Dodací podmínky PARAMO, a.s.,
2020
ke kupním smlouvám na výrobky
Preambule
Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních
stran založené kupní nebo rámcovou kupní smlouvou, resp. potvrzenou objednávkou tyto Dodací
podmínky. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále také jen „VODP“) mají přednost před ustanoveními
zákonů České republiky, která nemají kogentní povahu. Pro ostatní písemně neupravené vztahy platí
všeobecně platné právní předpisy České republiky.
I.

Objednávky

1.1
Veškeré objednávky kupujícího se stávají závaznými pro prodávajícího až po písemném potvrzení
objednávky prodávajícím nebo po nabytí platnosti odpovídající smlouvy.
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
- přesný název objednatele, sídlo kupujícího, IČ, DIČ, bankovní spojení
- druh a množství zboží
- dodací podmínky dle Incoterms 2020, - způsob a místo expedice, místo dodání zboží
- telefonní nebo faxové číslo na zástupce firmy.
Při prvním odběru je nutné předložit výpis z obchodního rejstříku, živnostenského listu a přiložit jeho
kopii k objednávce. Minimální hodnota objednávky je 5 000 Kč respektive adekvátní hodnota v cizí
měně.
II.

Platební podmínky, splatnost ceny

2.1
Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu (faktury), pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
2.2
Zaplacením se rozumí připsání platby na bankovní účet prodávajícího, který je uvedený na faktuře. Při
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. kalendářní den po jejím odeslání. Pokud kupující
fakturu neobdržel ve stanovené lhůtě, je povinen neprodleně informovat prodávajícího, přičemž v
opačném případě se kupující zavazuje uhradit bez námitek fakturovanou částku včetně úroků z prodlení
počítaných od 4 dne od odeslání faktury prodávajícím.
2.3
Datem úhrady se rozumí datum, kdy jsou prodávajícímu finanční prostředky připsány na účet u k tomu
určeného bankovního ústavu. V případě zjištění rozdílu mezi vyfakturovanou částkou a skutečnou
částkou dle smlouvy je kupující povinen ihned upozornit na zjištěný rozdíl prodávajícího. Zbylou část
faktury bez rozporu je povinen kupující uhradit v termínu splatnosti uvedeném na dodatečně
vystaveném daňovém dokladu. Prodávající je povinen do pěti pracovních dnů prověřit rozporované
skutečnosti a v oprávněném případě vyrovnat rozdíl, případně navrhnout jiný postup, vedoucí k
neprodlenému vyrovnání zjištěného rozporu.
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2.4
Bankovní poplatky banky kupujícího včetně nákladů a poplatků všech korespondenčních bank banky
kupujícího spojené s doručením platby ve prospěch prodávajícího hradí kupující. Bankovní poplatky
banky prodávajícího včetně nákladů a poplatků všech korespondenčních bank banky prodávajícího
hradí prodávající. V případě, že z odpovědnosti kupujícího bude úhrada provedena na jiný bankovní účet
než je uveden na faktuře a z tohoto důvodu vzniknou společnosti dodatečné náklady, budou tyto
náklady přednostně uhrazeny z připsané částky. Zbývající částka bude považována za nesplacenou část
původní pohledávky.
2.5
Kupující výslovně zmocňuje Prodávajícího, aby bez ohledu na odlišné určení pořadí plateb peněžních
prostředků ze strany Kupujícího, započetl tyto platby na úhradu všech jeho splatných závazků vůči
Prodávajícímu z titulu uzavřené rámcové kupní smlouvy a v souladu s ní z jednotlivých dílčích kupních
smluv v následujícím pořadí: i) smluvní pokuty, ii) úroky z prodlení s placením kupní ceny, iii) jistina kupní
ceny, a to vždy na ten závazek v tom kterém pořadí, který je dříve splatný.
2.6
Kupující se zavazuje uhradit řádně a včas svůj peněžitý závazek resp. kupní cenu vůči prodávajícímu
z titulu uzavřené smlouvy a až po té uhradit závazek z titulu náhrady škody, kterou způsobil kupující
porušením povinností vyplývajících ze smlouvy.
2.7
Při dodávkách na území České republiky v případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn požadovat
a kupující je povinen zaplatit úroky z prodlení, výše úroku z prodlení bude stanovena podle nařízení
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského
zákoníku, v platném znění, nebo podle příslušné právní úpravy, která by v budoucnu nahradila výše
zmíněné nařízení v dotčeném rozsahu.
Při dodávkách do zahraničí pro případ, že kupující bude v prodlení s úhradou fakturované kupní ceny,
prodávající a kupující ujednali, že v takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
2.8
Je-li kupující v prodlení v platbě splatných faktur delším než 10 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn
s okamžitou účinností zastavit dodávky zboží (služeb) a odstoupit od smlouvy. Neplnění dodávek dle
předcházející věty není porušením smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za případné újmy tím
způsobené.
2.9
Kupující není oprávněn požadovat dodání zboží a prodávající není povinen dodat zboží, pokud by výše
všech závazků kupujícího evidovaných u prodávajícího po dodání tohoto zboží byla vyšší než aktuální
úvěrový limit stanovený prodávajícím, tj. max. povolený stav otevřených pohledávek stanovený
prodávajícím na základě vyhodnocení kreditního rizika kupujícího. Při podpisu smlouvy nebo bez
zbytečného odkladu poté, bude kupující informován o aktuálním úvěrovém limitu, každá změna
úvěrového limitu bude kupujícímu sdělena písemně k tomu oprávněným zástupcem prodávajícího.

