GO Steel Frýdek Místek a.s.

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY
1. ROZSAH A ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ
Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen „VPP“) platí pro všechny prodeje výrobků, příslušenství a služeb („Zboží“)
prodávané prodávajícím – společností GO Steel Frýdek Místek a.s. („Prodávající“) kupujícímu – podnikající právnické či
fyzické osobě při prodeji zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží („Kupující“). VPP, společně s
podmínkami specifikovanými Prodávajícím v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě, které jsou k nim přiloženy
(„Potvrzení objednávky“), a další dokumenty, v nich výslovně uvedené, a na které je výslovně odkazováno, představují
úplné ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím a jako celek mají přednost před jakýmikoli dalšími konfliktními podmínkami
a ustanoveními navrženými Kupujícím v jakékoli ústní nebo písemné komunikaci, která v nich není výslovně začleněna. V
případě, že kupující nesplní některý ze svých smluvních závazků či zákonných povinností, muže prodávající buďto trvat
na jejich splnění, nebo muže odstoupit od Smlouvy. V obou případech má prodávající nárok na náhradu majetkové újmy,
která mu tímto vznikla.
Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím nebo jeho zprostředkovateli a třetími stranami budou platné pouze po výslovném
písemném potvrzení Prodávajícího.
Pokud není dohodnuto jinak, dokumentace, katalogy a rozpočty jsou zasílány pouze pro informační účely a nabídky
Prodávajícího nejsou závazné bez Potvrzení objednávky. Žádné dodatky ani odchylky od těchto podmínek uvedené v
objednávce Kupujícího nebo v jakýchkoli jiných dokumentech, včetně přepravních dokumentů, nejsou pro Prodávajícího
závazné, pokud je Prodávající výslovně a písemně neodsouhlasí. Podpis Kupujícího a zaslání Potvrzení objednávky,
nebo alternativně neodmítnutí Potvrzení objednávky Kupujícím do tří dnů od jejího obdržení, představuje ze strany
Kupujícího akceptaci smluvních podmínek v nich obsažených.
Neuplatnění jakéhokoli práva Prodávajícím nebude považováno za vzdání se tohoto práva. V případě kupní smlouvy
uzavřené elektronicky musí Potvrzení objednávky obsahovat všechny podstatné náležitosti, které jsou výslovně potvrzeny
Prodávajícím a tyto tvoří kupní smlouvu s Kupujícím. Pokud některé ustanovení VPP nebo její část budou shledány jako
neplatné, nevymahatelné nebo nezákonné, a to jako celek nebo částečně, neovlivní to platnost ostatních zde obsažených
podmínek a ustanovení.
V případě konfliktu mezi ustanoveními Potvrzení objednávky a zněním těchto VPP mají přednost ustanovení Potvrzení
objednávky.
2. CENY - PLATBA
Všechny ceny se počítají na základě měření a vážení Zboží v místě expedice. Pokud není v Potvrzení objednávky
výslovně uvedeno jinak, ceny jsou uvedeny v čistých cenách bez daně z přidané hodnoty (dále též "DPH") a Kupující je
povinen uhradit cenu zboží po jejím zvýšení o aktuální platnou sazbu DPH. Toto neplatí, pokud je plnění uskutečněno v
režimu přenesené daňové povinnosti a povinnost přiznat DPH má kupující. Kupující je povinen zaplatit všechny daně,
přepravní poplatky, pojištění, přepravu, skladování, manipulaci, zdržné způsobené přepravcem a podobně. Kupující nese
riziko jakéhokoli zvýšení těchto poplatků, které vstoupí v platnost po datu Potvrzení objednávky. Faktura je splatná v čisté
částce bez jakýchkoli srážek a zápočtů do 30 dnů od data Dodání, pokud datum splatnosti faktury nepřipadne na
bankovní svátek v zemi přijímající banky. V takovém případě je faktura splatná poslední pracovní den předcházející datu
splatnosti faktury. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je vyúčtovaná částka odpovídající plné výši kupní ceny /netto a
effective/, případně jiný peněžitý dluh kupujícího připsán ve prospěch bankovního úctu prodávajícího. Prodávající je
oprávněn požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny zboží; podkladem pro zaplacení této zálohy bude zálohová faktura
(zálohový list), splatná do 15 dnů od data vystavení zálohového listu, pokud se strany nedohodnou při Potvrzení
objednávky na jiné době splatnosti. Prodávající je dále oprávněn požadovat po kupujícím přijatelné zajištění dluhu
(dokumentární akreditiv, bankovní garance, ručení jiného subjektu, vystavení vlastní směnky či blankosměnky, zřízení
zástavního práva, či jiné vhodné zajištění). V případě, že kupující tomuto požadavku v dohodnutém termínu nevyhoví, je
prodávající oprávněn pozastavit výrobu/odeslání zboží nebo má právo od Smlouvy odstoupit.
