Všeobecné obchodní podmínky
verze I. 2015
kapitálové společnosti
Stama a.s.
IČ: 40232701, se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1535,
(dále též jako „Společnost“)
(ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen jako „OZ“)

1. Závaznost všeobecných obchodních podmínek
1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí všech
rámcových kupních smluv (RKS), dílčích kupních smluv, nebo jiných kupních smluv (dále vše
též jen „Smlouva“), ve kterých je na tyto Podmínky odkazováno ve smyslu ustanovení § 1751
odst. 1 OZ, a které jsou uzavřeny mezi Společností, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“)
a příslušným kupujícím uvedeným v samotné Smlouvě, který je ve smyslu ustanovení § 420
OZ v postavení podnikatele (dále jen „kupující“).
1.2. Předmětem těchto Podmínek je vymezení základních podmínek na dodávky stavebního
materiálu, pevných paliv a ostatního zboží z nabídky prodávajícího (dále jen „zboží“) a
souvisejících služeb, za kterých budou dodávány kupujícímu, jakož i další podmínky,
související s dodáním zboží.
2. Uzavírání kupních smluv
2.1. Uzavírání kupních smluv se řídí těmito Podmínkami. Podrobné podmínky, a také některé
podstatné podmínky, za kterých bude zboží prodáváno, mohou být předmětem zvláštního
ujednání.
2.2. Rámcová kupní smlouva (RKS) je uzavírána vždy písemně. V RKS musí být minimálně
uvedeno: firma (obchodní jméno), IČ, DIČ, bankovní spojení, sídlo kupujícího, jakož i údaj o
registraci kupujícího v obchodním a/nebo živnostenském rejstříku, a dále i kontaktní e-mail a
telefon.
2.3. Zboží a služby budou dodávány na základě uzavřené kupní smlouvy, v případě RKS na základě
objednávky kupujícího (akceptované prodávajícím za podmínek uvedených v RKS), nebo na
základě objednávky kupujícího řádně potvrzené prodávajícím. Prodávající je povinen dodat
zboží a služby pouze na základě řádně uzavřené kupní smlouvy a v případě RKS na základě
akceptované objednávky kupujícího.
2.4. Objednávka by měla být realizována (s ohledem na právní jistotu smluvních stran) písemně
s tím, že by tato měla být řádně podepsána oprávněnou osobou kupujícího. Objednávku je
možno učinit i ústně, v takovémto případě se však doporučuje, aby kupující obsah své
objednávky neprodleně stvrdil písemně (např. prostřednictvím e-mailové zprávy), přičemž
v opačném případě kupující nese riziko nesprávného pochopení obsahu jím realizované
objednávky. Objednávku lze realizovat pozemní poštou, faxem nebo formou přílohy
v elektronické poště, osobně v kamenných prodejnách prodávajícího a telefonicky, to vše za
podmínek uvedených v tomto odstavci.
2.5. Vyjma případů, kdy je uzavřena příslušná kupní smlouva nebo RKS, zašle prodávající
kupujícímu případné potvrzení objednávky, a to buď poštou, faxem nebo prostředky
elektronické komunikace (e-mail). I v případě, že byla uzavřena RKS, však prodávající může
zaslat potvrzení objednávky.
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2.6. V objednávce musí být konkrétně specifikován druh požadovaného zboží, jeho množství,
místo a termín dodání a další konkrétní požadavky.
2.7. Prodávající se zavazuje, že podklady sloužící k vypracování Smluv nebudou poskytovány
třetím osobám.
2.8. Smluvní závazek je prodávajícím splněn předáním zboží kupujícímu, nebo dopravci
k přepravě pro kupujícího. Smluvní závazek kupujícího je splněn zaplacením ceny zboží.
3. Cena zboží, slevy, platební podmínky
3.1. Cena zboží je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího, přičemž informace o cenách zboží
budou na požádání sděleny v kamenných prodejnách prodávajícího. Rozhodující okamžik pro
určení ceny zboží je den, kdy prodávající obdrží objednávku od kupujícího na konkrétní
dodávku zboží.
3.2. Prodávající může v konkrétním případě poskytnout kupujícímu jednu z níže uvedených slev
z aktuálních cen uvedených v aktuálním ceníku prodávajícího:
a) základní obchodní slevu dle podmínek sjednaných v RKS,
b) množstevní slevu dle individuálních odběrů - výše této slevy se odvíjí od individuální
dohody kupujícího a prodávajícího,
c) velkoobchodní slevu dle podmínek Oddělení pro zákazníky (OPZ) - výše této slevy
vyplývá z tzv. rabatových listů,
d) slevu za rychlou platbu (skonto) - výše této slevy se odvíjí od individuální dohody
kupujícího a prodávajícího,
e) odloženou slevu (bonus) - výše této slevy se odvíjí od individuální dohody kupujícího
a prodávajícího.
3.3. Na kupní cenu zboží dodaného kupujícímu prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, se
všemi náležitostmi daňového dokladu, které jsou vyžadovány platnou právní úpravou.
Fakturu zašle prodávající kupujícímu do 5 dnů od dodání zboží elektronicky (e-mailem), nebo
předá ihned při odběru zboží. Při zaslání faktury poštou, účtuje prodávající poštovné