III.

Zajištění závazků kupujícího

3.1
Prodávající není povinen plnit, pokud kupující na jeho žádost neprovede odpovídající zajištění úhrad
stávajících pohledávek a pohledávek vzniklých plněním dodávek dle uzavřené smlouvy. Toto ustanovení
platí v případě, že kupující je v prodlení s placením předchozích uskutečněných dodávek.
3.2
Pokud prodávající uzavře s pojišťovací společností smlouvu o pojištění pohledávek za kupujícím, může
prodávající kupujícímu poskytnout kreditní limit rovnající se až celkové výši pojistného limitu
stanoveného pojišťovací společností.
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Kupující se zavazuje pro účely pojištění plnění závazků vyplývajících z této smlouvy poskytnout
potřebné informace a dokumenty, eventuálně další součinnost.
V případě, že pojišťovací společnost pojistný limit na krytí závazků kupujícího zruší anebo pokud
prodávající vyhodnotí zejména platební morálku kupujícího jako nedostatečnou, je prodávající oprávněn
kreditní limit kupujícímu zrušit. Zrušení kreditního limitu nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit své
závazky vůči prodávajícímu, které vznikly do zrušení kreditního limitu. V takovém případě bude
uplatněna platba za zboží předem s okamžitou účinností.
V případě, že pojišťovací společnost pojistný limit na krytí závazků kupujícího sníží, je prodávající
oprávněn kreditní limit kupujícímu snížit na úroveň nové výši pojistného limitu stanovené pojišťovací
společností. Případné neplnění dodávek od data snížení kreditního limitu do doby snížení závazků
kupujícího odpovídající kreditnímu limitu sníženému dle předcházející věty není porušením smlouvy a
prodávající nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené. Prodávající je povinen kupujícího
seznámit se skutečností zrušení či snížení kreditního limitu bez většího prodlení. Za odpovídající způsob
seznámení bude považováno i vyrozumění e-mailem či faxem.
Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i pro zajištění pohledávek prostřednictvím bankovní záruky.
3.3
V případě, že prodávající jistí platbu spotřební daně po dobu přepravy vybraných výrobků dle zák. č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů příslušnému celnímu úřadu či jinému
orgánu státní správy, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat složení finanční jistiny či vystavení
bankovní garance ve svůj prospěch ve výši hodnoty celkové daňové povinnosti, která je předmětem
zajištění po dobu přepravy.
3.4
Kupující (příjemce) je také v případě jištění přepravy vybraných výrobků dle zákona č. 353/2003 Sb.
České republiky, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, povinen dle § 27a zákona č.
353/2003 Sb. o spotřebních daních v aktuálním znění, a to nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení
dopravy, předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně,
pomocí elektronického systému EMCS (Excise Movement and Control System), celnímu úřadu místně
příslušnému místu přijetí vybraných výrobků.
Náležitosti oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně stanoví
Nařízení komise č. 684/2009 ze dne 24. července 2009 kterým se prování směrnice Rady o obecné
úpravě spotřebních daní (dále také jen jako "e-AD")
V případě, že oznámení nebude kupujícím (příjemcem) učiněno řádným způsobem do 30. dne ode dne
expedice zboží, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu, a to až do okamžiku
ukončení dopravy předložením oznámení o přijetí vybraných výrobků dle výše uvedeného zákona.
Ve smyslu § 725 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, aniž by bylo dotčeno oprávnění prodávajícího v předchozí větě, je kupující povinen, v případě
kdy poruší svoji povinnost k ukončení dopravy předložením oznámení o přijetí vybraných výrobků dle
výše uvedeného zákona, nahradit prodávajícímu veškeré náklady a veškerou škodu, která mu v
důsledku prodlení kupujícího vznikne. Tato škoda může spočívat především v tom, že prodávajícímu
vznikne povinnost zaplatit spotřební daň.
IV.

