Všeobecné obchodní podmínky
ELMET, spol. s r.o.
se sídlem Přelouč, Nádražní 889, PSČ 535 01
IČ: 42936349; DIČ: CZ 42936349
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 908

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní
podmínky“) společnosti ELMET, spol. s r.o., se
sídlem Přelouč, Nádražní 889, PSČ 535 01, IČ:
42936349, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 908 (dále jen „prodávající“) upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“)
při prodeji produktů v rámci jejich podnikatelské
činnosti.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je
možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek. Ustanovení obchodních
podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit
či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a
povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

1.2.

1.3.

2.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.

Objednávku je možné prodávajícímu doručit osobně,
poštou, faxem nebo elektronickou poštou.
Objednávka musí být vždy v písemné formě a musí
obsahovat:
- druh výrobku a požadované množství,
- způsob dopravy (vlastní odběr; odvoz na určené
místo apod.),
- požadovaný termín dodací lhůty,
- místo určení,
- způsob platby vč. fakturačních údajů kupujícího
(jméno a adresa, telefon, IČO a DIČ, bankovní
spojení vč. sídla a směrového spojení banky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká
doručením
písemné
akceptace
objednávky
kupujícímu (poštou nebo elektronickou poštou).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na
charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, přepokládaných nákladů na dopravu) požádat
kupujícího o zajištění uhrazení kupní ceny zboží.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které
dříve porušily kupní smlouvu (vč. obchodních
podmínek).

2.2.

2.3.

2.4.

3.

CENA, NÁKLADY SPOJENÉ
S DOPRAVOU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Není-li výslovně smluveno jinak, je kupní cenou
podle kupní smlouvy cena výrobku (zboží) uvedena
v aktuální nabídce v okamžiku uzavření kupní
smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných cenových podmínek.
Prodávající je plátcem DPH. Ke kupní ceně bude
vždy připočtena DPH v zákonné výši. V případě, že
kupující bude požadovat, aby mu zboží bylo prodáno
za cenu bez DPH, je toto možné pouze:
pokud je konečné místo určení mimo území České
republiky v jiném členském státě Evropského
společenství, je kupující povinen doložit, že je
registrován k DPH v členském státě Evropského
společenství, ve kterém se nachází konečné místo

3.2.

3.2.1

3.2.2

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

určení, a dále se kupující zavazuje zboží
bezprostředně po jeho odebrání (dodání) přepravit do
místa určení nebo takovou přepravu zajistit a zaslat
prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odebrání
(dodání) zboží písemné prohlášení, že zboží bylo
přepraveno do členského státu konečného místa
určení;
pokud je konečné místo určení mimo území
Evropského společenství nebo ve svobodném pásmu
nebo svobodném skladu na území České republiky,
zavazuje se kupující zboží bezprostředně po jeho
odebrání (dodání) přepravit v režimu vývozu do místa
určení nebo takovou přepravu zajistit a zaslat
prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odebrání
(dodání) zboží písemné rozhodnutí celního orgánu o
vývozu zboží do třetí země, kterým bude celním
orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského
společenství, příp. písemné rozhodnutí celního orgánu
o umístění zboží do svobodného pásma nebo
svobodného skladu na území České republiky.
Pokud kupující nesplní své povinnosti dle čl. 3.2.,
zvyšuje se kupní cena za zboží o DPH dle českých
obecně závazných právních předpisů a kupující je
povinen ji uhradit do deseti (10) pracovních dní od
obdržení opravného daňového dokladu. Kupující je
dále v takovém případě povinen uhradit i škodu, která
tím prodávajícímu vznikne (např. úroky z prodlení,
penále apod.). Jestliže bude finančním úřadem
v souvislosti
s dodávkami
zboží
kupujícímu
doměřena DPH z důvodu, že zboží nebylo přepraveno
mimo území České republiky, je kupující povinen
nahradit prodávajícímu veškeré vzniklé škody.
V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenou
tzv. cenovou dohodu, vztahují se podmínky takové
dohody k cenám zboží stanoveným dle čl. 3.1.
(cenám uvedeným v aktuálním ceníku). V případě, že
dojde k prodlení kupujícího s placením jakékoliv
platby nebo její části prodávajícímu, nevznikne
kupujícímu právo na slevu z ceny zboží obsaženou
v cenové dohodě a kupující je tak povinen uhradit
prodávajícímu cenu zboží uvedenou v aktuálním
ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny
zboží poskytnuté prodávajícím vzájemně kombinovat.
Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
na základě zálohové faktury vystavené
prodávajícím,
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
na základě daňového dokladu – faktury.
Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením
§ 4 odst. 1 zákona č. 261/2014 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je povinen platbu, jejíž výše
překračuje
částku
15.000
EUR,
provést
bezhotovostně. Platba v české, nebo jakékoliv cizí
měně, se přepočte na měnu EURo směnným kurzem
devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou
a platným ke dni provedení platby. Do limitu dle
tohoto článku se započítávají všechny platby v české i
cizí
měně,
provedené
v průběhu
jednoho
kalendářního dne.
Prodávající není povinen akceptovat placení kupní
ceny směnkou.
V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu
prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.
Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení
kupní ceny (např. za část zboží) nebo uhrazení
přiměřené zálohy na kupní cenu zboží.
V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv
platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je
smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní
okolnosti případu. V případě prodlení kupujícího
s placením kupní ceny zboží, zálohy na kupní cenu
zboží či jiných plateb podle kupní smlouvy je
prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit
nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči
kupujícímu, a to až do okamžiku uhrazení všech
závazků kupujícím.
Pokud prostředky poskytnuté kupujícím nebudou
dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek
prodávajícího, budou platby kupujícího použity na
úhradu pohledávek prodávajícího v následujícím
pořadí: smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné
příslušenství související s prodlením kupujícího,
jistina dluhu s nejstarší splatností.
Pohledávky za prodávajícím je vůči kupní ceně
možné jednostranně započíst pouze v případě, že se
jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně
uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku
kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či
rozhodčím řízení.
Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Doba splatnosti faktur je stanovena prodávajícím na
15 kalendářních dní a počítá se od data vystavení
faktury. Stanovení jiné doby splatnosti faktury je
možné po dohodě kupujícího s prodávajícím.

