VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti ELTRO elektrofirma s.r.o. se sídlem U Haldy 74/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO:
268 13 751
Tyto obchodní podmínky vycházejí z ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v
platném znění (dále jen jako „obchodní zákoník”) a obecných norem obchodních vztahů EU
platných pro Českou republiku od 1. května 2004.
Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky konkretizují zásady dodavatelsko odběratelských
vztahů a podmínky výroby a dodávek elektrorozváděčů, ovládacích skříní a ostatních elektrických
zařízení (dále též jako „zboží”) rámcově sjednaných smlouvou.
Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy nebo závazné
objednávky smlouvu nahrazující a musí být odběrateli známy nejpozději v termínu uzavření
smlouvy.
Dodavatelem je společnost ELTRO elektrofirma s.r.o., se sídlem U Haldy 74/34, 700 30 Ostrava,
IČ: 26813751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
25666.
Odběratelem je jakákoliv fyzická či právnická osoba, se kterou dodavatel uzavřel smlouvu na
dodávku zboží dle níže uvedených podmínek.
Smlouvou se rozumí dvojstranný právní úkon, jímž se dodavatel zavazuje dodat odběrateli mu zboží
určené jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo k této věci a
odběratel se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy ve formě nabídky přijaté
bez dodatků, výhrad, omezení či změn a podepsané odběratelem je doručeno dodavateli. Smlouva
je též uzavřena okamžikem, kdy je odběrateli doručeno potvrzení dodavatele o přijetí objednávky
odběratelem jako návrhu na uzavření smlouvy, kterou dodavatel písemně přijal bez dodatků,
výhrad, omezení či jiných změn. Dodatky, výhrady, omezení či jiné změny jsou odmítnutím návrhu
na uzavření smlouvy a považují se za nový návrh, který musí být přijat způsobem uvedeným v tomto
odstavci. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě neznamenají přijetí návrhu s výjimkou případu, kdy
dodavatel do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky odběrateli neoznámí, že jeho objednávku
nepřijímá nebo že má k objednávce dodatky nebo výhrady nebo jiné změny. Přijetí návrhu,
odmítnutí návrhu nebo změny návrhu musí být provedeny písemně a doručeny druhé smluvní
straně.
Za doručení písemnosti se pro účely předchozího odstavce považuje též doručení listiny pomocí
elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, a to na na faxové číslo
či e-mailovou adresu uvedenou jurecek@eltro.cz za předpokladu, že je v této písemnosti
jednoznačně zachycen obsah právního úkonu a je v něm určitým a nezaměnitelným způsobem
určena osoba, která právní úkon učinila.
Nabídka dodavatele podle předchozího odstavce je platná, pokud není stanoveno jinak, jeden
měsíc ode dne jejího zpracování anebo zveřejněním v ceníku na webových stránkách www.eltro.cz
Dodavatel si vyhrazuje právo ke změně ceny uvedené v nabídce v případě, kdy dojde ke změně
ceny výrobního materiálu o více než :::10 %::::::: ceny tohoto materiálu, a to v období od data
učinění nabídky do doby dodání zboží.