Přechod práv

4.1
Nebezpečí škody na zboží a dodací podmínky se řídí mezinárodními pravidly pro výklady dodacích
obchodních podmínek INCOTERMS 2020 v aktuálním znění.
V případě dodávky zboží do zahraničí na paritě FCA nebo EXW kupující prohlašuje, že zboží bude
přepravováno jím nebo jím zmocněným dopravcem/dopravci v souladu s ustanovením zák. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Škoda na zboží, ke které
došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího, nezbavuje kupujícího
povinnosti zaplatit kupní cenu.
4.2
Výhrada vlastnického práva
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Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, a to jejím připsáním ve
prospěch účtu prodávajícího.
Zpracuje-li kupující zboží před přechodem vlastnického práva na kupujícího, resp. před úplnou úhradou
kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu, stává se prodávající vlastníkem výrobků kupujícího vyrobených
ze zboží prodávajícího. Pokud při zpracování zboží kupujícího se na výrobě výrobku podílí i zboží jiných
vlastníků nebo zboží, které je vlastněno kupujícím, stává se prodávající spoluvlastníkem hotových
výrobků v poměru podílu hodnoty zboží prodávajícího a hodnoty zboží jiných vlastníků, resp. hodnoty
zboží kupujícího.
Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn
požadovat vydání zboží nebo výrobků, na něž se vztahuje jeho vlastnické právo dle tohoto ustanovení,
aniž by toto mělo charakter odstoupení od smlouvy.
Kupující je oprávněn prodat zboží, nebo výrobky, pouze pokud splní svůj závazek k úplnému uhrazení
kupní ceny zboží vůči prodávajícímu nebo dojde k postoupení pohledávky kupujícího na úhradu kupní
ceny zboží nebo výrobků vůči třetí osobě na prodávajícího.
Kupující není oprávněn zastavit zboží nebo výrobky, jejichž vlastníkem nebo spoluvlastníkem je
prodávající, ve prospěch třetích osob nebo k tomuto zboží nebo výrobkům zřídit jiné právo, které by
jakkoli omezovalo nebo vylučovalo vlastnické právo prodávajícího, nebo umožnit vznik zadržovacího
práva k tomuto zboží nebo výrobkům, a to do doby úplné úhrady závazku kupujícího vůči
prodávajícímu. Kupující není též oprávněn zastavit nebo jakkoli jinak zatížit případné pohledávky na
úhrady kupní ceny vůči třetím stranám, pokud je prodávající vlastníkem nebo spoluvlastníkem zboží
nebo výrobků dle tohoto ustanovení.
4.4
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo
jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší kupní
smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
Jestliže je prodávající povinen podle kupní smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu
zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží dopravci
v dohodnutém místě.
Jestliže je prodávající dle kupní smlouvy povinen odeslat zboží, avšak není povinen předat zboží
dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy je zboží
předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nezbavuje
kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
V.

