VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA Lovochemie, a.s. Lovosice
platné pro Odd. prodeje a marketingu a Úsek specialit s účinností od 1.1.2011
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Doba pouţitelnosti volně loţených hnojiv za předpokladu dodrţení všech podmínek skladování stanovených výrobcem je max. 12 měsíců od data dodání, pro
balená hnojiva pak max. 18 měsíců za předpokladu skladování v původních neporušených obalech.
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Pro obě strany rozhoduje váţení hmotnosti řádně ověřenými měřícími zařízeními. Povolené odchylky od deklarované hmotnosti stanovuje ČSN EN 45501:1992
včetně změny AC:1993. V případě sporu se prodávající a kupující zavazují, ţe si vymění příslušné informace o pouţitých váţících zařízeních a doloţí příslušnými
dokumenty platnost ověření pouţitého měřidla. Největší odchylka od deklarované hmotnosti dodaného zboţí smí být součet největší dovolené chyby na váze
prodávajícího a největší dovolené chyby na váze kupujícího vypočtené dle ČSN EN 45501:1992 v platném znění. U kolejových a silničních vah musí být zboţí
váţeno v podmínkách tzv. statického reţimu váţení.

Záruka
7.1.

8.

Poţadavky na deklarování obsahů ţivin a povolené odchylky od deklarovaných obsahů ţivin jsou stanoveny platnou evropskou a českou nebo národní legislativou,
kterou Lovochemie, a.s. plně respektuje. V případě jakéhokoliv sporu na obsah ţivin je zákazník povinen výrobek ovzorkovat v souladu s Nařízením ES 2003/2003
o hnojivech v platném znění a při analýze postupovat v souladu s tímto nařízením.

Hmotnost
6.1.

7.

Nebezpečí škody na zboţí a vlastnické právo ke zboţí přechází na kupujícího v okamţiku, kdy převezme zboţí od prodávajícího, nebo jestliţe tak neučiní včas,
v době, kdy mu prodávající umoţní nakládat se zboţím a kupující poruší kupní smlouvu tím, ţe zboţí nepřevezme.
Jestliţe je prodávající povinen podle kupní smlouvy předat zboţí dopravci v určitém místě pro přepravu zboţí kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboţí na
kupujícího předáním zboţí dopravci v dohodnutém místě.
Jestliţe je prodávající dle kupní smlouvy povinen odeslat zboţí, avšak není povinen předat zboţí dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboţí na
kupujícího okamţikem, kdy je zboţí předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
Škoda na zboţí, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboţí na kupujícího, nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Kvalita
5.1.

6.

Cena zboţí je uvedena v kupní smlouvě nebo je v kupní smlouvě uveden způsob určení ceny. Tuto kupní cenu kupující uhradí na základě vystavených faktur
prodávajícího.
Prodávající vystaví fakturu, která bude plnit funkci účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a bude obsahovat náleţitosti
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně dle jiných právních předpisů.
Lhůta splatnosti faktur je uvedena v kupní smlouvě.
Zaplacení je povaţováno za uskutečněné, pokud je celá fakturovaná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. V případě, ţe vinou kupujícího bude úhrada
provedena na jiný bankovní účet prodávajícího neţ je uveden na faktuře a z tohoto důvodu vzniknou prodávajícímu dodatečné náklady, budou tyto náklady
přednostně uhrazeny z připsané částky. Zbývající částka bude povaţována za nesplacenou část původní pohledávky.
V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn poţadovat a kupující je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V kaţdém kalendářním pololetí, v němţ trvá prodlení dluţníka, je výše úroků z prodlení
závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
Ocitne-li se kupující v prodlení v platbě splatných faktur ve lhůtě delší jak 90 dní, je prodávající oprávněn s okamţitou účinností zastavit další dodávky zboţí a
odstoupit od smlouvy. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za případné tím způsobené škody.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží
4.1.

5.

