoli jednáním nebo
opomenutím nebo v důsledku zvláštních požadavků Zákazníka nebo změnou
provedenou na základě žádosti Zákazníka bude Zákazníkovi naúčtováno.

3.5

V případě, že došlo ke zjevné chybě nebo opomenutí při uvedení ceny zboží, není
Společnost povinna dodat Zákazníkovi zboží za tuto zjevně chybnou cenu.
Společnost o chybě bez zbytečného odkladu informuje Zákazníka a zašle mu
pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh na uzavření smlouvy.
Smlouva je uzavřena přijetím pozměněné nabídky Zákazníkem.

3.6

Sjednaná cena vychází z aktuálních cen elektřiny, plynu a strusky platných ke dni
uzavřené smlouvy. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke zvýšení vstupních cen
elektřiny, plynu (ceny lze srovnat na veřejných portálech eex.com nebo pxe.cz,
přičemž za rozhodující se bere cena měsíční u daného produktu před měsícem, ve
kterém se zboží odebírá) nebo strusky o více než 10 % oproti ceně v době platné
nabídky (případně uzavření smlouvy), z nichž vychází cena zboží ujednaná v kupní
smlouvě, je Zákazník povinen jednat se Společností o změně ceny zboží a v
souvislosti s tím o nových podmínkách dodání zboží. V případě, že se do jednoho
měsíce ode dne, kdy byl Zákazník Společností vyrozuměn o uvedené změně
vstupních cen a požádán o jednání o nových cenových a dodacích podmínkách, na
těchto nedohodnou, zaniká Společnosti závazek dodat Zákazníku zboží podle
kupní smlouvy a Společnost je oprávněna od smlouvy odstoupit.

3.7

Společnost na sebe nepřebírá nebezpečí změny okolností.

4.

SPECIFIKACE

4.1

Zboží je co do předmětu koupě a jeho množství specifikováno v nabídce
Společnosti přijaté Zákazníkem, není-li takto specifikováno výslovným ujednáním
v písemné kupní smlouvě. Kvalita a další vlastnosti zboží odpovídají aktuálně
platné specifikaci Společnosti zveřejněné na jejích internetových stránkách
www.calumite.cz.

4.2

Společnost nepřebírá odpovědnost za dodržení žádných místních nařízení ani
zákonných předpisů ani za splnění žádných zvláštních požadavků, které může být
Zákazník povinen dodržovat či plnit.

5.

ZPŮSOB DODÁNÍ A ZRUŠENÍ

5.1

Doba či lhůta odeslání nebo dodání zboží, ať je uvedena v nabídce Společnosti
nebo jinak Společností oznámena, se považuje za přibližný odhad provedený
Společností v dobré víře. Doba dodání není rozhodující, není-li předem Společností
písemně dohodnuta.

5.2

Pokud je ujednáno, že zboží Společnost dodá do prostor Zákazníka, pak
odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Zákazníka
po dodání zboží do jeho prostor.

5.3

Pokud je ujednána dodávka zboží ze závodu výrobce, pak odpovědnost za
nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Zákazníka nakládkou zboží
v prostorách Společnosti.

5.8

a)

pokud Zákazník oznámí Společnosti, že není nebo nebude schopen zboží
obdržet nebo pro něj poskytnout vhodné skladovací prostory nebo nebude
schopen dodávku převzít;

b)

pokud Společnost čeká na pokyny k dodání;

c)

pokud Zákazník neodebere zboží do sedmi dnů po upozornění, že je zboží
připraveno.

Není-li dále v bodech 5.8.1 a 5.8.2 uvedeno jinak, pak Společnost neodpovídá za
žádnou ztrátu, poškození, náklady ani výdaje vzniklé z nedodání nebo opožděného
dodání jakkoli způsobeného.

5.8.1 Pokud je dodávka opožděna o více než 28 dnů (s výjimkou případů vyšší moci, jak
je níže uvedeno v bodech 13.1 a 13.2), má Zákazník právo takovou dodávku zrušit
písemným oznámením Společnosti a s výjimkou případů uvedených v bodě 5.8.2
pak Zákazník nemá žádnou možnost postihu vůči Společnosti za vzniklou ztrátu
nebo škodu.
5.8.2 V případě, kdy Zákazník zruší dodávku podle výše uvedeného bodu 5.8.1 z důvodu
zpoždění vzniklého přímo z nedbalosti Společnosti, se veškerá odpovědnost,
kterou může Společnosti mít, omezuje na (případný) rozdíl mezi cenou, za kterou
Zákazník (na nejlevnějším možném trhu) pořídí obdobné zboží místo zboží
nedodaného, a cenou příslušného nedodaného zboží.
5.9