II.Plnění:
Termín plnění vyplývá ze vzájemně sjednaných podmínek v závislosti na výrobních a kapacitních
možnostech dodavatele.
Odběratel je povinen poskytovat dodavateli nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací
výrobních podkladů, zejména je povinen provést na své náklady zkoušky, které jsou potřebné pro
zjištění vhodnosti použití objednávaného zboží, schvalováním korektur a vzorů a při odběrech
hotových výrobků. Před uzavřením smlouvy na dodávku rozvaděčů kompenzace jalového výkonu
musí být odběratelem na jeho náklady provedeno měření kvality sítě, kde má být rozvaděč
umístěn, a o výsledku tohoto měření musí odběratel dodavateli předat písemný záznam. V
případě, kdy odběratel bud' neprovede jmenované měření, nebo dodavateli nedodá písemný
záznam o výsledku měření, bude dodavatelem odběrateli dodáno dle smlouvy zboží dle
standardních technických parametrů. Dodavatel neodpovídá za obsah výše uvedených dokumentů
dodaných odběratelem ani za nevhodnost zboží dodaného v důsledku chyb ve výše uvedených
dokumentech poskytnutých odběratelem.
Pokud jsou dodací podmínky v konkrétní smlouvě upraveny odlišně od dodacích podmínek
upravených v těchto všeobecných podmínkách, jsou v odlišné části závazné dodací podmínky
uvedené v konkrétní smlouvě. V části v konkrétní smlouvě neupravené platí dodací podmínky dle
těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud nejsou dodací podmínky v konkrétní smlouvě
upraveny odlišně od dodacích podmínek upravených v těchto všeobecných podmínkách, jsou pro
smlouvu závazné dodací podmínky uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
Dodací podmínky upravené výše uvedeným způsobem včetně termínu plnění jsou pro smluvní
strany závazné.
Není-li doba plnění uvedena v objednávce nebo ve smlouvě, je dobu plnění oprávněn určit
dodavatel.
Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, dopravu zajišťuje odběratel.
III. Dodací podmínky
Pokud si odběratel sjedná dopravu nebo pokud dodání zboží zahrnuje dopravu, je zboží považováno
za dodané předáním prvnímu dopravci. Dopravcem je zpravidla fyzická či právnická osoba oprávněná
k provozování dopravy. Dodací adresou na kterou je zboží odesíláno je adresa sdělená odběratelem v
písemné objednávce nebo smlouvě. Pokud takováto adresa není, je dodací adresou adresa sídla
odběratele.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, splní dodavatel svoji povinnost dodat zboží tím, že umožní
odběrateli nakládat se zbožím v místě, kde má dodavatel své sídlo, provozovnu či sklad.
Pokud dojde k sjednání termínu dodání ve formě lhůty uvedené ve dnech, týdnech, měsících počíná
lhůta běžet od následujího dne po tomto datu. Odběratel je povinen zboží bez ohledu na sjednaný
termín dodání převzít do 7 dnů ode dne písemného doručení výzvy k odběru. Pokud odběratel
nezajistí převzetí zboží ve sjednaném místě a čase, je povinen nést veškeré náklady tímto jednáním
zmařeného dodání zboží, a to včetně nákladů na uskladnění zboží.
Dodavatel je povinen zboží zabalit nebo jej jinak přiměřeným způsobem zabezpečit proti újmě na
kvalitě i množství jen pokud je balení zboží upraveno v konkrétní smlouvě. I dílčí plnění je dodavatel
povinen vybavit příslušnými doklady, nejméně však dodacím listem úplně a čitelně vyplněným. V
případě, že si odběratel nevymíní určitý způsob balení zboží, rozhoduje o způsobu balení znoží
dodavatel v závislosti na povaze zboží a předpokládaných přepravně technických podmínkách.

IV. Přechod vlastnictví ke zboží
Vlastnictví ke zboží přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. V ostatním
platí přiměřeně ustanovení § 444 - 446 obchodního zákoníku.
V. Cena zboží a platební podmínky
Cena zboží je mezi dodavatelm a odběratelm dohodnuta zpravidla předem a jedná se o cenu
smluvní. Vzájemně sjednanou cenu může dodavatel jednostranně změnit, dojde-li v době mezi
jejím sjednáním a plněním ke změnám nákladů převyšujícím 1% z ceny zboží.
V ceně zboží není zahrnuto dopravné, balné a náklady na obalové hmoty. Tyto položky jsou
odběrateli účtovány samostatně.
Cena zboží, fakturovaných obalů a služeb je splatná v termínu dohodnutém dodavatelem a
odběratelem ve smlouvě. Pokud smlouva lhůtu splatnosti ceny neobsahuje, je cena splatná
nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Platby v hotovosti nesmí být v rozporu se zákonem
č. 254/2004 Sb., v platném znění.
Dochází-li k platbě na základě faktury, faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle
ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění.
Odběratel je ve věcech platby za zboží vázán povinnostmi uvedenými ve smlouvě v kontextu s
ustanovením § 447 a následujících obchodního zákoníku. Vzniknou-li na straně odběratele důvody
k reklamaci, nezbavuje jej to povinnosti dodržet platební podmínky sjednané smlouvou.
Vl. Práva a povinnosti smluvních stran