Místem dodání je zpravidla sídlo prodávajícího nebo jeho provozovna v Městci Králové, případně jiné místo dohodnuté v kupní smlouvě.
Veškerá ustanovení týkající se prodeje, transportu a změny vlastnických práv ke zboţí se řídí mezinárodními pravidly pro výklad dodacích doloţek INCOTERMS®
2010 poslední znění.
Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou Dodací podmínky Lovochemie, a.s.

Platební podmínky
3.1.

4.

Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV (dále jen zboţí) Lovochemie, a.s. (dále jen „Všeobecné obchodní
podmínky“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím Lovochemií, a.s (dále jen prodávající) a kupujícím.
Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud dodané zboţí neodpovídá co do mnoţství, jakosti, provedení nebo balení podmínkám stanoveným v kupní smlouvě, má zboţí vady. Vady zboţí je kupující
povinen prodávajícímu důvěryhodným způsobem prokázat.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboţí po jeho dodání do místa určení. Vady zjistitelné při prohlídce zboţí je kupující povinen zaznamenat
do nákladního nebo dodacího listu přepravce a písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od provedení prohlídky. Vady zjistitelné
laboratorním rozborem je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu do 14 kalendářních dnů od provedení rozboru, nejpozději však do 30 dnů od dodání
zboţí. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
Prodávající sdělí do 5 pracovních dnů od obdrţení oznámení kupujícího o zjištěných vadách návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo reklamaci odmítne. I po
této lhůtě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáţe jako neoprávněná.
Kupující je povinen uskladnit zboţí u něhoţ uplatňuje vady, odděleně od ostatního zboţí a nesmí se zboţím nakládat způsobem, který by mohl znemoţnit kontrolu
reklamovaných vad prodávajícím. Prodávající je oprávněn vyslat své zástupce ke kupujícímu za účelem prověření stíţnosti či reklamace a kupující je povinen
umoţnit zástupcům prodávajícího prohlídku zboţí, ohledně něhoţ uplatňuje vady.
Je-li prodávajícím písemně reklamace uznána jako oprávněná, můţe kupující poţadovat dodání chybějícího nebo vadného zboţí nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit
od smlouvy můţe kupující pouze v tom případě, ţe dodáním vadného zboţí byla kupní smlouva porušena podstatným způsobem. Právo odstoupit od smlouvy však
nevzniká, pokud kupující není schopen vrátit zboţí ve stavu, v jakém je obdrţel.
V případě dodání náhradního zboţí nebo v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboţí ve stavu, v jakém je od
prodávajícího převzal. Kupující není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího vrátit zboţí prodávajícímu před skončením reklamačního řízení.
Poruší-li kupující svojí povinnost k včasné prohlídce zboţí nebo k oznámení vad prodávajícímu dle těchto všeobecných obchodních podmínek, je prodávající
oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z odpovědnosti za vady v takovém případě nevznikají.

Odstoupení od kupní smlouvy
9.1.

Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy kromě jiných případů stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud se druhá
smluvní strana dopustí podstatného porušení povinností vyplývajících pro ni z kupní smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se povaţují zejména:
- Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoli částek splatných dle kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek delším neţ 30
dnů.
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9.2.

9.3.

10.

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboţí delším neţ 30 dnů.
- Prodlení kupujícího s odběrem zboţí delším neţ 30 dnů.
Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující od kupní smlouvy druhé smluvní straně. Vzniknou-li mezi
stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, povaţuje se za den doručení třetí den po odeslání oznámení. V oznámení o
odstoupení od kupní smlouvy musí být důvod odstoupení konkrétně uveden.
Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z kupní smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty a
ustanovení kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi stranami a úpravy práv a povinností stran pro
případ ukončení kupní smlouvy.