V případě, že nastanou okolnosti nebo Prodávající obdrží informace o okolnostech, z nichž lze usoudit, že kupující je nebo
se může stát neschopným plnit své dluhy vůči Kupujícímu, případně jiné informace, které mohou snížit důvěryhodnost
kupujícího (špatná finanční situace, likvidace, okolnosti svědčící předlužení, špatná platební morálka, prodlení delší než
30 dnů apod.), je Prodávající oprávněn vyzvat Kupujícího k okamžitému zaplacení všech peněžitých dluhů vyplývajících z
již vystavených faktur, bez ohledu na dobu jejich splatnosti a/nebo požadovat po kupujícím dostatečné zajištění dluhů, v
rozsahu dle předchozího věty těchto VPP. Kupující je povinen vyhovět této výzvě prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode
dne jejího doručení. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem,
a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky, nebo od Smlouvy odstoupit
Pokud bylo zahájeno insolvenční řízení proti Kupujícímu, Prodávající není vázán výše uvedenou platební lhůtou: platba
bude uhrazena v hotovosti buď před expedicí Zboží, nebo před jeho výrobou.
Pokud Kupující neuhradí celou dlužnou částku v den splatnosti, je povinen ze zákona a bez předchozího oznámení
zaplatit úrok z prodlení podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, pokud nebude sjednáno jinak a
smluvní pokutu v částce 10 % z fakturované částky, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody a další práva
Prodávajícího v souvislosti s nezaplacením. Při každém zpoždění úhrady nebo nesplnění závazku Kupujícího, případně
pokud má Prodávající pochybnosti o platební schopnosti nebo úvěruschopnosti Kupujícího a Kupující ne uhradí zálohovou
platbu bankovním převodem nebo v hotovosti nebo poskytnout Prodávajícímu požadovanou záruku, má Prodávající právo
odstoupit od smlouvy nebo zadržet doposud nerealizovaný předmět plnění bez souhlasu Kupujícího; v takovém případě
všechny částky dlužné Kupujícím, i ty, které dosud nejsou splatné, budou okamžitě splatné bez oznámení Prodávajícím.
Prodávající si vyhrazuje právo provést vyrovnání závazků Kupujícího a/nebo použít platby na úhradu faktur, které jsou po
splatnosti déle než 30 dnů, včetně veškerých úroků a vynaložených nákladů v následujícím pořadí: náklady na uplatnění
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pohledávky, úroky, dlužné částky. Ani v případě sporu Kupující nemá nárok na zadržení platby nebo provést zápočet. Při
zpoždění platby Kupující nemá v žádném případě právo podniknout jakékoli kroky, které by mohly ovlivnit stav zboží
(prodej nebo zpracování).
Všechny bankovní poplatky, kromě bankovních poplatků banky Prodávajícího, nese Kupující.
3. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY - DODÁVKA - EXPEDICE - DPH
3.01 Pokud není výslovně písemně sjednáno jinak, přechází nebezpečí škody na zboží v závodě Prodávajícího před
naložením zboží a v případě použití podmínek Incoterms, přechází nebezpečí škody na zboží v souladu s použitou
doložkou - poslední verze Incoterms vydaná Mezinárodní obchodní komorou ICC - (Dodávka). Pokud Kupující Zboží
nepřevezme, Prodávající může Zboží uskladnit na riziko a náklady Kupujícího a po oznámení, že Zboží je připraveno k
odběru fakturovat je jako dodané. V každém případě má Prodávající právo bez zaslání zvláštního upozornění Zboží znovu
prodat a požadovat náhradu vzniklé škody.