Reklamace

5.1
Kupující, je povinen ihned při dodání zkontrolovat zboží. Zjevné vady zboží je kupující povinen u
PARAMO, a.s reklamovat okamžitě při převzetí. PARAMO, a.s. neodpovídá za vady, které byly
způsobeny po přechodu nebezpečí škody na kupujícího a nezpůsobilo je PARAMO, a.s. nebo osoby, s
pomocí kterých prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen vady předmětu koupě reklamovat u
PARAMO, a.s na základě zápisu “Protokol o reklamaci “, v kterém jsou popsány vady předmětu koupě,
šarže výrobku, číslo dodacího listu, číslo faktury.
VI.

Obaly

6.1
Zboží je prodáváno kupujícímu spolu s obalem, který je považováno též za zboží a nejedná se o vratný
obal. Cena obalu bude vyúčtována kupujícímu samostatně v rámci dodávky zboží v dohodnuté výši:
6 000,- Kč/ks plus příslušná DPH za plastový kontejner
380,- Kč/ks plus příslušná DPH za paletu (120x120)
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228,- Kč/ks plus příslušná DPH za paletu EURO.
Pokud nebude s kupujícím domluveno jinak.
Ceny obalů při dodávkách na export jsou stanoveny dodavatelem individuálně.
6.2.
Kupující má možnost nepoškozené výše uvedené obaly prodat zpět prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 3
měsíce od koupě těchto obalů za výše uvedenou cenu dle jednotlivého druhu obalu a maximálně v
množství nakoupených jednotlivých druhů obalů pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Na
prodej těchto obalů vystaví kupující prodávajícímu daňový doklad, který bude obsahovat veškeré
náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Dnem zdanitelného
plnění je den převzetí obalů zpět prodávajícím. Přílohou daňového dokladu bude potvrzení o převzetí
obalů prodávajícím.
Odkoupení obalů po uvedené lhůtě, jejich množství, stav, cenové a ostatní dodací podmínky mohou být
předmětem samostatného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mimo rámec této smlouvy.
6.3
Sběr odpadních olejů a obalů
Zpětný odběr odpadních olejů dodaných prodávajícím zajišťuje v České republice pro prodávajícího
v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy firmy mající povolení k nakládání
s nebezpečným odpadem ( AVISTA a další).
Sběr obalů prodávajícího v České republice je zajištěn a předplacen v rámci systému EKO-KOM.
Při exportu za dodržování platných předpisů týkajících se odpadních olejů a obalů prodávajícího
zodpovídá v zahraničí kupující.
VII.

Vyšší moc

7.1
Žádná ze smluvních stran není odpovědná za jakékoliv nesplnění právní povinnosti, 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, když v době vzniku závazku tuto
překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však
nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své
povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
7.2
Za vyšší moc se pro účely těchto VDP, pokud splňují předpoklady uvedené v předchozím odstavci,
považují zejména:
- přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické
poruchy a jevy značného rozsahu nebo
- války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky, generální stávky nebo
- rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy
státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo
- výpadky dodávek primárních surovin pro výrobu rafinérských výrobků nezaviněný prodávajícím (např.
zastavení nebo omezení dodávek ropy) nebo
- výbuchy nebo jiné poškození či poruchy popř. neplánované odstávky výrobních nebo distribučních
zařízení.
7.3
V případě jakéhokoliv neplánovaného omezení výroby bude prodávající stejným poměrem krátit
dodávky všem svým smluvním partnerům. Základem pro stanovení výše omezených dodávek budou
skutečně odebraná množství v předchozím kalendářním měsíci.
7.4
Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že
poruší svojí povinnost z kupní nebo rámcové kupní smlouvy, resp. z potvrzené objednávky a to
v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat druhou smluvní stranu o
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takovém porušení nebo události a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích
následků a k jejich odstranění.
VIII.

