
 Všeobecné podmínky prodeje výrobků firmy REFRASIL, s.r.o., Třinec 

(dále jen „VPPV REFRASIL“) 

 
1. Tyto VPPV REFRASIL  upravují prodej výrobků REFRASIL s.r.o. Jakékoliv doplňky nebo odchylky od těchto podmínek musí 

mít písemnou formu. 

 

2.  Elektronická  sdělení (e-mail) jsou považována za písemnou formu. Obsah uzavřené písemné kupní smlouvy je nadřazen těmto 

VPPV REFRASIL a jakémukoliv předcházejícímu ústnímu nebo písemnému jednání. 

 

3. Dohoda o ceně je nezbytná ke vzniku kupní smlouvy. Cenami prodávajícího jsou, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, ceny 

loco Třinec, bez balení, cla, dopravného a dalších plateb souvisejících s prodejem tohoto zboží do zahraničí. Cla a další platby 

související s prodejem tohoto zboží do zahraničí, které je třeba zaplatit v zemi prodávajícího, jdou k jeho tíži. Kupující hradí clo a 

ostatní platby související s dovozem uvedeného zboží do země určení. Pro odpočet dodávky je rozhodující hmotnost zboží, kterou 

zjistil dopravce při převzetí zboží k přepravě. 

 

4. V případě dohody mezi stranami smlouvy, že placení bude probíhat formou akreditivu, nesmí se podmínky akreditivu lišit od 

podmínek smluvených v kupní smlouvě. Prodávající  není povinen odeslat zboží, pokud akreditiv nebude vystaven ve lhůtě, která 

byla stanovena kupujícímu nebo pokud obsahuje jiné podmínky, než smluvené stranami kupní smlouvy. Prodávající má v 

takovém případě právo odstoupit od smlouvy. Dohodnou-li strany kupní smlouvy bankovní záruku kupujícího, platí analogicky 

pro splnění povinnosti kupujícího shora uvedená ustanovení o akreditivu. 

 

5. Nezaplacení kupní ceny včas se pokládá za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího. Úrok z prodlení za pozdní úhradu 

kupní ceny se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení nejsou dotčeny ostatní  

nároky prodávajícího na náhradu škody z důvodu uvedeného prodlení, pokud škoda převýší účtovanou sankci. 

 

6.  Jedná-li se o přechod vlastnictví z prodávajícího na kupujícího, stanoví se tzv. výhrada vlastnického práva. Zboží zůstává ve 

vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující je oprávněn prodat či dále zpracovat zboží s výhradou 

vlastnictví pouze v rámci běžné obchodní činnosti a za běžných obchodních podmínek, ovšem výlučně za předpokladu, že svého 

odběratele upozorní při prodeji tohoto zboží na existenci výhrady vlastnictví.  Kupující není oprávněn činit jiné dispozice s tímto 

zbožím, zejména zřídit k tomuto zboží zástavní právo či poskytnout jiné jištění ve prospěch třetí osoby. 

V případě, že se kupující ocitne v prodlení s placením kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému 

vydání tohoto zboží. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu převzetí zboží a s ním související dokumentace v místě uložení  

zboží, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

7. K odevzdání zboží  dojde v souladu podmínkami sjednanými v kupní smlouvě nebo s obsahem dohodnuté dodací doložky dle 

INCOTERMS. O připravenosti zboží k odeslání nebo odevzdání   bude prodávající kupujícího informovat  písemně nejméně 7 

dnů předem.   Pokud se strany dohodnou na předání zboží kupujícímu na skladě prodávajícího, zavazuje se kupující, resp. jím 

zmocněná osoba převzít zboží ve lhůtě uvedené v písemné výzvě k převzetí zboží. Pokud tak kupující neučiní, považuje se 

závazek prodávajícího dodat zboží za řádně splněný, a to uplynutím posledního dne lhůty určené pro odebrání zboží. Tímtéž dnem 

přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Prodlením s převzetím zboží na skladě prodávajícího ztrácí kupující nárok z 

odpovědnosti za vady zboží, kterým nelze zabránit při dostupném způsobu skladování (např. atmosférické vlivy aj.). 

V případě, že prodávající zajišťuje přepravu zboží do sjednaného místa určení, je kupující povinen doručit prodávajícímu písemné 

instrukce k přepravě zboží nejpozději 7 dnů před termínem odeslání zboží, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak.  

Pokud nedojde k zaslání nebo předání zboží, které je předmětem kupní smlouvy,  v době sjednané podle kupní smlouvy, případně 

stanovené v písemné výzvě k převzetí zboží,  je prodávající oprávněn toto zboží na nebezpečí kupujícího uskladnit, přičemž za  

každý den prodlení s převzetím zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny  

zboží bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím zboží,  počínaje prvním dnem následujícím po uplynutí lhůty 

k převzetí zboží.  