a kupující se zavazuje jej prodávajícímu uhradit. Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí
s elektronickým zasíláním faktur.
3.4. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
3.5. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením jakékoli platby dle Smlouvy se sjednává k tíži
kupujícího a ve prospěch prodávajícího smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý
den prodlení kupujícího s uhrazením dlužné částky.
3.6. Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dodaného zboží (pokud je toto delší jak 10 dnů)
je vždy považováno za podstatné porušení Smlouvy kupujícím a prodávající je oprávněn od
takové Smlouvy bez dalšího odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné
doručením druhé smluvní straně.
3.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty podle příslušného zákona o dani z přidané
hodnoty (DPH). K jednotlivým cenám zboží bude proto prodávajícím při fakturaci vždy
připočtena DPH v zákonné výši.
3.8. Okamžikem splnění platby (zaplacení) se rozumí okamžik, kdy byla příslušná hotovost dána
k dispozici prodávajícímu, nebo příslušná částka připsána na účet prodávajícího. Peněžitý
závazek plní kupující na své náklady a nebezpečí.
3.9. Sjednává se, že kupujícímu se zakazuje (ve smyslu ustanovení § 1991 OZ) jednostranně
započíst svou případnou pohledávku za prodávajícím oproti pohledávce prodávajícího za
kupujícím – z titulu kupní ceny za zboží, nebo ceny za poskytnuté služby dle konkrétné
Smlouvy.
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3.10.
Sjednává se, že kupujícímu se zakazuje (ve smyslu ustanovení § 1881 OZ) postoupit
jakoukoli svou pohledávku vůči prodávajícímu z této Smlouvy (např. nárok na náhradu škodu
či nárok z vadného plnění).
4. Výhrada vlastnictví, místo a způsob dodání
Výhrada vlastnictví:
4.1. Zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího. Až do úplného uhrazení
kupní ceny není kupující oprávněn s ním jakkoli nakládat a je povinen jej řádně uskladnit tak,
aby na zboží nevznikla škoda.
4.2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny za zboží je prodávající oprávněn
vyžadovat po kupujícím vydání tohoto zboží, které je ve vlastnictví prodávajícího. Kupující je
povinen takové zboží prodávajícímu vydat nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy
prodávajícího k jeho vydání. Výzva může být učiněna osobně, písemně, faxem, elektronickou
poštou nebo telefonicky.
4.3. Kupující nese veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnického práva.
Místo a způsob dodání:
4.4. Místem dodání objednaného zboží jsou prodejny prodávajícího, není-li toto písemně
dohodnuto jiným způsobem.
4.5. Dodání zboží se uskutečňuje převzetím zboží kupujícím, nebo předáním dopravci k přepravě
pro kupujícího, nebo předáním kupujícím pověřené osobě. S dodáním zboží dochází současně
k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
4.6. Dodací lhůty stanovené ve Smlouvě jsou pouze informativní a jejich případné nedodržení
není považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 1977 OZ
ani za porušení povinnosti ve smyslu § 1978 OZ.
4.7. Výslovně se sjednává, že případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u
prodávajícího nebo u dodavatelů surovin) stejně jako jiné důležité provozní překážky
opravňují prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu. Znemožňují-li takovéto okolnosti
(které vznikly po uzavření Smlouvy) prodávajícímu splnit svůj závazek a oznámí-li prodávající
kupujícímu (bez zbytečného odkladu) vyvstalou nemožnost plnění, závazek prodávajícího
dodat zboží zaniká (viz ustanovení § 2006 a násl. OZ); kupující nebude mít v takovémto
případě vůči prodávajícímu nárok na náhradu škody.
4.8. Zboží bude dodáváno sjednaným způsobem, zejména pak:
- předáním v prodejním místě prodávajícího nebo ve výrobním závodě,
- dopravou prodávajícího na místo uvedené v objednávce,
- předáním dopravci k přepravě pro kupujícího.
4.9. Kupující může využít k přepravě zboží dopravu, kterou zajišťuje prodávající. Při dodávce zboží
dopravou prodávajícího je termín dopravy dohodnut s ohledem na možnosti prodávajícího.
Kupující je povinen zajistit odpovědného pracovníka pro převzetí zboží.
4.10.
Za dopravu si prodávající účtuje cenu za kilometr dle platného ceníku (který bude
k dispozici jak v rámci každé kamenné prodejny prodávajícího, tak i v rámci www.stama.cz) a
kupující se zavazuje cenu za dopravu uhradit.
4.11.
Místo určení pro dodávky zboží musí být dostupné. V opačném případě mají řidiči
prodávajícího právo odmítnout další jízdu, zboží nevyloží, vrátí se zpět a tato cesta je
kupujícímu fakturována jako uskutečněná. Kupující se výslovně zavazuje uhradit cenu za
uvedenou cestu vypočtenou v souladu s těmito podmínkami, příslušnou Smlouvou a ceníkem
prodávajícího a vyúčtovanou fakturou prodávajícího.