3.02 Pokud v Potvrzení objednávky nebude uvedeno jinak, Zboží bude zasláno do místa určení a Prodávající sám určí
trasu, způsob přepravy, výběr přepravce a přepravních prostředků. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu s
dostatečným předstihem CO (chybí předmět, co má doručit) tak, aby Prodávající mohl přijmout potřebná přepravní
opatření, všechny příslušné informace zahrnující (a) značení a přepravní instrukce, (b) dovozní povolení, dokumenty
požadované k získání potřebných povolení od státních úřadů a všechny další dokumenty požadované před odesláním
Zboží a (c) na požádání - potvrzení Kupujícího o tom, že byl otevřen akreditiv nebo zřízena smlouva o otevření akreditivu.
Neobdrží-li Prodávající tyto instrukce, dokumenty nebo potvrzení v potřebném rozsahu nebo mohlo-li by to (na základě
posouzení Prodávajícího) vést k vynaložení nepřiměřených nákladů nebo k prodlení s poskytnutím smluvního plnění, je
Prodávající oprávněn pozdržet datum expedice a/nebo odstoupit od příslušné smlouvy; další nároky Prodávajícího
zůstávají nedotčeny.
3.03 Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, dodací lhůty nejsou závazné a zpoždění dodávky neopravňuje Kupujícího k
uplatnění náhrady škody v souvislosti se zpožděním.
Zpoždění dodávky opravňuje Kupujícího pouze k odstoupení ve vztahu ke Zboží, jehož výroba ještě nebyla zahájena, a to
pouze poté, co poskytl Prodávajícímu přiměřený náhradní termín ke splnění a pouze poté co zaslal Prodávajícímu
písemné oznámení o nesplnění povinností vyplývající ze smlouvy. Aniž by tím byla dotčena ustanovení obsažená níže v
článku 5, závazné termíny dodávky opravňují Kupujícího k náhradě škody pouze tehdy, pokud byl Prodávající v době
uzavření smlouvy plně a písemně informován o možné škodě v důsledku zpoždění dodávky a o konkrétním ocenění
jednotlivých složek této škody.
V každém případě je Prodávající oprávněn při zpoždění výroby nedodat celé množství, které si Kupující objednal, v jedné
dodávce, ale může je dodat v několika po sobě následujících částečných dodávkách.
Dodávka se považuje za splněnou při dodání Zboží s hmotnostní odchylkou ± 5 %.
3.04 V případě prodeje Zboží osvobozeného od DPH z důvodu plnění v rámci Společenství nebo exportní destinace
prodávaného Zboží a v případě, že Kupující přebírá Dodávku na své vlastní nebezpečí a své vlastní náklady za celou
přepravu a přepravní prostředky nebo jejich část (dodací podmínky EXW, FOB, FCA atd.), je Prodávající povinen požádat
o osvobození od DPH pouze tehdy, když mu Kupující náležitě prokáže přepravu do země určení (přepravní dokument:
CMR, nákladový list, CIM, exportní prohlášení atd.).
(a) Na požádání Prodávajícího zašle Kupující Prodávajícímu do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti Prodávajícího
následující:

kopii faktury k dodanému zboží s datem a čitelným podpisem (jméno a příjmení) potvrzující příjem zboží
dodaného na adresu uvedenou na faktuře ve složení a množství definovaném ve specifikaci dodávky, na kterou
se odkazuje faktura,

kopii dodacího listu nebo přepravního dokumentu s potvrzením dodání zboží.
(b) V případě nerespektování termínu definovaného v bodě a) je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu
smluvní pokuty v částce jednoho sta Euro denně za každý den prodlení. Tato pokuta však nesmí překročit celkovou výši
DPH vztahující se k hodnotě dodávky, vyjádřeno v Euro.
(c) Kupující je povinen informovat Prodávajícího okamžitě (během 1 až 3 dnů) o těchto skutečnostech:

změna daňového identifikačního čísla DPH pro transakce uvnitř Společenství,

změna názvu a adresy firmy Kupujícího.
4. SHODA - KONTROLA
Všechny dodávky podléhají běžně akceptovaným tolerancím, co se týče rozměru a hmotnosti. Po dodání Zboží Kupující
provede kontrolu Zboží a zkontroluje hmotnost, délku a šířku, jak jsou uvedeny v Potvrzení objednávky, a zaznamená a
oznámí Prodávajícímu všechny zjevné vady a poškození Zboží (povrchové vady, vady obalu atd.). Zboží bude
považováno za automaticky převzaté bez vad po dodání Kupujícímu, pokud Kupující písemně neoznámí své výhrady ke
zboží nejpozději do 3 dnů po dodání a před jakýmkoli dalším zpracováním Zboží. Prodávající neuzná reklamaci ohledně
vady Zboží, nedostatku nebo neplnění specifických podmínek objednávky, které by bývaly byly odhaleny při náležité
prohlídce, pokud by tato byla provedena.
