Všeobecné obchodní podmínky
CELOX a.s.
I. Všeobecné ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží odběratelům a
jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Pokud není sepsána samostatná kupní smlouva, považují se za kupní smlouvu všeobecné
obchodní podmínky, které jsou k nahlédnutí ve všech provozovnách akciové společnosti a na
internetu na adrese http://www.celox.cz. V případě platné kupní smlouvy je tato nadřazena
všeobecným obchodním podmínkám.
3. Změny, doplnění a dodatky těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují
písemnou dohodu obou stran, jinak jsou neplatné.
II. Kupní cena a platební podmínky
4. Kupující je povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu, v dohodnuté lhůtě splatnosti. Lhůta
splatnosti začíná běžet ode dne následujícího po odeslání zboží prodávajícím nebo dání
zboží k dispozici kupujícímu.
5. Placení je považováno za uskutečněné, pokud je placená dlužná částka připsána na účet
prodávajícího v plné výši u jeho banky, k jeho volné dispozici.
6. Při prodlení kupujícího s placením dlužné částky je prodávající oprávněn, aniž by byl
povinen zaslat upomínku, účtovat smluvní pokutu ve výši 1% dlužné částky včetně
DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku, až do jejího úplného
uhrazení. Minimální výše penále je 10.000,- Kč za každý započatý měsíc ode dne
splatnosti. Pokud je dodavatel oprávněn pro nezaplacení ceny plnění převzít předmět
plnění zpět, přiznává mu odběratel neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do
prostor, v nichž je předmět plnění umístěn, za účelem odvezení předmětu plnění.
7. Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud
nesplněné dodávky ze všech kupních smluv s kupujícím , aniž to znamená porušení
smlouvy nebo právo na odstoupení od ní.
8. Prodávající může zvýšit sjednanou cenu zboží v poměru, o který se v okamžiku splnění
smlouvy zvýší jeho náklady zvýšením cen nakupovaných surovin a energií, zvýšení musí
kupujícímu prokázat a oznámit nejméně 20 dnů před splněním smlouvy.
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III.Výhrada vlastnictví
1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny a kupující
nabude vlastnické právo teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2. Kupující může toto zboží dále zpracovat. Zpracováním zboží, které tvoří předmět
výhrady vlastnictví, nepřechází vlastnictví k němu na kupujícího. Pokud se společně s
takovým zbožím zpracují do nového zboží rovněž jiné výrobky, stává se prodávající
spoluvlastníkem tohoto nového zboží v poměru hodnoty zboží, na které se uplatňuje
výhrada vlastnictví.
IV. Balení a hospodaření s obaly
1. Zboží je dodáváno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté
dopravní podmínky dle katalogu balení prodávajícího tak, aby se zabránilo poškození
zboží během přepravy do sjednaného místa určení.
2. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je cena obalů součástí kupní ceny a tyto jsou
nevratné.
3. Součástí hodnoty faktury může být příplatek i za balné a mýtné.
V. Dodávky
1. Způsob dodání zboží a dodací lhůta je sjednána před uskutečněním obchodu a nemusí
být v písemné formě. Potvrzením dodacího listu, či převzetím faktury jsou vzájemné
obchodní podmínky stvrzeny.
2. Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách. Prodávající neodpovídá za
prodlení s dodávkou zboží z důvodu, který nemohl předvídat, nebo který byl mimo
kontrolu prodávajícího (vyšší moc). Po dobu trvání této překážky se běh sjednané lhůty k
dodávce zboží zastavuje. Pokud by došlo k prodloužení konečného termínu dodání zboží
z důvodu uvedeného v tomto odstavci o více než tři měsíce, či z jiných důvodů o více
než jeden měsíc, může kupující od smlouvy odstoupit.
3. V případě, že dopravní náklady hradí kupující a dopravu zajišťuje prodávající, je
prodávající povinen zvolit nejhospodárnější způsob dopravy zboží do sjednaného místa
určení, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
4. V případě, že má být zboží dodáno v závodě prodávajícího, je kupující povinen ve
sjednaný den, resp. poslední den dodací lhůty, zboží v závodě prodávajícího převzít.
Tento den je dnem dodání i v případě, že si kupující zboží v závodě prodávajícího
nepřevezme a tímto dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
5. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn uskladnit zboží
ve skladišti třetí osoby na náklady kupujícího nebo ve svém skladišti, v tomto případě se
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kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu náklady skladování v paušální výši 1. 000,- Kč
za tunu uskladněného zboží za každý i započatý týden, kdy je kupující v prodlení s
převzetím zboží. Přesáhne-li doba skladování 4 týdnů, je prodávající oprávněn odstoupit
od této smlouvy a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náhradu škody.
VI. Fakturovaná váha
1. Pro kotouče všech druhů papíru a kartonu prodávající účtuje zjištěnou váhu, která
zahrnuje obalový materiál, zejména balicí papír, dutinku, zátku apod.
2. Pro v balících nebo na paletách dodávaný papír a karton v nepočítaných arších
prodávající účtuje rovněž skutečnou váhu, která zahrnuje běžný obalový materiál.
3. Pro v balících nebo na paletách dodávaný papír a karton v počítaných arších prodávající
účtuje jmenovitou (ideální) váhu, která je součinem objednané plošné hmotnosti s
plochou a počtem archů.
VII. Okolnosti vylučující odpovědnost
1. V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat a
které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající
oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o přiměřenou
dobu potřebnou k rozběhu své normální činnosti.
2. Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které prodávající při péči, kterou
lze na něm požadovat, nemůže odvrátit.
VIII. Odchylky, vady a reklamace
1. Pokud nejsou ve smlouvě dohodnuty zvláštní podmínky, je prodávající povinen dodat
zboží v kvalitě stanovené příslušnou normou (ČSN, ISO nebo PN) a provedení, které se
hodí pro účel, k němuž se zboží používá.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na možnost množstevní odchylky dodaného zboží ve
smyslu § 421 OZ, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
Množstevní odchylka může činit:
- pro dodávky menší než 5 t

