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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KOVOŠROT 

GROUP CZ A.S.  ÚČINNÉ OD 1.1.2010 
 

I. 
Rozsah působnosti Všeobecných obchodních 

podmínek a jejich změny 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také 

jako „VOP“) upravují závazkové právní  vztahy 
mezi obchodní společností KOVOŠROT GROUP CZ 
a.s., se sídlem na adrese Děčín, Papírnická 
604/3, PSČ 405 02, IČ 286 74 286,  zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce č. 
1982, jako Prodávajícím, (dále jen jako 
„Prodávající“) a třetími osobami – kupujícími 
(dále jen jako „Kupující“), jež vznikají při koupi a 
prodeji kovového odpadu. 

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí 
každé Smlouvy, která na tyto VOP odkazuje a 
zároveň jsou tyto VOP smluvním stranám známé 
nebo ke Smlouvě připojené. V takovém případě 
určují tyto VOP část obsahu Smlouvy. 

3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost 
před zněním těchto VOP. Taková ujednání však 
musí mít písemnou formu a jsou platná a účinná 
pouze pro ty právní vztahy, pro něž  byla 
výslovně sjednána. 

4. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit a 
doplňovat, přičemž nedohodnou-li se Kupující a 
Prodávající  jinak, nemají takové změny či 
doplnění zpětnou účinnost. 

 
II. 

Vznik smluvního vztahu 
1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím 

(dále společně označovány také jako „Smluvní 
strany“) při koupi a prodeji kovového odpadu 
(dále jen jako „zboží“) vzniká za podmínek dále 
stanovených 
a) písemným potvrzením závazné objednávky 
Kupujícího Prodávajícím a jejím doručením zpět 
Kupujícímu,  
b) uzavřením písemné kupní, příp. prodejní 
smlouvy. 
(způsoby vzniku smluvního vztahu  uvedené 
shora pod písm. a) až b) tohoto odstavce VOP 
dále výše i níže společně označovány jen jako 
„Smlouva“). 

2. Objednávku dle odst. II.1. pím. a) těchto VOP je 
Kupující povinen doručit Prodávajícímu v písemné 
formě prostřednictvím elektronické pošty nebo 
faxem. 

3. Písemné potvrzení objednávky dle odst. II.1. a) 
těchto VOP je Prodávající povinen učinit výlučně 
tak, že na doručenou závaznou objednávku 
připojí Prodávající svůj podpis, příp. otisk razítka 
své firmy a tuto doručí zpět  Kupujícímu 
v písemné formě  prostřednictvím elektronické 
pošty nebo faxem a to nejpozději následující 
pracovní den po jejím  doručení, jinak se 
objednávka považuje za odmítnutou. Objednávka 
se rovněž považuje za odmítnutou, jestliže její 
potvrzení spočívá v čemkoli jiném než v pouhém 
podpisu prodávajícího, příp. otisku razítka jeho 
firmy a dále obsahuje-li potvrzení jakékoli 
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny či 
doplnění. 

 

 
III. 

Druh, množství, jakost a provedení zboží  
1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu 

v druhu, množství, jakosti a provedení, jež určuje 
Smlouva. 

2. Neurčuje-li Smlouva jakost nebo provedení zboží, 
je Prodávající povinen dodat zboží v jakosti a 
provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve 
Smlouvě, nebo není-li takový účel stanoven, pro 
účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. 

 
IV. 

Dodání zboží 
1. Prodávají je povinen dodat zboží způsobem, který 

stanoví Smlouva dle INCOTERMS 2000. 
2. Vznik povinnosti dodat zboží. Prodávající je 

povinen dodat zboží Kupujícímu výhradně až po 
té, kdy mu bude Kupujícím uhrazena v plné výši  
záloha na úhradu Kupní ceny zboží dle čl. V. odst. 
2. těchto VOP.   

3. Lhůta pro dodání zboží je určena ve Smlouvě a 
počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, 
kdy bude kupujícím uhrazena v plné výši  záloha 
na úhradu Kupní ceny dle čl. V. odst. 2 těchto 
VOP.  

4. Dodá-li Prodávající zboží před sjednanou dobou 
dodání, je Kupující povinen zboží převzít.  

5. Doba dodání zboží se automaticky prodlužuje o 
dobu, po kterou trvá překážka, jež nastala 
nezávisle na vůli Prodávajícího a brání mu ve 
splnění jeho povinnosti dodat zboží, jestliže nelze  
rozumně předpokládat, že by Prodávající tuto 
překážku nebo její následky odvrátil či překonal, 
a že by tuto překážku  v době vzniku závazku 
předvídal. 

 
V. 

Kupní cena zboží a její splatnost 
1. Kupní cena zboží je stanovena ve Smlouvě na 

základě vzájemné dohody Prodávajícího a 
Kupujícího (dále jen jako „Kupní cena zboží“). 

2. Kupující je povinen nejpozději do 2 pracovních 
dní ode dne uzavření Smlouvy uhradit 
prodávajícímu zálohu na úhradu Kupní ceny zboží 
ve výši 100%, není-li smluvními stranami 
dohodnuta jiná výše zálohy. K úhradě zálohy na 
úhradu Kupní ceny zboží vystaví Kupující 
zálohovou fakturu. 

