SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY/PRODEJNÍ
A DODACÍ PODMÍNKY
(dále také jen jako „obchodní podmínky“)
společnosti METAL RECYCLING s.r.o., IČ: 27656942, DIČ: CZ27656942, se sídlem:
Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy, ČR; zapsané v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 122058 (dále také jen jako
„METAL“)
platné od 1.11.2014
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Článek 1 – Působnost obchodních podmínek
Veškeré návrhy, nabídky, objednávky, prodej a dodávky METALU se
uskutečňují na základě těchto obchodních podmínek a řídí se těmito
obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tak tvoří nedílnou součást
každé smlouvy s jiným subjektem uzavřené na základě akceptovaného návrhu,
nabídky, objednávky, prodeje či dodávky METALU.
Smlouvou se rozumí jakákoliv smlouva, na základě které má být poskytováno
jakékoliv plnění jiným subjektem pro METAL nebo je poskytováno jakékoliv
plnění METALEM pro jiný subjekt. Jde zejména o kupní smlouvy, smlouvy
o přepravě věcí apod.
Uzavřením smlouvy (např. akceptací návrhu, nabídky či objednávky METALU)
s METALEM tak jiný subjekt jako strana této smlouvy bezvýhradně souhlasí se
všemi ujednáními těchto obchodních podmínek i se všemi právy a povinnostmi
obsaženými v těchto obchodních podmínkách a z těchto obchodních podmínek
vyplývajících.
Uzavřením smlouvy s METALEM pak pro vyloučení jakýchkoli pochybností obě
strany této smlouvy výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají
takovouto smlouvu při svém podnikání.
Odporuje-li znění smlouvy svým obsahem úpravě obsažené v obchodních
podmínkách, mají ustanovení smlouvy přednost před použitím příslušných
ustanovení obchodních podmínek.
Jakékoliv jiné obchodní podmínky (než jsou tyto) používané jiným subjektem
na smlouvách, formulářích, objednávkách či jiných listinách a návrzích, se
nepoužijí, považují se za neplatné a neúčinné pro smluvní vztah jiného
subjektu a METALU a neuplatní se.

Článek 2 – Návrh na uzavření smlouvy (objednávka), forma jednání
1. Návrh na uzavření smlouvy (objednávku) lze učinit písemně, elektronicky (email, fax apod.) nebo ústně. Akceptace objednávky bude provedena písemně,
elektronicky (e-mail, fax apod.) nebo ústně. Pokud odesílatel požádá o
písemné potvrzení přijetí objednávky, pak je druhá strana povinna vyhovět.
2. Za dodržení písemné formy se považuje i elektronická komunikace (e-mail, fax
apod.), která je považována za písemný úkon.
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3. Objednávku lze učinit v jakémkoli jazyce nebo i v několika jazycích zároveň.
4. Smluvní pokuta musí být sjednána vždy v písemné formě.
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Článek 3 – Cena a platební podmínky
Cena dohodnutého plnění je stanovena ve smlouvě.
Není-li ve smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, je
dohodnutá cena úplná, konečná a neměnná.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pak platí, že sjednaná cena vždy zahrnuje
i DPH, jiné daně, poplatky, cla, dávky a také veškeré náklady spojené
s poskytnutím plnění v místě plnění (dodáním do místa plnění).
Cena za plnění musí být vyúčtována řádným daňovým dokladem – fakturou,
kterou lze vystavit až poté, kdy plnění bylo řádně poskytnuto.
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, pak splatnost faktury činí 60 dní od
doručení řádné a úplné faktury a všech sjednaných dokumentů.
Nebude-li faktura vystavena v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami
nebo k ní nebudou přiloženy všechny sjednané dokumenty, pak platí, že až do
doby zjednání nápravy nedochází k prodlení s úhradou faktury.
Ustanovení uvedená výše v čl. 3 odst. 1 až 6 těchto obchodních podmínek, se
neuplatní pro případy uplatňování nároků z vadného plnění nebo souvisejících
nároků, náhrady škody, sjednaných smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek 4 – Zápočet pohledávek
1. METAL je oprávněn započítat oproti pohledávkám jiného subjektu jakékoliv
pohledávky, které má za tímto subjektem (tj. např. i nejisté, dosud nesplatné
apod.).
2. Znějí-li pohledávky na různé měny, pak mohou být za účelem provedení
zápočtu přepočítány do měny CZK dle kurzu devizového trhu ČNB (Česká
národní banka) platného v den provedení zápočtu a dle tohoto kurzu mohou
být vzájemně započítány.