+ - 10 %

- pro dodávky od 5 do 10 t pro bílé papíry

+ - 7,5 %

pro barevné papíry

+ - 10 %

od 10 do 50 t

+-5%

- pro dodávky větší než 50 t

+-3%
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U zakázek na počítané archy jsou určující následující tolerance:
- pro dodávky menší než 5 000 archů

+-3%

- pro dodávky větší než 5 000 archů

+-2%

Uvedené odchylky se nevyrovnávají a nejsou předmětem reklamace. Je- li množství na kupní
smlouvě stanoveno jako minimální nebo maximální, množstevní odchylka je povoleným
směrem dvojnásobná.
Drobné odchylky v barvě, hmotnosti na m2 a technických vlastnostech až do výše 5% nespadají
do reklamací.
3. Nároky kupujícího při dodávce vadného zboží zanikají, nejsou- li předloženy písemně, u
zjevných vad ve lhůtě 15 dnů od data splnění dodávky prodávajícím. U skrytých vad je
tato lhůta 2 měsíce.
4. Při uplatnění reklamace vadného zboží je povinen kupující předložit k identifikaci
dodávky příslušné doklady, zejména dodací list a štítek z palety nebo kotouče. U
zjevných vad způsobených při přepravě, za které neodpovídá dopravce je kupující
povinen při převzetí zboží sepsat komerční zápis se zástupcem dopravce a tento zápis
předložit prodávajícímu. Bez uvedených dokladů má prodávající právo reklamaci
odmítnout jako neprokázanou.
5. Pokud kupující reklamoval závadu včas, může se další zpracování zboží, které je
předmětem reklamace, provádět pouze se souhlasem prodávajícího. Pokud nebyla
závada reklamována včas, nemůže být již opracovaná část dodávky předmětem
reklamace. Nejméně 90% reklamovaného zboží musí být k dispozici ještě nedotčeno a
jednoznačně identifikovatelné.
6. Zjištění závadnosti části zboží neopodstatňuje úplné odmítnutí zboží. Reklamace pouze
části dodaného zboží nezprošťuje kupujícího jeho povinnosti zaplatit v dohodnuté
platební lhůtě kupní cenu za zboží bez závad.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní práva a povinnosti neupravené kupní smlouvou a těmito všeobecnými
obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem.
2. Spory, které by mohly vzniknout při plnění smluvních povinností, budou stranami řešeny
přátelskou cestou. Pokud by k tomu nedošlo, je dohodnuto, že v případech sporu je pro
jeho řešení příslušný soud podle sídla prodávajícího.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2007.

4