Oprávněné zájmy

8.1
Smluvní strany jsou v zájmu naplnění smlouvy povinny vzájemně spolupracovat a obezřetně postupovat
v souladu se svými oprávněnými zájmy. Jsou povinny se navzájem informovat o všech důležitých
okolnostech týkajících se realizace smlouvy a na žádost druhé strany neprodleně podat vysvětlení. Obě
smluvní strany jsou povinny v rámci svých běžných možností postupovat tak, aby minimalizovaly
případné škody, ztráty nebo rizika, vyplývající z činností spojených s plněním smluvních vztahů nebo
použitím výrobků. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních
informací, které mezi nimi v důsledku plnění této smlouvy vznikly.
IX.

Informace

9.1
Prodávající a kupující se zavazují vzájemně si poskytnout veškeré informace spojené s jakýmkoliv
omezením plnění smlouvy a to ihned, jakmile jsou mu tyto známy. Pokud jedna ze stran včas
neinformovala druhou o omezení, ačkoliv o něm věděla, uhradí druhé straně všechny prokazatelné
náklady, které jí z tohoto opominutí vznikly.
9.2
Pokud si smluvní strany při uzavírání smlouvy nebo v průběhu realizace dodávky zboží navzájem
poskytnou informace přímo, nepřímo, ústně i písemně, které jsou předmětem obchodního tajemství
nebo je označí jako důvěrné, nesmí tyto informace poskytnout, zpřístupnit či jinak sdělit třetím
subjektům nebo je využít pro sebe v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, popřípadě k jinému účelu než k tomu, pro který ji byly sděleny; porušení této povinnosti bude dotčená strana považovat ve
smyslu § 44 Obchodního zákoníku České republiky za nekalou soutěž s tím, že právo na náhradu škody
podle § 373 Obchodního zákoníku tímto není dotčeno.
X.

Odstoupení od smlouvy

10.1
Prodávající je kromě případu prodlení kupujícího s odběrem zboží nebo prodlení kupujícího s placením
kupní ceny (článek II těchto VDP) také oprávněn odstoupit od smlouvy zejména, pokud je zahájeno
insolvenční nebo likvidační řízení týkající se majetku kupujícího nebo pokud jsou mu známy okolnosti,
které by mohly ohrožovat nebo ztěžovat dobytnost pohledávek prodávajícího. Smlouva v tomto
případě zanikne, když písemné oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno kupujícímu.
XI.

Volba práva a řešení sporů

11.1
Smluvní strany sjednávají, že právní vztah, resp. práva a povinnosti z kupní nebo rámcové kupní
smlouvy, resp. z potvrzené objednávky, jejich zajištění, změna a zánik se řídí výhradně českým právem, a
to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.2
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených kupní
nebo rámcovou kupní smlouvou nebo jinou smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány věcně
místně příslušným soudem České republiky.
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XII. Podmínky pro osvobození od DPH při přepravě do jiného členského státu EU
12.1
Prodávající osvobodí dodávku zboží kupujícímu od české DPH, pouze pokud jsou splněny všechny tyto
podmínky:
-

zboží je odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu – JČS,

-

zboží je odesláno nebo přepraveno prodávajícím, kupujícím nebo jimi zmocněnou třetí osobou,

-

zboží je předmětem pořízení zboží v JČS,

-

kupující poskytl DIČ k DPH registrované v JČS.