Všeobecné obchodní podmínky, verze I. 2015, str. 3

4.12.
V případě, že není na místě složení žádná odpovědná osoba a není-li pro tento případ
dohodnuto jiné řešení, je prodávající oprávněn zboží nesložit a cestu vyfakturovat. Kupující se
výslovně zavazuje uhradit cenu za uvedenou cestu vypočtenou v souladu s těmito
podmínkami, příslušnou Smlouvou a ceníkem prodávajícího, a vyúčtovanou fakturou
prodávajícího.
4.13.
Prodávající sdělí (postačí telefonicky prostřednictvím sms nebo e-mailem) kupujícímu
předpokládanou hodinu příjezdu do místa určeného kupujícím. Kupující se zavazuje zajistit,
aby v takto sděleném čase bylo v místě určení personálně zajištěno převzetí zboží, včetně
vykládky tohoto. Kupující se zároveň zavazuje zajistit, že zboží bude vyloženo do 1h od
příjezdu dopravce. V případě, že čekání dopravce prodávajícího v místě vykládky určeném
kupujícím na převzetí a vyložení zboží překročí 2 hodiny, má prodávající právo požadovat po
kupujícím smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou další započatou hodinu.
4.14.
Nakládku zboží zajišťuje prodávající a je zahrnuta v ceně. Vykládku je povinen zajistit
kupující na svůj náklad. Bylo-li to písemně ujednáno, zajistí vykládku prodávající a náklady na
vykládku fakturuje kupujícímu jako službu. Kupující se zavazuje v takovém případě tuto
službu uhradit za předem dohodnutých podmínek.
4.15.
Zboží je expedováno na kusy, případně na paletách výrobce. U vratných obalů je
kupujícímu účtována záloha na tyto obaly. Kupující se zavazuje zálohu na vratné obaly
prodávajícímu uhradit jako samostatnou položku v rámci fakturace ceny zboží. Při vrácení
obalů bude z hodnoty vrácených obalů odečtena částka za amortizaci dle platných ceníků
jednotlivých výrobců, které jsou automaticky přebírány i prodávajícím. Po uplynutí termínu
na vrácení obalů, který je uveden na daňovém dokladu (faktuře), není prodávající povinen
obaly odkoupit.
4.16.
Prodávající je oprávněn odmítnout dodat zboží kupujícímu po dobu, kdy je kupující
v prodlení s úhradou jakékoli platby za dříve objednané zboží, a/nebo je-li zde důvodná
obava, že kupující nebude moci dostát svým závazkům vůči prodávajícímu. V takovém
případě se nedodání nově objednaného zboží prodávajícím nepovažuje za prodlení
prodávajícího s dodáním zboží a nelze proti němu uplatnit jakékoli sankce či postihy
vyplývající z takového prodlení.
5. Záruka a reklamace
5.1. Smluvní strany se dohodly, že na vady zboží a na případně poskytnuté záruky jakosti se
vztahují příslušná ustanovení OZ.
5.2. Reklamace zboží musí být prováděny písemně, doloženy průkaznými materiály, bez
zbytečného odkladu. Reklamace se řeší příslušnými ustanoveními OZ, není-li dohodnuto
jinak.
6. Práva a povinnosti kupujícího
6.1. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za něj kupní cenu v souladu se Smlouvou,
a pokud je ve Smlouvě určena cena zboží odkazem na ceník prodávajícího, pak v souladu
s tímto platným ceníkem.
6.2. Kupující se zavazuje hradit všechny své splatné závazky vůči prodávajícímu ve lhůtě jejich
splatnosti.
6.3. Kupující se zavazuje zabezpečit řádné skladování a případnou přepravu zboží dle pokynů
prodávajícího, způsobem zaručujícím zachování jakosti zboží tak, aby bylo zajištěno
předcházení škodám na zboží v důsledku jejich nesprávného skladování nebo přepravy.
Kupující se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s těmito podmínkami, zejména
s pravidly pro objednávání zboží, dodání a převzetí zboží a případné reklamace zboží.
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7. Práva a povinnosti prodávajícího