Článek 5 – Uplatnění nároků z vadného plnění, reklamace
1. Nároky z vadného plnění (reklamace) ze smluv lze uplatnit v písemnné i ústní
formě.
2. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění.
3. Reklamaci skryté vady je možno uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím
zjištění, nejpozději však do 10 měsíců od převzetí zboží či poskytnutí služby.
Článek 6 - Výhrada vlastnictví při prodeji zboží
1. Veškeré zboží dodávané METALEM jinému subjektu (tj. případy prodeje zboží
ze strany METALU) zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží
jakož i všech ostatních dosud neuhrazených pohledávek METALU za
takovýmto subjektem ve vlastnictví METALU.
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Článek 7 – Přeprava
Přepravní smlouvou se rozumí smlouva o přepravě věci.
Přepravní smlouva mezi odesílatelem a dopravcem vzniká přijetím návrhu na
uzavření přepravní smlouvy – za návrh se považuje např. objednávka
přepravy.
Uzavřením smlouvy o přepravě dopravce zároveň prohlašuje, že je řádně
pojištěn pro mezinárodní nákladní dopravu pro všechny možné případy
odpovědnosti a možnosti vzniku škod.
Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí řádně a včas.
Po dobu přepravy (tj. od převzetí zásilky až do okamžiku než předá zásilku na
vykládce osobě dle přepravní smlouvy) je dopravce povinen zásilku nepřetržitě
pečlivě střežit a neumožnit jakýkoliv přístup k zásilce nebo k dopravnímu
prostředku (jímž se dopravuje zásilka) jiným subjektům.
Ujednání o smluvních pokutách musí být uvedena přímo v přepravní smlouvě
a v písemné formě.
V případě, že v průběhu přepravy či po provedení přepravy objednatel
přepravy (odesílatel) uplatní u dopravce nárok/reklamaci související
s prováděnou či provedenou přepravou, není až do řádného vyřízení takovéto
reklamace v prodlení s úhradou pohledávky dopravce za provedenou
přepravu.
Jestliže reklamaci či uplatněný nárok dopravce neuzná, ale na základě
pozdějšího rozhodnutí rozhodce v rozhodčím řízení dle článku 9 těchto
obchodních podmínek, je nárok odesílatele uznán jako oprávněný, pak platí,
že odesílatel nebyl a není v prodlení s úhradou pohledávky za provedenou
přepravu až do vydání takovéhoto rozhodnutí.

Článek 8 – Rozhodné právo
1. Vzájemné vztahy stran vzniklé na základě smluv jakož i těchto obchodních
podmínek se řídí právním řádem České republiky.
Článek 9 – Rozhodčí doložka, řešení sporů ze smluv
1. Všechny spory, které vzniknou mezi stranami z uzavřené smlouvy/smluv,
budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení dle zákona č.
216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to na základě listinných důkazů
bez nařízení ústního jednání, před jediným rozhodcem Mgr. Janem Vargou,
advokátem se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové
Město, Česká republika.
2. Strany smlouvy tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad
spravedlnosti. Místem rozhodčího jednání bude Praha v České republice. Dále
se strany smlouvy dohodly na tom, že na doručování písemností v rozhodčím
řízení se použijí ustanovení občanského soudního řádu o doručování
písemností a rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce.
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Článek 10 – Neplatnost nebo neúčinnost, změny smlouvy
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek
neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy nebo
obchodních podmínek a smluvní strany smlouvy se v takovémto případě
zavazují dohodou nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, které
nejlépe odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.
2. Veškeré změny smlouvy je třeba učinit pouze v písemné formě dodatkem
smlouvy.
Článek 11 – Platnost a účinnost
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2014.

V Říčanech dne 31.10.2014

METAL RECYCLING s.r.o.
Richard Nemčok - jednatel
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