4.

BALENÍ, DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO
PŘEPRAVA

4.1.

Prodávající má uzavřenou smlouvu o sdruženém
plnění se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČ:
25134701, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4763.
Plnění zákonných povinností ohledně využití a
zpětného odběru obalů má prodávající zajištěno
členstvím v systému EKO-KOM.
Pokud není dohodnuto jinak, jsou výrobky dodávány
na paletách typu EURO, které mohou být opatřeny
ohrádkami. Cena palety je připočtena k ceně zboží.
Kupující může, na základě dohody s prodávajícím,
zajistit nakládání s paletami i jiným způsobem, tzn.
možnost výměny palet – kus za kus nebo si kupující
dodá svoje palety. V případě výměny palet jsou
prodávajícím přijímány zpět
pouze palety
nepoškozené, schopné dalšího použití k expedici
výrobků. Tím se rozumí, že všechny díly palety musí
být spojeny hřebíky, díly palety nesmí být poškozené.
Uskutečnění dodávky je možné následujícími
způsoby:
 dopravními prostředky firmy ELMET, spol.
s r.o. na náklady kupujícího (případné skládání
palet je zpoplatněno dle platného sazebníku)
 dopravními prostředky kupujícího (řidič se musí
při odběru zboží prokázat dokladem od
kupujícího např. plná moc)
 prodávající využije služeb externích dopravců a
cena za tyto služby bude vyúčtována
kupujícímu.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

ELMET, spol. s r.o., nese prodávající. V ostatních
případech tuto garanci prodávající nepřebírá. Způsob
doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní
smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat
zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen
převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující
zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat
náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od
kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno
zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující
povinen potvrdit na dodacím listu (podpis, datum,
razítko). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje,
že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a
náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně
porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání
zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě,
která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě
přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu
jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží
dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou,
není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za
objektivní překážky bránící dodání zboží se považují
všechny okolnosti bránící dodání zboží, které
prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu,
potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo
výluky.

5.

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA
ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

5.1.

Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci,
přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho
předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní
smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí
škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu
dopravci.
Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu
prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na
kupujícího v době, kdy převezme zboží od
prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době,
kdy mělo dojít k převzetí zboží.
Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího
nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost
zaplatit kupní cenu.
Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci,
přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího jeho
předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní
smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické
právo ke zboží na kupujícího uzavřením kupní
smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve
skladu prodávajícího, přechází vlastnické právo ke
zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží
od prodávajícího. To samé platí i v případě, je-li
zboží přepravováno firmou ELMET, spol. s r.o., to
znamená, že vlastnické právo ke zboží přechází na
kupujícího
v okamžiku
převzetí
zboží
od
prodávajícího.

5.2.

5.3.

5.4.

Riziko související s odesláním a dodáním zboží
dopravními prostředky, které zprostředkovala firma
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6.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně
odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy, není-li stanoveno jinak.
Prodávající u zboží, jehož je výrobcem, poskytuje
záruku 2 roky a to za podmínek, jež jsou uvedeny
v kupní smlouvě popřípadě v platném záručním listu.
U výrobků určených pro další zpracování či montáž,
jež jsou vyráběny na zakázku, odpovídá prodávající
za funkční vlastnosti po dobu půl roku, není-li
dohodnuto jinak.
U výrobků vyráběných v kooperaci odpovídá
prodávající za funkční vlastnosti po dobu dvou let,
není-li dohodnuto jinak.
Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou
péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
zboží a opětovně před použitím zboží.
Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího
je vyloučen, zejména pokud zboží či výrobky nebylo
skladováno
v souladu
s pokyny
v technické
dokumentaci zboží (výrobku), zboží bylo použito po
své záruční době, nedostatky zboží byly způsobeny
vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či
třetí osoby.
Zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující
povinen reklamovat ihned po převzetí zboží od
přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí
dodávky a také do protokolu o škodě. Tento protokol
je kupující (v případě vzniklé škody) povinen ihned
zaslat prodávajícímu. (e-mail, fax)
Skryté vady musí kupující reklamovat bez zbytečného
prodlení, nejdéle však do pěti (5) dnů po zjištění
vady.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

7.