5. ODPOVĚDNOST - REKLAMACE
Prodávající zaručuje, že Zboží odpovídá specifikacím uvedeným v Potvrzení objednávky. Kupující je povinen
Prodávajícímu sdělit veškeré potřebné informace pro zajištění (a) adekvátního zapracování těchto specifikací a (b)
informací ve vztahu ke zpracování a/nebo konečnému použití Zboží; a dále Kupující uznává, že povinnost řádného plnění
Prodávajícího je splněna při splnění těchto specifikací v okamžiku Dodávky.
Všechny technické rady poskytnuté Prodávajícím před a/nebo v průběhu používání Zboží, ústní nebo písemné, případně
ve formě zkoušky, jsou poskytovány v dobré víře, ale bez jakékoli záruky ze strany Prodávajícího. Doporučení
Prodávajícího nezbavují Kupujícího jeho povinnosti vyzkoušet Zboží dodané Prodávajícím, co se týče jeho vhodnosti pro
zamýšlené zpracování a použití. Použití a zpracování Zboží probíhá výhradně na riziko Kupujícího.
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Vady nezjistitelné při dodání musí být Kupujícímu oznámeny okamžitě po jejich zjištění formou doporučeného dopisu
s dodejkou, v každém případě však nejpozději do 6 měsíců po Dodání (Kupující má povinnost důkladně zkontrolovat
Zboží v průběhu výše uvedeného období).
Oznámení vad musí být podloženo dokumentací prokazující oprávněnost uplatněné reklamace.
Prodávající nebude považovat Zboží za vadné, pokud vada reklamovaná Kupujícím nepřesáhne výši jednoho sta Eur pro
příslušnou dodávku.
V každém případě Kupující musí splnit svou povinnost k odvrácení nebo zmírnění škody nemá právo pozdržet platbu
nezaplacených faktur. Pokud Prodávající uzná Zboží za vadné, pak je Prodávající výlučně povinen na základě svého
vlastního rozhodnutí buď Zboží vyměnit, nebo uhradit částku za něj zaplacenou, nebo pokud Kupující cenu zboží ještě
neuhradil, poskytnou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající nenese odpovědnost za jakýkoli ušlý
zisk, ztrátu nákladů vynaložených na zpracování, ztrátu na výrobě, ztrátu tržeb a/nebo žádné další následné nebo zvláštní
škody přímo nebo nepřímo utrpěné Kupujícím nebo jinou osobou. Prodávající ponese odpovědnost pouze za škody
způsobené jeho hrubou nedbalostí nebo úmyslným protiprávním jednáním, které Kupující řádně prokáže, a v každém
případě odpovědnost Prodávajícího bude omezena na 100% fakturované částky vadného nebo poškozeného Zboží.
6. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
Dodané zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do splnění výše uvedených platebních povinností Kupujícího.
Z toho důvodu:
(a) Pokud dojde ke zpracování Zboží kombinací a/nebo smíšením s jiným zbožím, které patří Kupujícímu, stane se
Prodávající vlastníkem nového zboží. Pokud dojde ke zpracování Zboží kombinací a/nebo smíšením s jiným zbožím,
které patří jiným dodavatelům, vzniká Prodávajícímu spoluvlastnické právo k celkové hodnotě těchto věcí společně s
ostatními dodavateli. Spoluvlastnický podíl se v takovém případě vypočte jako hodnota fakturovaného Zboží
Prodávajícího v poměru k hodnotě fakturované za veškeré věci a materiály, které byly použity k výrobě nového
zboží.
(b) Pokud Kupující není v prodlení s platbou a pokud si zachová svá vlastnická práva, je Kupující oprávněn prodávat
zboží v rámci běžné obchodní činnosti. Při použití Zboží pro realizaci smluv o poskytování služeb a smluv o dílo jsou
práce a materiál v těchto podmínkách považovány za běžný prodej.