Kupující má povinnost informovat prodávajícího, pokud nesplnil kteroukoliv z těchto podmínek.
12.2
Je-li kupující plátcem daně v EU a zboží je určeno k dodání do EU a je dodáváno s paritou EXW, FCA nebo
DAP/DAF hranice (území ČR) kupující prohlašuje, že zboží, které je předmětem smlouvy (objednávky), bude
přepraveno jím nebo jím zmocněným přepravcem, nikoliv zákazníkem kupujícího nebo jím zmocněným
přepravcem. Kupující se zavazuje neprodat a/nebo nedodat zboží dalšímu subjektu na území České
republiky.
Před prvním dodáním zboží poskytne kupující prodávajícímu, pokud má k dispozici seznam svých přepravců
a kopie smluv s nimi. Zároveň má kupující povinnost informovat prodávajícího i o jakýchkoliv následných
změnách tohoto seznamu tj. v osobě přepravce. V případě, že se k nakládce zboží dostaví jiný přepravce
než uvedený v seznamu kupujícího, vyhrazuje si prodávající právo mu zboží nevydat nebo fakturovat za
zboží včetně DPH jako při tuzemském dodání, přičemž takové jednání nemůže být považováno za porušení
kupní smlouvy a nemůže být předmětem uplatnění žádných sankcí ze strany kupujícího.
Pokud kupující objednává k nakládce zboží u prodávajícího přepravce individuálně, je povinen vždy
minimálně jeden pracovní den před nakládkou oznámit prodávajícímu informace o přepravci, který za něj
převezme zboží.
V případě zahájení daňového řízení u prodávajícího se kupující zavazuje bezodkladně poskytnout
prodávajícímu veškeré dokumenty prokazující skutečnost, že zboží opustilo území České republiky a
skončilo v jiném členském státě Evropské unie a přeprava byla realizována kupujícím nebo jím zmocněným
přepravcem.
12.3
V případě, že zboží je odesláno nebo přepraveno kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou do jiného
členského státu EU, je kupující povinen mít k dispozici a na požádání poskytnout prodávajícímu důkazy o
přepravě zboží do JČS jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura od dopravce
zboží, apod., a to minimálně dva takové důkazy, přičemž důkazy si nesmí protiřečit, musí být vydány dvěma
různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na kupujícím. Potvrzení příjemce v EMCS
prokazuje pouze skutečnost, že zboží bylo odesláno/přepraveno do jiného členského státu.
12.4
Pokud bude k dispozici pouze jeden z důkazů uvedených v odst. 12.3, musí kupující mít pro prodávajícího
ještě alespoň jeden z následujících dokumentů:
-

pojistku vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady prokazující úhradu za
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-

odeslání nebo přepravu zboží;
úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem, potvrzující ukončení
přepravy zboží v členském státě určení;
potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování zboží v tomto
členském státě.

12.5
Dále je kupující povinen poskytnout písemné potvrzení nebo dodací list, v němž bude uvedeno:
-

že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou,
členský stát určení zboží,
datum vystavení,
jméno a adresu kupujícího,
množství a druh zboží,
datum a místo ukončení přepravy zboží,
totožnost fyzické osoby přijímající zboží za kupujícího.

Tuto povinnosti lze splnit i souhrnným potvrzením, kde však musí být specifikovány všechny údaje za
jednotlivé dodávky.
12.6
Potvrzení dle odst. 12.5 o přepravě do místa určení musí být zaslány prodávajícímu nejpozději do 10. dne
následujícího měsíce od dodání zboží emailem na adresu, která bude každému kupujícímu upřesněna.
Prodávající si může dodatečně vyžádat zaslání těchto dokumentů v papírové podobě. Kupující se zavazuje
tyto dokumenty na vyžádání zaslat.
12.7
Pokud ze strany kupujícího nebudou splněny podmínky pro osvobození od DPH dle 12.1 a 12.2 nebo
nebudou prodávajícímu na vyžádání poskytnuty doklady potvrzující přepravu do JČS uvedené v odstavcích
12.3 a 12.4 nebo nebude zasláno potvrzení dle odst. 12.5, dodávka zboží bude zdaněna českou DPH, a to i
dodatečně. Bude-li zboží přepraveno zákazníkem kupujícího, případně jím zmocněným přepravcem, bude
česká DPH uplatněna vždy, a to i dodatečně. Bude-li zboží prodáno a/nebo dodáno kupujícím dalšímu
subjektu na území České republiky, bude DPH uplatněno vždy, a to i dodatečně.
V takovém případě má kupující povinnost tuto DPH prodávajícímu zaplatit včetně příslušenství (penále,
úrok z prodlení), bude-li aplikováno.
Kupující má rovněž povinnost uhradit prodávajícímu všechny daně včetně jejich příslušenství případně další
škodu, pokud budou kupujícím poskytnuty dle výše uvedených odstavců nepravdivé údaje nebo kupující
uvede prodávajícího v omyl.