7.1. Prodávající se zavazuje řádně dodávat zboží kupujícímu dle příslušné Smlouvy a v souladu
s těmito Podmínkami, a to za předpokladu, že tomu nebrání vážné provozní důvody
prodávajícího.
7.2. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího v případě vzniku následné
nemožnosti uskutečnění dodávky zboží, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 2006 a
násl. OZ.
8. Ostatní ujednání
8.1. V případě, že příslušná Smlouva upravuje některé otázky odlišně od těchto Podmínek, řídí se
právní vztahy v těchto otázkách příslušnými ujednáními Smlouvy.
8.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné,
nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost, nebo neúčinnost ostatních částí
podmínek, nebo Smlouvy.
8.3. Otázky těmito podmínkami neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména
pak OZ.
8.4. Všechny spory vznikající z konkrétní Smlouvy (jejíž součástí jsou i tyto Podmínky) a v
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se
bude řídit pravidly výše uvedeného rozhodčího soudu, jednací jazyk bude český, rozhodci
budou tři. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude zjednodušené, tj. spor bude rozhodnut
bez ústního jednání pouze na základě písemností a rozhodčí nález nemusí být odůvodněný.
8.5. Tyto Podmínky jsou pro příslušné smluvní strany platné a účinné okamžikem uzavření
Smlouvy.
8.6. Kupující akceptací těchto Podmínek stvrzuje, že lhůty sjednané v konkrétní Smlouvě
nepovažuje za tzv. fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 OZ a tedy výslovně stvrzuje, že
bude mít zájem i na případném opožděném plnění ze strany prodávajícího.
8.7. Smluvní strany výslovně vylučují (při výkladu těchto Podmínek) možnost aplikace obchodních
zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 OZ.
8.8. Svými podpisy stvrzujeme, že jsme tyto Podmínky sjednali na základě konsenzu, přičemž jsme
diskutovali nad každým jednotlivým ujednáním těchto Podmínek, takže tyto Podmínky
pojmově nemohou obsahovat žádná překvapivá ujednání. Za takováto ujednání, tak kupující
výslovně nepovažuje ani ujednání obsažená v ustanoveních čl. 3.9 a 3.10 těchto Podmínek.
Uvedené stvrzujeme svými podpisy a zároveň i parafami přes tzv. „přelepku“ těchto
Podmínek.

V Lovosicích, dne __20.01.2015__:

_______________________
Stama a.s.
Ing. Josef Garabáš
předseda představenstva
/p r o d á v a j í c í/

V _______________, dne _____________:

_______________________

/k u p u j í c í/
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SOUPIS ZPLNOMOCNĚNÝCH OSOB
Prodávající:
Stama a.s., Vančurova 815, 410 02 Lovosice
IČ 40232701, DIČ CZ40232701
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1535, zastoupena panem Ing. Josefem Garabášem, předsedou představenstva
tel.: 416 574 711, fax: 416 574 713, e-mail: stama@stama.cz
Kupující:
_________________________________________________
_________________________________________________
IČ _______________________ DIČ ____________________
společnost zapsána v obchodním rejstříku u _________________________, oddíl ___, vložka _________,
nebo podnikající fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku u ______________________________,
zastoupena _______________________________________
tel.: __________________ fax: __________________ e-mail: ___________________________________
Kupující tímto zmocňuje níže uvedené osoby k faktickým odběrům objednaného zboží od prodávajícího dle
rámcové kupní smlouvy a uvedené osoby toto zmocnění přijímají:
Příjmení a jméno
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V __________________________ dne__________________

_________________________________
kupující