Zákazník se zavazuje, že zboží bude naloženo tak, aby použité vozidlo nebylo
přetíženo a splňovalo povinnosti vyplývající z vyhlášky Ministerstva dopravy č.
209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Zákazník se
zavazuje, že vozidla budou vybavena plachtou a před výjezdem z provozovny bude
zboží zaplachtováno tak, aby se zamezilo odlétávání materiálu při přepravě, a
zůstane zaplachtováno po celou dobu přepravy. V případě, že dopravní prostředek
nesplňuje podmínky stanovené v tomto ustanovení, je Společnost oprávněna
odmítnout nakládku či odmítnout Zákazníkovi prodat naložené zboží a nevydat mu
dodací list, příp. neumožnit vozidlu výjezd z provozovny. V případě porušení
povinností sjednaných v tomto ustanovení je Zákazník povinen uhradit Společnosti
smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každé jednotlivé porušení.

6.

ZTRÁTA NEBO ŠKODA PŘI PŘEPRAVĚ

6.1

Společnost v žádném případě neodpovídá za ztrátu ani poškození zboží při
přepravě, pokud o ní Zákazník Společnost písemně neinformuje:
a)

v případě ztráty nebo poškození dodaného zboží do tří dnů ode dne dodání,
nebo

b)

v případě nedodání zboží do sedmi dnů ode dne, kdy bude Zákazník
informován o předání zboží k přepravě.

6.2

Společnost nenese v žádném případě odpovědnost za žádnou ztrátu ani poškození
zboží v případě, kdy dochází k prodeji zboží dodávkou ze závodu výrobce.

6.3

Veškerá odpovědnost, kterou může Společnost za ztrátu nebo poškození zboží při
přepravě mít, v žádném případě nepřesáhne fakturovanou částku za zboží a za
žádných okolností nebude Společnost odpovědna za žádnou nepřímou nebo
následnou škodu, a to bez ohledu na to, jak byla způsobena.

7.

VZORKY

7.1

Nabídka vzorků Zákazníkovi a jejich kontrola Zákazníkem nezpůsobí, že prodej
bude prodejem podle vzorku. Vlastnosti zboží jsou určeny nikoli podle vzorku, ale
specifikací, jež je součástí smluvního ujednání.

8.

PLACENÍ

8.1

Není-li v platebních podmínkách uvedených v nabídce stanoveno nebo písemně
dohodnuto jinak, pak budou veškeré účty hrazeny v plné výši na fakturační adresu
Společnosti, jež se oznamuje písemně do 28 dnů od konce měsíce, v němž jsou
dodávky realizovány.

8.2

V případě bezhotovostní platby se dnem zaplacení rozumí den, kdy jsou finanční
prostředky odpovídající kupní ceně či jinému dluhu připsány na účet Společnosti.

8.3

Společnost má právo na smluvní pokutu za prodlení Zákazníka s peněžitým
plněním, zejména v případě porušení závazku Zákazníka zaplatit cenu zboží včas
(tj. v době její splatnosti), a to ve výši 0,25 % za každý den prodlení až do zaplacení.
Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody způsobenou porušením
povinnosti Zákazníka, a to ve výši, jež přesahuje smluvní pokutu.

8.4

Zákazník není oprávněn oproti pohledávce Společnosti na zaplacení ceny zboží či
na jakoukoli jinou pohledávku Společnosti za Zákazníkem, která jí v souvislosti se
smlouvu vznikla, započítat jakoukoli svou pohledávku, kterou má za Společností.

8.5

K postoupení pohledávek Zákazníka za Společností je nutný předchozí písemný
souhlas Společnosti.

9.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo na Zákazníka přechází okamžikem zaplacení ceny zboží
Společnosti. Do tohoto okamžiku zůstává zboží ve vlastnictví Společnosti.

9.2

Zákazník uznává, že až do úplné úhrady ceny ve prospěch Společnosti má zboží
pouze ve svém držení a zavazuje se, že je povinen řádně pečovat o přijaté zboží a
nahradit Společnosti jakékoliv škody i ztráty vzniklé porušením této povinnosti.

9.3

Do doby, než se Zákazník stane vlastníkem zboží, Zákazník zajistí řádné
uskladnění, ochranu a pojištění zboží ve svých prostorách, a to odděleně od svého
vlastního zboží nebo od zboží jiné osoby, a provede to takovým způsobem, aby
bylo zboží snadno rozpoznatelné jako zboží Společnosti.