13.1

XIII. Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu

Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země.
Vývoz zboží je osvobozen od daně, pokud jde o dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z
tuzemska do třetí země
a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
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b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani
provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení
rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.
Kupující má povinnost informovat prodávajícího, pokud příslušné podmínky nesplnil.
Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat
a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzen výstup zboží
z území Evropské unie o propuštění do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku,
vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu, nebo
b) jinými důkazními prostředky.
13.2
Je-li kupující z 3. země a zboží je určeno na vývoz a je dodáváno s paritou EXW, FCA, DAP hranice (území ČR)
nebo DPU dle Incoterms 2020, kupující prohlašuje, že zboží, které je předmětem smlouvy (objednávky),
bude přepraveno jím nebo jím zmocněným přepravcem, nikoliv zákazníkem kupujícího nebo jím
zmocněným přepravcem. Kupující dále čestně prohlašuje, že na území České republiky nemá sídlo, místo
podnikání nebo provozovnu. Kupující prohlašuje, že zboží, které je předmětem smlouvy, nebude na území
EU prodáno a/nebo dodáno dalšímu subjektu.
13.3
Před prvním dodáním zboží poskytne kupující prodávajícímu, pokud má k dispozici, seznam svých
přepravců a kopie smluv s nimi. Zároveň má kupující povinnost informovat prodávajícího i o jakýchkoliv
následných změnách tohoto seznamu tj. v osobě přepravce. V případě, že se k nakládce zboží dostaví jiný
přepravce než uvedený v seznamu kupujícího, vyhrazuje si prodávající právo mu zboží nevydat nebo
fakturovat za zboží včetně DPH jako při tuzemském dodání, přičemž takové jednání nemůže být
považováno za porušení kupní smlouvy a nemůže být předmětem uplatnění žádných sankcí ze strany
kupujícího.
Pokud kupující objednává k nakládce zboží u prodávajícího přepravce individuálně, je povinen vždy
minimálně jeden pracovní den před nakládkou oznámit prodávajícímu informace o přepravci, který za něj
převezme zboží.
13.4
V případě, že zboží je odesláno nebo přepraveno kupujícím nebo jím zmocněným přepravcem, má kupující
povinnost opatřit pro prodávajícího kopii dodacího listu podepsaného nebo ověřeného příjemcem mimo
celní území EU s náležitostmi dle odst. 13.5 tj. včetně potvrzení, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno
kupujícím nebo na jeho účet jím zmocněným přepravcem.
13.5
Nebude-li k dispozici potvrzený dodací list dle 13.4 je kupující povinen poskytnout písemné potvrzení,
v němž bude uvedeno:
-

že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet jím zmocněným přepravcem,
stát určení zboží,
datum vystavení,
jméno a adresu kupujícího,
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-

množství a druh zboží,
datum a místo ukončení přepravy zboží,
totožnost fyzické osoby přijímající zboží za kupujícího.