(c) Pohledávky Kupujícího vzniklé z prodeje Zboží se postupují, pro účely zajištění zcela na Prodávajícího. Kupující má
právo inkasovat pohledávky z prodeje, pokud Prodávající nezruší uvedené oprávnění k inkasu z důvodu jakýchkoli i
pochybností o solventnosti a/nebo finanční důvěryhodnosti Kupujícího, nebo pokud je Kupující v prodlení s jakoukoli
platbou. Pokud Prodávající zruší oprávnění k přímému inkasu, je Kupující povinen informovat okamžitě své
zákazníky o postoupení pohledávek Prodávajícímu a o tom, že Prodávající je vlastníkem Zboží, a poskytnout
Prodávajícímu všechny potřebné informace a dokumenty ke vzniku a prokázání práv Prodávajícího ve vztahu ke
třetím osobám. Kupující je povinen informovat Prodávajícího neprodleně o obstavení Zboží a/nebo dalších aktech
dotýkajících se nepříznivě Zboží převzatého třetími stranami. Jestliže hodnota zástavních práv získaných Kupujícím
ve prospěch Prodávajícího přesahuje celkem více než 20 % celkové fakturované částky nebo smluvního závazku
Kupujícího, Prodávající je povinen na základě žádosti Kupujícího uvolnit Zboží vybrané Prodávajícím.
(d) Kupující je výhradně odpovědný za veškerá rizika a související náklady v souvislosti s vykládkou, správnou
manipulací a vhodným skladováním Zboží a/nebo nového zboží, jak je uvedeno v článku 6a) výše. Kromě toho se
Kupující zavazuje, že na své náklady uzavře pojištění všeobecné odpovědnosti za škody, včetně pojistného krytí
zhoršení kvality a/nebo krádeže celého Zboží nebo jeho části a/nebo nového zboží a na první žádost předá
Prodávajícímu potvrzení o tomto pojistném krytí a zaplacení příslušného pojistného.
7. BALENÍ
Pokud nebude uvedeno jinak, Kupující nese odpovědnost za zajištění obalových materiálů a způsobů ochrany, připevnění
a zabezpečení Zboží v průběhu přepravy.
Pokud Kupující nesplní tuto povinnost a v důsledku toho se Prodávající stane odpovědným za jakékoli nebezpečí škody
na Zboží, Kupující zprostí Prodávajícího této odpovědnosti. Kupující nemůže přenést náklady za zničení, recyklaci nebo
skladování zboží na Prodávajícího.
Bez ohledu na výše uvedený odstavec, kdykoli se při zajišťování ocelových svitků používají plastové podpěry, zůstávají
tyto plastové podpěry ve vlastnictví Prodávajícího a Kupující je povinen je na své vlastní náklady vrátit Prodávajícímu.
Značení, pokud bude požadováno, bude provedeno v souladu s pravidly přijatými Prodávajícím, pokud Prodávající
neodsouhlasí na základě žádosti Kupujícího jiný postup.
8. VYŠŠÍ MOC
V souvislosti s výrobou, přepravou a dodáním Zboží Prodávajícím v rámci těchto podmínek nenese prodávající žádnou
odpovědnost za prodlení nebo zhoršení plnění, ke kterému došlo zcela nebo částečně v důsledku vyhlášené nebo
nevyhlášené války, stávky, pracovního konfliktu, nehody, požáru, povodně, zásahu vyšší moci, zpoždění při přepravě,
nedostatku materiálů, poruchy zařízení, zákona, předpisů, příkazů nebo opatření vládní agentury nebo orgánu nebo jiné
příčiny mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího, nebo pokud plnění Prodávajícího nebylo možné z důvodu výskytu
nepředvídatelné události, jejíž neexistence byla základním předpokladem pro vystavení Potvrzení objednávky.
V každém z těchto případů případě je Prodávající oprávněný v přiměřené prodloužené lhůtě plnit své závazky, a bude mít
právo rozdělit svou výrobu mezi své zákazníky takovým způsobem, který považuje za spravedlivý.
Toto ustanovení se uplatní obdobně s nutnými změnami i pro Kupujícího. Výskyt některé z události vyšší moci bude
oznámen písemně druhé straně do 3 dnů od okamžiku, kdy nastala.
9. PŘÍSLUŠNOST SOUDU A PLATNÉ PRÁVO
Tyto VPP se řídí ustanoveními právního řádu České republiky a v souladu s nimi se i vykládají. Vylučuje s tímto použití
Úmluvy o mezinárodní koupi zboží z 11. 4. 1980 (Vídeňská úmluva). Všechny spory vzniklé v rámci těchto VPP budou
řešeny výhradně soudy s místní příslušností podle sídla Prodávajícího.
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