9.4

Právo Zákazníka mít zboží ve svém držení skončí, pokud Zákazník neuhradí
Společnosti do dne splatnosti cenu zboží či jiný dluh vzniklý v souvislosti se
smlouvou (bod 10.1) nebo pokud je vůči jeho osobě zahájeno insolvenční řízení.
Společnost může za účelem zpětného získání zboží vstupovat do prostor, kde je
uskladněno, nebo o nichž se domnívá, že je v nich zboží uskladněno, a může se
opětovně ujmout jeho držení.

9.5

Zákazník nemá právo ke zboží, které je dosud ve vlastnictví Společnosti, zřídit
zástavní či jakékoli jiné právo. Pokud však Zákazník takto učiní, pak se veškeré
peněžní prostředky, které Zákazník Společnosti dluží, stanou okamžitě splatnými
(aniž by tím bylo jakkoli dotčeno jiné právo nebo prostředek právní ochrany
Společnosti).

10.

POZASTAVENÍ NEBO ZRUŠENÍ DODÁVEK

10.1

Je-li Zákazník v prodlení s úhradou jakéhokoli dluhu vzniklého v souvislosti se
smlouvou, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající je v takovém
případě oprávněn:

a)

požadovat platbu před odevzdáním či při převzetí zboží, a to u všech smluv
uzavřených mezi Společností a Zákazníkem, a to po dobu prodlení a jednoho
měsíce od skončení prodlení;

b)

zastavit dodávky zboží ze všech smluv uzavřených mezi Společností a Zákazníkem
a neuzavírat další smlouvy na základě rámcových smluv;

c)

vypovědět s účinností doručením výpovědi veškeré smlouvy či rámcové smlouvy
uzavřené mezi Společností a zákazníkem; výpověď je platná, byla-li odeslána v
době prodlení Zákazníka.

nebo výraz, který je omezen či mu je dán určitý význam podle ustanovení
INCOTERMS, má v těchto Podmínkách stejný význam. Pokud však dojde mezi
ustanoveními INCOTERMS a Podmínkami k rozporu, pak jsou rozhodující
Podmínky.
12.2

V případech, kdy je zboží dodáváno na vývoz z České republiky, se použijí pravidla
INCOTERMS (nejsou-li mezi Zákazníkem a Společností písemně dohodnuty
zvláštní podmínky), a to bez ohledu na kterékoli jiné ustanovení těchto Podmínek.

12.3

Není-li mezi Zákazníkem a Společností dohodnuto jinak, je zboží dodáváno
v souladu s INCOTERMS doložkou FCA výrobní závod Společnosti. Zákazník však
vždy odpovídá za splnění požadavků veškerých zákonů a nařízení upravujících
vývoz zboží do země určení a za úhradu veškerých celních poplatků.

13.

VYŠŠÍ MOC

13.1

Pokud bude plnění smlouvy ze strany Společnosti opožděno z důvodu okolností
nebo podmínek, jež nemůže Společnost ovlivnit včetně (aniž by tím však byla
dotčena obecná povaha výše uvedeného) války, pracovních sporů, stávek, výluk,
veřejných nepokojů, požáru, bouře, nehody, nedostupností nebo nedostatku
materiálů nebo pracovních sil, jakéhokoli zákona, nařízení, vyhlášky nebo nařízení
či vyvlastnění provedené nebo vydané kterýmkoli zákonodárným orgánem, vládou,
vládním ministerstvem, místním nebo řádně zřízeným orgánem, nebo jakýchkoli
dalších případů vyšší moci či obdobných překážek v plnění, pak Společnost za
takové opožděné plnění neodpovídá a má právo pozastavit další plnění smlouvy až
do zániku příčiny takového prodlení. V takovýchto případech je Společnost také
zproštěna povinnosti uhradit smluvní pokutu, pokud byla pro případ porušení
nesplněné povinnosti ujednána.

13.2

Za případy vyšší moci či obdobné překážky v plnění podle bodu 13.1 se považují
také nedostatek vody nebo provozní vody na příslušné provozovně, případně zákaz
čerpání a odebírání vod, nepředvídatelné havárie či technické obtíže, jakož i
jakékoliv důvody související s šířením nakažlivé nemoci a opatřeními proti jejímu
šíření, a to včetně opatření preventivních ze strany orgánů veřejné moci, opatření
Společnosti či opatření třetích států, včetně případů uzavření provozovny
Společnosti způsobeného onemocněním jejích zaměstnanců či jejich umístěním do
karantény či uzavření či omezení provozu v důsledku jakéhokoli výpadku ze strany
dodavatelů nebo i preventivním uzavřením provozovny Společnosti z jejího
rozhodnutí z důvodu souvisejícího s nemocí.