REKLAMACE

7.1.

Práva
kupujícího
vyplývající
z odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, uplatňuje kupující písemně v sídle
prodávajícího (dále jen „reklamace“).
V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či
provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci
nutné uplatnit u prodávajícího bez prodlení,
nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení nebo
vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci,
považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň
s písemnou reklamací je kupující v takovém případě
povinen předložit reklamované zboží a příslušné
dodací listy.
Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho
povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky
vůči prodávajícímu.
Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které
mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním
reklamace, jen v případě, že reklamace byla
prodávajícím uznána jako oprávněná.
Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží. Pokud
kupující zjistí zjevné závady v jakosti zboží, je
povinen
neprodleně
písemně
informovat
prodávajícího, zajistit vadné dodané zboží a zahájit
reklamační řízení. Do doby vyřízení reklamace nesmí
být reklamované zboží použito a odpovědný
pracovník kupujícího zabezpečí jeho řádné a oddělené
uskladnění. Při oprávněné reklamaci může kupující
požadovat opravu zboží, výměnu zboží za bezvadné,
poskytnutí přiměřené slevy, popř. kompenzaci
nákladů, spojených s odstraněním vady.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ
MOC, NÁHRADA ŠKODY

8.1.

Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní
cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak
včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat
prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení
kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající
odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů.
Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny
v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím,
může prodávající od smlouvy odstoupit.
Prodávající má právo splnit dodávku ve lhůtě 15 dnů
po obdržení potvrzení o platbě od kupujícího, není-li
dohodnuta dodací lhůta delší. Pokud prodávající tuto
lhůtu není schopen dodržet a to z důvodu
neodstranitelných překážek, má právo prodávající od
kupní smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně
kupujícího vyrozumí a bezodkladně mu vrátí
zaplacenou částku.
Prodávající nenese odpovědnost za nesplnění
povinností vyplývajících z kupní smlouvy a to
v případě, že důvodem jsou nepředvídané a
neodvratitelné okolnosti, kterým nemohl prodávající
žádným způsobem zabránit (dále jen „Vyšší moc“).
Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy považují
zejména:
 havárie výrobního zařízení prodávajícího nebo
jeho dodavatelů polotovarů nebo surovin
 přírodní katastrofy, požáry, 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.
Smluvní strana, která poruší kteroukoliv povinnost
vyplývající z kupní smlouvy, je povinna nahradit
druhé smluvní straně škodu, kterou ji tímto svým
porušením povinnosti způsobila.
Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou
v době uzavírání kupní smlouvy povinná strana jako
důsledek svého možného porušení smluvních
povinností předpokládala nebo kterou bylo možno
předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež
povinná strana v uvedené době znala nebo při
obvyklé péči znát měla. To neplatí, byla-li škoda
způsobena úmyslně.
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 povinností, není povinna nahradit druhé
smluvní straně škodu tím způsobenou, pokud
prokáže, že takové porušení povinnosti bylo
důsledkem
působení
okolnosti
vylučující
odpovědnost nebo vyšší moci.
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, využijí
smluvní strany veškerého úsilí a prostředků ke
smírnému mimosoudnímu řešení náhrady této škody.
Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od kupní
smlouvy, zůstává právo na náhradu škody vzniklé
důsledku porušení povinností zachováno.

9.

ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1.

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.
Strany se dle z. č. 303/2013 Sb. dohodly, že veškeré
jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou
tyto podmínky či v souvislosti s touto smlouvou,
budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před

9.2.

3

jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují
předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a
mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie")
jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle
svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují
ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu.
Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil
cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za
cenu, která je případným vybraným rozhodcem
zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U
sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o
polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje
za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle
výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako
vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich
výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na
úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací.
Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez
ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti,
rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může
pověřit k administrativní, technické a ekonomické
činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho
zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o
případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda
dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení.
Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je
řízení vedeno v prostředí sítí elektronických
komunikací; žaloba včetně příloh se podává
elektronicky na podatelně na portálu www.earbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na
portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní
soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem
uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do
SF rozhodce stranám doručí elektronicky na emailové adresy nebo provozovatelem poštovních
služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o
postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje
uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu
nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany
sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně
činit a důkazy předkládat pouze elektronicky
vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se
považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na
SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou
rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným
elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují
rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line
RŘ převede do písemné formy.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

Kupující není bez předchozího písemného souhlasu
prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní
smlouvy postoupit na třetí osobu.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek
neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či
obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti
01.12.2014

10.2.

10.3.

V Přelouči dne 30.11.2014

ELMET, spol. s r. o.
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