Obchodní podmínky
společnosti MAPLAST CZ, s.r.o. - pro prodej zboží a služeb
Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky společnosti MAPLAST CZ, s.r.o., (dále jen „Obchodní podmínky“) navazují na obchodní
podmínky společnosti MAPLAST CZ, s.r.o. v platném znění, když tyto aktualizují a ode dne své účinnosti svým
zněním zcela nahrazují.
Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je
společnost MAPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Komenského 625, 664 56 Blučina, IČO: 293 10 741, DIČ: CZ29310741,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73436 jako prodávající (dále
také jen „prodávající“) a na straně druhé je zákazník jako kupující (dále jen „kupující“).
Tyto Obchodní podmínky se použijí na všechny obchodní případy při prodeji zboží a služeb společností
MAPLAST CZ, s.r.o., pokud se smluvní strany v objednávce, kupní smlouvě či jiné písemné dohodě nedohodnou
jinak. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto
Obchodních podmínek.
Nabídky
Nabídky společnosti MAPLAST CZ, s.r.o. jsou nezávazné a slouží pouze pro vypracování objednávky kupujícího.
Nabídky jsou vypracovány na základě Obchodních podmínek MAPLAST CZ, s.r.o., se kterými byl kupující
seznámen.
Použití jakýchkoli jiných obchodních podmínek včetně obchodních podmínek kupujícího se tímto výslovně
odmítá.
Objednávka a potvrzení objednávky
Objednávky, smlouvy, dohody nebo změny vyžadují ke své závaznosti písemnou formu. Písemná forma je
zachována i tehdy, pokud je zaslání provedeno prostřednictvím faxu, e-mailu nebo dálkového přenosu dat
(elektronický přenos dat, web).
Objednávkou kupující akceptuje Obchodní podmínky prodávajícího v platném znění a prohlašuje, že se s těmito
podrobně seznámil a nemá proti nim žádných výhrad. Použití jakýchkoli obchodních podmínek kupujícího jakož
i jiných obchodních podmínek se současně výslovně odmítá.
Objednávka kupujícího se pro MAPLAST CZ, s.r.o. stává závaznou teprve jejím písemným potvrzením
prodávajícím (akceptací) nebo dodávkou objednaného zboží; tímto okamžikem je kupní smlouva uzavřena.
Přijetí akceptace s výhradou nebo se změnou podmínek, byť i jen v nepodstatném, se vylučuje.
Každá objednávka musí obsahovat specifikaci objednávaného zboží, jeho množství, nabídkovou cenu a termín
dodání, příp. další specifikace.
Objednávka je pro kupujícího závazná okamžikem jejího dojití prodávajícímu.
Pokud kupující neobdrží od prodávajícího akceptaci objednávky ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, objednávka
nebyla akceptována a není závazná.
Objednávka – zejm. datum dodání zboží a jeho cena - je platná pouze po potvrzení objednávky prodávajícím
nebo po písemné shodě s kupujícím na dílčích změnách; prodávajícím akceptovaná prodejní cena platí pouze
pro dodávky uskutečněné ve lhůtě třiceti dnů od akceptace.
Pokud prodávající potvrdí jen dílčí plnění (jen některé položky, odchylné množství apod.) či akceptuje
objednávku s jinou změnou a kupující nevyjádří do 5-ti pracovních dnů svůj nesouhlas, je objednávka ve
změněném akceptovaném znění závazná; kupní smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem marného
uplynutí uvedené lhůty, příp. okamžikem dojítí souhlasu kupujícího se změněnou objednávkou prodávajícímu.
Zbývající část objednávky bude případně řešena následně další akceptací.
Dodání zboží, vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží
Splněním povinnosti prodávajícího dodat objednané zboží se rozumí jeho dodání v dohodnuté kvalitě, množství
a provedení do místa určení, přičemž prodávající může zboží pro kupujícího vyrobit či nakoupit sám nebo v
kooperaci se třetí osobou.
Pokud nebude písemně sjednáno jinak, je místem určení (dodání) sklad prodávajícího na adrese Jezerní 194/11,
Přízřenice, 619 00 Brno; EXW incoterms.

Pokud bude prodávající dle ujednání s kupujícím předávat zboží dopravci, je zboží dodáno a nebezpečí škody na
zboží přechází na kupujícího jeho předáním dopravci.