Náhrada škody
10.1. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající z kupní smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením
povinnosti způsobila.
10.2. Nenahrazuje se škoda, jeţ převyšuje škodu, kterou v době uzavírání kupní smlouvy povinná strana jako důsledek svého moţného porušení smluvních povinností
předpokládala nebo kterou bylo moţno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jeţ povinná strana v uvedené době znala nebo při obvyklé péči znát měla. To
neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně.
10.3. Povinnost k náhradě škody nevzniká, pokud nesplnění povinnosti povinnou stranou bylo způsobeno jednáním poškozené strany nebo nedostatkem součinnosti, ke
které byla poškozená strana povinna. Smluvní strana, která se dopustila porušení povinnosti, není povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tím způsobenou,
pokud prokáţe, ţe takové porušení povinnosti bylo důsledkem působení okolnosti vylučující odpovědnost nebo vyšší moci.
10.4. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti z kupní smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně
nebo oběma smluvním stranám škoda, vyuţijí smluvní strany veškerého úsilí a prostředků ke smírnému mimosoudnímu řešení náhrady této škody.
10.5. Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od kupní smlouvy, zůstává právo na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zachováno.

11.

Vyšší moc
11.1. Ţádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti z kupní smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění či prodlení
bylo způsobeno překáţkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliţe nelze nebo není moţné rozumně
předpokládat, ţe by povinná strana tuto překáţku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, ţe v době vzniku závazku tuto překáţku nemohla reálně
předvídat (dále jen ”Vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překáţka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení
s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
11.2. Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, povaţují zejména:
- havárie výrobního zařízení prodávajícího nebo jeho dodavatelů polotovarů nebo surovin
- přírodní katastrofy, poţáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo
- války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo
- rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo
- havárie nebo jiné poškození nebo poruchy příslušného výrobního nebo distribučního zařízení.
11.3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, ţe poruší svojí povinnost z kupní smlouvy, a to v důsledku
nastalé události Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré moţné úsilí k odvrácení
takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
11.4. V případě, ţe působení Vyšší moci je delší neţ 90 dní, můţe kterákoliv smluvní strana od kupní smlouvy odstoupit.

12.

Vyloučení exkluzivity
12.1. Ţádné ustanovení kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek nebude vykládáno jako poskytnutí jakékoli exkluzivity prodávajícím kupujícímu pro
určitou oblast nebo pro určité zákazníky kupujícího.

13.

Volba práva
13.1. Právní vztah, resp. práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to
zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

14.

Řešení sporů
14.1. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu ke kupní smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí, aby takový spor byl
vyřešen smírně.
14.2. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti s kupní smlouvou vyřešit smírně, bude spor s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnut s
konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu
třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uloţené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

15.

Ostatní ujednání
15.1. Obalové materiály a obaly uváděné dodavatelem na trh v ČR jsou obaly dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je zapsán u firmy
EKOKOM, a.s. a na základě tohoto smluvního vztahu má dodavatel zajištěn zpětný odběr a vytřídění obalů ze separovaného sběru odpadů z obalů. Odběratel
likviduje obaly od dodavatele po odstranění hnojiva prostřednictvím nádob na separovaný sběr (plasty nebo papír dle typu obalu) ve městech a obcích nebo u
odpadových firem, které spolupracují s firmou EKOKOM.
15.2. Kupující je povinen, při prodeji zboţí třetí straně (vč. přepravce) předávat specifické informace o tomto zboţí jako je bezpečnostní list a doporučení EFMA pro
bezpečné skladování hnojiv na bázi dusičnanu amonného. Dále se kupující zavazuje znění tohoto bodu smlouvy zapracovat do všech kupních smluv, kterými bude
převádět vlastnické právo na zboţí uvedené ve článku I. této smlouvy.
15.3. Bezpečnostní list a doporučení EFMA pro bezpečné skladování hnojiv na bázi dusičnanu amonného je k dispozici v aktuální podobě na webových stránkách
Lovochemie – www.lovochemie.cz.

V Lovosicích, dne 1.1.2011
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