Nepřevezme-li kupující i přes urgenci prodávajícího zboží na místě a v době sjednané podle kupní smlouvy, případně stanovené v 

písemné výzvě k převzetí zboží, je prodávající oprávněn předat toto zboží přepravci, na náklady kupujícího dopravit na sjednané 

místo určení, popř. adresu kupujícího a vyúčtovat kupní cenu a  veškeré náklady spojené s dodáním zboží. V tomto případě 

dochází k dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Veškeré tyto náklady náhradního dodání 

zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

Nepřevezme-li kupující zboží  na místě a v době sjednané podle kupní smlouvy, případně stanovené v písemné výzvě k převzetí 

zboží, a prodávající nezvolí postup dle předchozího odstavce, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, v případě 

zájmu zboží prodat jinému zájemci,  a vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši rovnající se ušlému zisku z prodeje 

nepřevzatého zboží,  dále vyúčtovat kupujícímu  přímé výrobní náklady na výrobu předmětného zboží, případně vyúčtovat jinou 

vzniklou škodu.  

Veškeré takto vyúčtované sankce a náklady je kupující povinen prodávajícímu zaplatit ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování. 

 

 

8.  Dodací lhůta se sjednává přibližně. Prodlužuje se o dobu potřebnou k odstranění překážek nebo k odpadnutí překážek 

znemožňujících odevzdání zboží kupujícímu , pokud tyto překážky nejsou na straně prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží v 

přibližně stanovené dodací lhůtě, kupující je oprávněn písemně  stanovit přiměřenou novou dodací lhůtu, která pokud nebude 

splněna, opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy. Částečná plnění jsou možná, pokud nebylo dohodnuto jinak.  



 

9.   Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku sjednaného zboží či jiné plnění dle kupní smlouvy, má-li kupující u prodávajícího 

neuhrazený splatný dluh  z předchozích dodávek  zboží , a to až do doby úplného zaplacení splatného dluhu a jeho příslušenství 

včetně sjednaných peněžitých sankcí. O uplatnění tohoto práva je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. V takových 

případech není prodávající v prodlení s dodáním zboží až do doby plné úhrady splatného dluhu  ze strany kupujícího.  

 

10.  Kupující je povinen včas poskytnout prodávajícímu potřebné údaje a doklady nezbytné k uplatnění nároku prodávajícího vůči 

dopravci. Kupující je oprávněn k exportu, reexportu, případně zpětnému dovozu výrobků jenom se souhlasem prodávajícího. V 

případě porušení této povinnosti nese plnou zodpovědnost za vzniklou škodu nebo ušlý zisk prodávajícího. 

 

11. Práva a povinnosti kupujícího z vadného plnění ze strany prodávajícího  se řídí  „Reklamačním řádem  při prodeji zboží 

obchodní společnosti REFRASIL s.r.o.“ (dále jen „Reklamační řád“), který je součástí těchto  VPPV REFRASIL. 

 (ke stažení na  http://www.refrasil.cz/wp-content/uploads/2017/06/Refrasil-Reklamační-řád.pdf). 

 

Záležitosti z vadného plnění neupravené těmito VPPV REFRASIL a Reklamačním řádem se řídí právním řádem České republiky, 

zejména § 2099 až  § 2017 zákona č. 89/2012 Sb.,  Občanský zákoník.   

12.  Přejímka a kvalitativní hodnocení dodávky je prováděna dle ČSN ISO 5022 "Žárovzdorné výrobky tvarové - odběr vzorků a 

přejímací zkoušky". Hodnota přípustné úrovně vadnosti v dávce "AQL"  je 6,5 %.  

 

13.  Pro výklad použitých v obchodním styku pojmů se používá pravidel vydaných Mezinárodní obchodní komorou (Incoterms 

2010), pokud v kupní smlouvě se strany nedohodnou jinak. 

14. V případě, že je zboží  dodáváno kupujícímu - subjektu tj. osobě registrované k dani z přidané hodnoty (DPH/VAT) na území 

jiného státu EU, podléhá jeho prodej  při splnění zákonných náležitostí  režimu přenesení daňové povinnosti na kupujícího.  

  Dokladem o dodání zboží na území státu EU jsou příslušné přepravní doklady, zejména  nákladní list CMR, CIM, Bs/L atd. V 

případě, že dodání  zboží je uskutečňováno dle doložky dodání EXW, FCA, FOB (INCOTERMS 2010), podle nichž nese riziko 

škody a náklady přepravy kupující, zavazuje se kupující neprodleně doručit prodávajícímu písemné potvrzení či jiný doklad 

osvědčující dodání a převzetí zboží v místě určení v dané zemi. 

Kupující se zavazuje neprodleně písemně informovat prodávajícího o veškerých změnách týkajících se jeho daňové identifikace 

(DPH/VAT číslo), příp. též o změně režimu v registraci DPH/VAT (plátce - neplátce). V případě, že tuto povinnost kupující 

poruší a prodávajícímu takto vznikne povinnost odvodu DPH včetně souvisejících sankcí, je kupující povinen nahradit 

prodávajícímu veškerá plnění, která z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.  

15. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné rozpory, které vyplynou při realizaci závazků z této smlouvy, vyřeší smluvní 

strany přednostně přátelským vypořádáním Nepodaří-li se odstranit rozpor touto cestou  spory vzniklé z této smlouvy  mezi 

smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to soudem věcně příslušným k jejich 

projednání, tedy okresním soudem jehož místní příslušnost je určena dohodou smluvních stran podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 

Sb.,  podle adresy sídla prodávajícího. Jednacím jazykem bude český jazyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost: od 23.02.2021 

http://www.refrasil.cz/wp-content/uploads/2017/06/Refrasil-Reklamační-řád.pdf