Vlastnické právo ke zboží stejně jako nebezpečí jeho náhodného zničení, ztráty nebo poškození přechází na
kupujícího v okamžiku jeho dodání.
Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nezbavuje kupujícího
povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
Cena a platební podmínky
Cena za objednané zboží, její splatnost a způsob úhrady je uvedena v příslušných akceptacích, příp. v jiných
oboustranně odsouhlasených písemnostech; podkladem pro zaplacení je faktura, která bude plnit funkci
účetního dokladu podle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně jiných
právních předpisů. Není-li pro daný případ ujednáno jinak, je tato cena konečná a zahrnuje materiál, balné a
obalový materiál, nakládku u prodávajícího, příp. vstupní komponenty dodávané kupujícím. Cena je uvedena
bez DPH.
V případě bezhotovostní platby formou převodního příkazu je kupující povinen provést platbu na účet uvedený
na předmětné faktuře prodávajícího, pod sankcí úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet uvedený na předmětné faktuře.
Úhrada jednostranným započtením není přípustná.
Pokud kupující nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami
dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu souvisejících nákladů ve výši 0,1% z
dohodnuté ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení kupujícího s jeho převzetím.
Záruka za jakost
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží, tzn. že zboží bude po dobu záruky způsobilé
ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, pokud bude po celou tuto dobu
skladováno, užíváno a s ním nakládáno v souladu s ČSN 64 0090 - Skladování výrobků z plastů; prokázání těchto
skutečností je povinností kupujícího.
Pokud není výslovně sjednáno nebo v akceptaci objednávky uvedeno jiné časové období, činí záruční doba 6
měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží. Reklamace se považuje za včas podanou, je-li dána k poštovní
přepravě nejpozději v poslední den záruční doby.
Pokud bude předmětné zboží (plastové dílce) lisováno na nástrojích (formách) dodaných za tím účelem
prodávajícímu kupujícím, prohlašuje kupující, že si je vědom konstrukčního a technického řešení těchto svých
nástrojů, jejich fyzického stavu a míry funkčnosti a opotřebení. Je proto ujednáno, že se u takových výrobků
nepokládají za vadu ty jejich vlastnosti (parametry), zejm. vzhledové, tvarové, rozměrové, pevnostní apod.,
které mají původ v konstrukčním a technického řešení nástrojů, na nichž jsou vyráběny, jejich aktuálním
fyzickém stavu a míře funkčnosti a opotřebení nebo ve vstupních komponentech dodaných kupujícím či na jeho
pokyn při výrobě užitých. Odebíráním tohoto zboží tak objednatel průběžně odsouhlasuje a potvrzuje, že
veškeré parametry tohoto zboží splňují jím očekávanou a objednanou kvalitu, neboť parametry tohoto zboží se
v důsledku výše uvedeného mohou v čase měnit, když kvalitativní kritéria výrobků jsou přímo závislá zejména
na aktuální míře opotřebení nástroje, na němž jsou lisovány.
Validace výrobků před zavedením do sériové výroby probíhá na základě předem dohodnutých podmínek, zejm.
na základě dodaného vzorku, na základě fit & function testu, na základě protikusu, na základě kritických
rozměrů uvedených v kupujícím dodané dokumentaci či na základě jiných předem oboustranně
odsouhlasených kritérií. Nepovažují se proto za vadu ty vlastnosti a parametry výrobku, které jsou shodné s
jeho validačními podklady.
Rovněž se nepokládají za vadu ty vlastnosti a parametry výrobku, které nebyly při validaci kupujícím vymíněny,
určeny, řešeny či zmíněny.
Reklamace
Kupující je povinen převzaté zboží prohlédnout při převzetí a zjevné vady oznámit prodávajícímu ihned.

Vady, které se projeví následně, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění, s označením dodacího listu, se kterým mu bylo vadné zboží dodáno. Reklamace musí obsahovat
popis vady nebo popis projevů, ve kterých je spatřována vadnost, musí být datována a podepsána.
Prodávající sdělí kupujícímu do 10-ti pracovních dnů od obdržení reklamace návrh řešení reklamace nebo
reklamaci odmítne; i po této lhůtě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže její
neoprávněnost. Oprávněnou reklamaci se prodávající zavazuje vyřídit ve lhůtě 30 dnů, pokud mu kupující
poskytne potřebnou součinnost.