13.3

Pokud bude plnění smlouvy ze strany Společnosti opožděno nebo bude existovat
překážka v jejím plnění po dobu delší než sedm dní z důvodu výše uvedených
okolností nebo podmínek, má Společnost právo být zproštěna dalšího plnění a
odpovědnosti podle smlouvy, a to včetně povinnosti zaplatit smluvní pokutu. Pokud
Společnost toto právo uplatní, Zákazník v plné výši uhradí úplatu za veškerá plnění
do té doby uskutečněná.

14.

SPOLEČNÁ A DALŠÍ USTANOVENÍ

14.1

Zákazník výslovně uznává, že schopnosti nebo odborné znalosti Zákazníka jako
uživatele zboží při vyhodnocení jakéhokoli popisu nebo informací ohledně zboží
odpovídají schopnostem a odborným znalostem Společnosti a že se Zákazník při
výběru zboží pro jakékoli účely nespoléhá na odbornou kvalifikaci ani úsudek
Společnosti.

14.2

Nárok na smluvní pokutu se nedotýká práva na náhradu škody v plné výši, pokud
není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

15.

ROZHODNÉ PRÁVO, PRAVOMOC SOUDŮ

15.1

Rozhodným právem pro posouzení smluvních vztahů, na něž se tyto Podmínky
vztahují, je právo České republiky.

15.2

Výlučnou pravomoc a příslušnost k řešení majetkových sporů z takovýchto
smluvních vztahů, jež se nepodaří odstranit vzájemným jednáním, mají soudy
České republiky místně příslušné podle sídla Společnosti. Společnost je oprávněna
podat žalobu rovněž u místně příslušného soudu Zákazníka.

15.3

V případech jakýchkoli sporů je rozhodné znění těchto Podmínek v českém jazyce.

16.

ÚČINNOST PODMÍNEK

16.1

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 7. 2022.

Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu podle bodu 8.3.
10.2

Práva podle bodu 10.1 má Zákazník rovněž v případě, že zanikne právo Zákazníka
na držení zboží (bod 9.4).

10.3

Společnost je oprávněna vypovědět závazek vyplývající ze smlouvy či rámcové
kupní smlouvy s účinností doručením výpovědi v případě, je-li vůči Zákazníku
zahájeno insolvenční řízení, jakož i v případě, dojde-li k jinému závažnému či
opakovanému porušení povinností ze strany Zákazníka, než je uvedeno v bodě
10.1.

11.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI

11.1

Zákazník je povinen zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout a veškeré zjištěné
vady bez zbytečného odkladu Společnosti písmeně oznámit. V případě jakéhokoli
tvrzení, že zboží nesplňuje výslovné požadavky uvedené ve specifikaci
Společnosti, je Zákazník povinen předat Společnosti vzorek daného zboží (alespoň
0,5 kg), zabalený v neporušeném obalu, a to spolu s údaji o zásilce, která příslušný
materiál obsahovala. Ve všech takových případech, pokud Zákazník použije
některé zboží ze stejné zásilky, pak jej použije výlučně na své vlastní nebezpečí.
Zákazník poskytne Společnosti součinnost nezbytnou k tomu, aby mohla uskutečnit
kontrolu zkoušek nebo vyhodnocení, jež provádí nebo má provést Zákazník.

11.2

Společnost neodpovídá za žádnou přímou, nepřímou ani následnou ztrátu nebo
škodu jakéhokoli druhu vzniklou z užívání zboží dodaného Společností nebo
z jakýchkoli vad zboží nebo jiným způsobem vyplývající z jakékoli smlouvy se
Společností včetně (mimo jiné) nevýkonnosti či nefunkčnosti jakéhokoli vybavení
nebo systému, v němž se zboží využívá, ušlého zisku, zbytečné ztráty zboží, ušlého
strojového času nebo plýtvání pracovními silami při výrobě nebo jiných režijních
výdajů. Společnost zejména neodpovídá za žádné nároky vznesené třetími
osobami včetně zákazníků Zákazníka.

12.

VÝVOZNÍ PODMÍNKY

12.1

V těchto Podmínkách znamenají „INCOTERMS“ mezinárodní pravidla výkladu
obchodních podmínek Mezinárodní obchodní komory v Paříži, jež jsou platné ke
dni uzavření smlouvy. Nevyžadují-li okolnosti jiný výklad, pak jakákoli podmínka