Tuto povinnosti lze splnit i souhrnným potvrzením, kde však musí být specifikovány všechny údaje za
jednotlivé dodávky.
13.6
Potvrzení dle odst. 13.4 nebo 13.5 o přepravě do místa určení (mimo EU) musí být zasláno prodávajícímu
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce od dodání emailem na adresu, která bude každému kupujícímu
upřesněna. Prodávající si může dodatečně vyžádat zaslání těchto dokumentů v papírové podobě. Kupující
se zavazuje tyto dokumenty na vyžádání zaslat.
V případě zahájení daňového řízení u prodávajícího se kupující zavazuje bezodkladně poskytnout
prodávajícímu veškeré platné originály dokumentů prokazující skutečnost, že zboží opustilo území Evropské
unie a přeprava byla realizována kupujícím nebo jím zmocněným přepravcem.
13.7
Pokud ze strany kupujícího nebudou splněny podmínky pro osvobození od DPH dle 13.1 nebo 13.2 nebo
nebudou prodávajícímu poskytnuty doklady uvedené v odstavci 13.4 nebo 13.5, dodávka zboží bude
zdaněna českou DPH, a to i dodatečně.
V takovém případě má kupující povinnost tuto DPH prodávajícímu zaplatit včetně příslušenství (penále,
úrok z prodlení), bude-li aplikováno.
Kupující má rovněž povinnost uhradit prodávajícímu všechny daně včetně jejich příslušenství případně další
škodu, pokud budou kupujícím poskytnuty dle výše uvedených odstavců nepravdivé údaje nebo kupující
uvede prodávajícího v omyl.
XIV. Protikorupční doložka
14.1
Obě strany prohlašují, že v souvislosti s plněním této smlouvy vynaloží náležitou péči a budou dodržovat
všechny právní předpisy, které jsou pro strany závazné, v oblasti předcházení korupci, vydané oprávněnými
orgány v České republice a na území Evropské unie, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných
nebo provázaných hospodářských subjektů stran.
14.2
Každá strana navíc prohlašuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude dodržovat všechny interní
požadavky, které jsou pro strany závazné, ohledně standardů etického jednání, předcházení korupci,
odpovídající zákonům o vyúčtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a
anonymním oznamování a vysvětlování pochybení, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných
nebo provázaných hospodářských subjektů stran.
14.3
Strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy žádná strana ani žádný z jejích
majitelů, podílníků, akcionářů, členů představenstva, ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů ani žádná jiná
osoba, která jedná jejich jménem, neprováděla, nenavrhovala, neslibovala, že udělá, ani neopravňovala a
ani neudělá, nenavrhne, neslíbí, že udělá, ani neoprávní k provedení platby nebo jiné činnosti, která by
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mohla vést k finančnímu nebo jinému obohacení, ani jinému zisku přímo nebo nepřímo pro nikoho z níže
uvedených:
člena statutárního orgánu, ředitele, zaměstnance ani zástupce dané strany nebo jakéhokoli dceřiného nebo
provázaného hospodářského subjektu stran,
státního úředníka chápaného jako fyzická osoba, která plní veřejnou funkci ve smyslu, který tento pojem
má v právním systému země, kde dochází k plnění této smlouvy, nebo kde se nacházejí oficiální sídla stran
nebo jakéhokoli dceřiného nebo provázaného hospodářského subjektu stran;
politickou stranu, člena politické strany ani uchazeči o pozici ve státním úřadě;
zástupce ani zprostředkovatele za zaplacení kterékoli z výše uvedených osob; ani také
žádnou jinou osobu nebo subjekt - za účelem získání jejich rozhodnutí, vlivu nebo činnosti, která může vést
k jakémukoli nezákonnému upřednostnění nebo jakémukoli jinému nežádoucímu účelu, pokud tato činnost
porušuje nebo by porušovala právní předpisy v oblasti předcházení korupci, které vydaly oprávněné orgány
v České republice a na území Evropské unie, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo
provázaných hospodářských subjektů stran.
14.4
Strany jsou povinny okamžitě se vzájemně informovat o každém případě porušení ustanovení tohoto
článku. Na písemnou žádost jedné strany druhá strana dodá informace a poskytne odpověď na
odůvodněný dotaz druhé strany, který se bude týkat plnění této smlouvy podle ustanovení tohoto článku.
14.5
Za účelem řádného plnění výše uvedených povinností obě strany prohlašují, že během plnění této smlouvy
zajistí každé osobě, která jedná v dobré víře, možnost anonymního oznámení pochybení prostřednictvím
elektronické pošty Anonymního systému hlášení neetického jednání: securityreport@unipetrol.cz.
14.6
V případech podezření z korupčního jednání, k němuž došlo v souvislosti nebo za účelem plnění této
smlouvy jakýmikoli zástupci obou stran, si prodávající vyhrazuje právo provést protikorupční audit druhé
smluvní strany, aby prověřil(a), jestli druhá smluvní strana dodržuje ustanovení tohoto článku, především
za účelem vysvětlení všech záležitostí týkajících se korupčního jednání.

XV. Další ujednání
15.1
Vzájemné vztahy, které nejsou výslovně upraveny smlouvou a těmito všeobecnými dodacími
podmínkami v posledním znění, se řídí příslušnými zákony České republiky. Výslovně se stanovuje, že při
rozdílném výkladu mezi smlouvu a těmito dodacími podmínkami, má smlouva výkladovou přednost
před ustanoveními dodacích podmínek.
15.2
Kupující není oprávněn převést jakákoli práva a závazky vůči prodávajícímu na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
15.3
Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2020.
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