Náhrada škody
Smluvní strana, která poruší kteroukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy, je povinna nahradit druhé
smluvní straně vzniklou škodu.
Prodávající odpovídá za škodu do výše částky rovnající se kupní ceně sjednané v kupní smlouvě, které se
porušení týká; toto ustanovení však neplatí, byla-li majetková škoda způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti.
Smluvní strana, která se dopustila porušení povinnosti, není povinna nahradit druhé smluvní straně
způsobenou škodu, pokud prokáže, že takové porušení smluvní povinnosti bylo důsledkem okolnosti vylučující
odpovědnost nebo vyšší mocí.
Vyšší moc
Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti z kupní smlouvy s výjimkou povinnosti
zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli
povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že
by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále že v době vzniku
závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy
považují zejména přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné
atmosférické poruchy nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, stávky, rozhodnutí nebo normativní
akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy, nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo
samosprávy nebo poškození příslušného výrobního nebo distribučního zařízení. Kupující souhlasí, že vzhledem
k aktuální (turbulentní, nepředvídatelné, složité a nepřehledné) situaci na trhu s energiemi a vstupními
materiály a komponenty se na straně prodávajícího za Vyšší moc považuje také prodlení s dodáním zboží či jeho
částečné i úplné nedodání či změna kupní ceny, pokud jsou tyto důsledkem výše uvedeného.
Vícečetný obchod
Pokud kupující objedná u prodávajícího zboží opakovaně (tzn. více než jednou), jedná se o vícečetný obchod, ke
kterému obě smluvní strany přistupují s očekáváním dlouhodobé spolupráce.
V takovém případě se proto kupující zavazuje, že pokud po dobu alespoň 12 měsíců neobjedná u prodávajícího
totožné zboží, zavazuje se na výzvu prodávajícího odkoupit od něj za skladovou cenu (tzn. evidenční skladovou
cenu) skladovou zásobu materiálu a vstupních komponentů potřebných k výrobě jím v minulosti objednaného
zboží, a to v množství, které prodávající nakoupil z důvodu udržitelnosti v minulosti sjednané kupní ceny tohoto
zboží.
Pokud kupující neobjedná u prodávajícího totožné zboží po dobu delší než 12 měsíců, případně si od něj vyžádá
vrácení nástroje (formy), na níž pro něj bylo toto zboží (plastové dílce) lisováno, bude nastalá situace
považována za ukončení spolupráce ze strany kupujícího. V takovém případě je kupující vedle povinností
uvedených v předchozím odstavci povinen odkoupit od prodávajícího také skladovou zásobu zboží, které bylo
(pro něj) vyrobeno nad rámec jím objednaného množství jako součást výrobních dávek nastavených z důvodu
udržitelnosti v minulosti sjednané kupní ceny tohoto zboží, a to za cenu naposledy sjednanou.
Závěrečná ustanovení
Na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv se vztahují příslušné české právní předpisy, zejména
odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně
souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
Pokud tyto Obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy
vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Všechny spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, je k soudnímu řízení
příslušný obecný soud prodávajícího.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, nejsou tím
ostatní ustanovení dotčena. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které
se právně nejvíce blíží smyslu a účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Prodávající si vyhrazuje právo
tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit.
Je ujednáno, že kupující nesmí postoupit, převést, zatížit nebo jakýmkoli jiným způsobem naložit s kterýmikoli
svými právy či povinnostmi vyplývajícími z příslušné objednávky či smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání
s druhou smluvní stranou.
Smluvní strany prohlašují, že měly možnost seznámit se s textem a obsahem těchto Obchodních podmínek, že
jejich obsahu rozumí a chtějí jím být vázány, a že všechna smluvní ujednání dostatečně projednaly; kupující
proto v této souvislosti prohlašuje, že Obchodní podmínky neobsahují žádné překvapivé klauzule ve smyslu §
1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které nemohl rozumně očekávat.
Smluvní strany dále prohlašují, že realizací smlouvy nedochází k neúměrnému krácení kterékoli z nich dle §
1793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit.
Tyto Obchodní podmínky jsou dostupné na adrese https://www.maplast.cz/kontakt/obchodni-podminky/
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2022.
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