3. Po dodání zboží, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak, vyúčtují mezi sebou Smluvní strany 
Kupujícím zaplacenou zálohu na úhradu Kupní 
ceny zboží a Kupní cenu zboží Prodávajícím 
dodaného s tím, že povolená objemová tolerance 
jednotlivé celkové dodávky na základě uzavřené 
Smlouvy činí +-10%.  

4. Má-li být Prodávajícímu splněno Kupujícím 
několik závazků ať již ze Smlouvy či jakékoli jiné 
smlouvy, titulu, a poskytnuté plnění nestačí na 
splnění všech závazků, je splněn závazek určený 
Prodávajícím.  

5. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající přijal 
plnění jakéhokoli jeho závazku vůči Prodávajícímu 
nabídnuté třetí osobou. 

6. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní 
ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu 
úrok z prodlení  ve výši 0,04% z dlužné částky za 
každý  i započatý den  prodlení až do dne jejího 
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úplného splacení. Právo Prodávajícího na 
náhradu škody způsobené prodlením Kupujícího 
s úhradou Kupní ceny tím není dotčeno. 

 
VI. 

Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnictví 
ke zboží 

1. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí dle 
dodacích podmínek sjednaných ve Smlouvě.  

2. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího 
na Kupujícího úplným zaplacením Kupní ceny 
zboží.   

 
VII. 

Vady zboží 
1. Kupující je povinen dodané zboží převzít, pokud 

ze Smlouvy nevyplývá, že je jeho převzetí 
oprávněn odmítnout. 

2. Poruší-li Prodávající své povinnosti stanovené 
v odst. III. těchto VOP má zboží vady. 

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na 
zboží na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou 
až po této době. 

4. Kupující je povinen prohlédnout zboží  co 
nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. 
Jestliže Smlouva stanoví odeslání zboží 
Prodávajícím, je prohlídka ve smyslu předchozí 
věty odložena až do doby, kdy je zboží 
dopraveno do místa určení. 

5. Kupující je povinen podat, tj. odeslat, 
Prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do tří 
pracovních dní, poté,  
a) kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné 

péče měl zjistit při prohlídce, kterou je 
povinen uskutečnit dle odst. VII.4. těchto 
VOP,  u vad zjevných, 

b) vady mohly být zjištěny později při 
vynaložení odborné péče, nejpozději však do 
tří měsíců od doby dodání zboží, popřípadě 
od dojití zboží do místa určení stanoveného 
ve Smlouvě, u vad skrytých. 

6. V případě, že má zboží vady, řídí se nároky 
Kupujícího příslušnými ustanoveními zák.č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

7. Existenci veškerých vad zboží je Kupující povinen 
Prodávajícímu řádně doložit, např. protokoly o 
laboratorních zkouškách apod. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škodu 
1. V případě, že Kupující nebo Prodávající poruší 

svou povinnost ze závazkového právního vztahu, 
na něž se vztahují tyto VOP, je povinen  nahradit 
škodu tím způsobenou druhé smluvní straně, 
ledaže se prokáže, že škoda byla způsobena 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, hradí se 
skutečná škoda a ušlý zisk. 

2. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, 
je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu toliko 
škodu způsobenou úmyslně nebo vědomou 
nedbalostí.   

 
IX. 

Odstoupení od Smlouvy 

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy 
v případě, že prodlení Kupujícího znamená 
podstatné porušení jeho smluvních povinností. Za 
podstatné porušení smluvních povinností 
Kupujícího se považuje zejména prodlení 
s úhradou zálohy na Kupní cenu zboží či 
s úhradou Kupní ceny zboží přesahující 14 
kalendářních dní či  prodlení s úhradou jakéhokoli 
jiného závazků Prodávajícího vůči Kupujícímu 
z jakéhokoliv jiného titulu. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy 
v případě, že prodlení Prodávajícího znamená 
podstatné porušení jeho smluvních povinností. Za 
podstatné porušení smluvních povinností 
Prodávajícího se považuje zejména prodlení 
s dodáním zboží přesahujícím 14 kalendářních 
dní. 

3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti stran ze Smlouvy a to doručením 
projevu vůle strany oprávněné straně druhé. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a 
ujednání o smluvních pokutách a úrocích z 
prodlení. 

 
X. 

Řešení vzájemných sporů 
1. Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy, VOP nebo 

v souvislosti s nimi  (včetně otázek jejích vzniku a 
platnosti) budou urovnány smírnou cestou. 
Nepodaří-li se takový spor vyřešit smírnou 
cestou, budou všechny spory vyplývající ze 
Smlouvy, VOP nebo v souvislosti s nimi,  
předloženy obecným soudům České republiky. 
Místně příslušným soudem bude obecný soud 
Prodávajícího.  

2. Tyto VOP a každá Smlouva se řídí a budou 
vykládány podle právních předpisů České 
republiky, a to zejména zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění s vyloučením 
ustanovení kolizních norem a případným přímých 
norem mezinárodního práva soukromého. Pro 
účely těchto VOP a každé Smlouvy  vylučují 
Prodávající a Kupující použití Úmluvy OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží uzavřené 
ve Vídni dne 11. dubna 1980. 

 
XI. 

Závěrečná ujednání 
1. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je 

nebo se stane neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, zůstávají ostatní ustanovení 
těchto VOP v platnosti, účinná a vykonatelná.  

 
 

 