Povinnosti odběratele vyplývají z ustanovení § 447 a následujících obchodního zákoníku.
Odběratel je povinen převzít zboží v souladu se smlouvou a převzetí stvrdit na dodacím
listu razítkem odběratele a podpisem osoby oprávněné zboží jménem odběratelho převzít.
Pokud odběratel nesplní kteroukoliv podmínku uvedenou v předchozí větě, není dodavatel
v prodlení s dodáním zboží dle smlouvy. V případě, že převzetí zboží bude stvrzeno
podpisem přebírajícího, má se za to, že přebírající osoba je zmocněncem odběratele a jde
tedy o osobu oprávněnou k tomuto úkonu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 obchodního
zákoníku.
Dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím odběrateli též prohlášení o shodě dle
zákona č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
Dodavatel neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy
nebo těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek, jestliže bylo porušení
způsobeno okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné a nemohly
být rozumně předvídány, zejména v případě abnormálních dlouhotrvajících mrazů, požáru,
větrné smršti, zemětřesení, povodně apod.
VII. Výklad některých ujednání smluvních stran
Záruka za jakost zboží - Záruka za jakost zboží je dodavatelem poskytována v rozsahu
uvedeném ve smlouvě, a to za předpokladu, že tomu svědčí charakter zboží a způsob
nakládání s ním. Jinak se pro záruku za jakost zboží přednostně použijí ustanovení § 429

a následujících obchodního zákoníku. Záruka za jakost zboží je určována dodavatelem v
závislosti na vlastnostech materiálu, z něhož je zboží vyrobeno, jakož i v závislosti na
technologii k výrobě použité. Na dodávané rozvaděče, pokud není smluvními stranami
dohodnuto jinak, poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne jejich dodání. Pro účely
těchto všeobecných obchodních podmínek se rozvaděč nepovažuje za přístroj. Záruční
doba na dodávané zboží se řídí záručními lhůtami poskytovanými výrobcem, případně
dodavatelem dodavatele.
Dodavatel neodpovídá za vady zboží, které jsou způsobeny nevhodností nebo
nefunkčností zboží použitého v nevhodných technických, klimatických nebo seizmických
podmínkách či prostředí, ledaže dodavatel odběratele výslovně písemně ujistí, že dodané
zboží je vhodné do uvedených podmínek či prostředí.
Dodavatel dále neodpovídá za vady zboží způsobené nedodržením pokynů stanovených
návody na montáž, obsluhu a údržbu zboží a zejména neodborným zásahem.
Nároky z vad zboží - uplatňuje odběratel bez zbytečného prodlení za použití ustanovení §
436 -439 obchodního zákoníku.
Za podstatné porušení smlouvy je považovanáno prodlení odběratele s úhradou ceny o
více než 15 dnů po dni splatnosti.
V případě podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou má právo druhá
smluvní strana od smlouvy odstoupit a domáhat se náhrady újmy, která jí tím vznikla.
Odběratel se zavazuje dodat k realizaci své objednávky veškeré výrobní podklady
požadované dodavatelem,
Neposkytne-li odběratel dodavateli potřebnou součinnost, má dodavatel právo prodloužit
dohodnutou dobu plnění zboží až do doby, kdy k požadované součinnosti s odběratelem
dojde.
Peněžitý závazek odběratele se považuje za splněný připsáním částky ve výši dohodnuté
ceny na účet dodavatele vedený u bankovního či obdobného ústavu nebo zaplacením
dohodnuté ceny dodavateli v hotovosti.

VIII. Závěrečná ustanovení:
Dodavatel i odběratel jsou rovnocennými partnery v dodavatelsko odběratelském vztahu ze
smlouvy bez ohledu na jeho četnost jejich spolupráce a jsou vázáni vzájemným dodržováním
zásad poctivého obchodního jednání a zavazují se zachovat obchodní tajemství, pokud je jeho
obsah a skutečnost, že jde o obchodní tajemství druhé straně znám.
Dodavatel má právo na zboží jím vyrobené uvést svůj název či ochrannou známku, pokud se s
odběratelem nejpozději do zaslání objednávky dodavateli s dodavatelem nedohodne jinak. V
případě odstranění, zničení, poškození či účelového zakrytí označení zboží obsahující název
dodavatele nebo jeho ochrannou známkou, je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli
smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží.
Podmínky sjednané smlouvou, dodatkem ke smlouvě mají před těmito všeobecnými
podmínkami přednost.

Jiří Jureček v. r., jednatel společnosti ETRO elekrofirma s.r.o.

Byl jsem seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ETRO elektrofima
s.r.o. v……………………….. dne…………………........

Za odběratele:

Za dodavatele:

