Uvjeti isporuke PARAMO, a.s.,
2020
za kupoprodajne ugovore za proizvode
Preambula
Ako pisanim dogovorom ugovornih strana nije izričito drukčije navedeno, za njihove međusobne
odnose, uspostavljene kupoprodajnim odnosno okvirnim ugovorom o kupoprodaji, potvrđenom
narudžbom, važe ovi Uvjeti isporuke. Ovi Uvjeti isporuke i prodaje (u daljnjem tekstu: „VODP“) imaju
prednost nad odredbama zakona Češke Republike koje nisu obvezatne. Za ostale pisano neregulirane
odnose važe opći pravni propisi Češke Republike.
I.

Narudžbe

1.1
Sve narudžbe kupca postaju obvezatne za prodavatelja tek nakon pisane potvrde narudžbe od strane
prodavatelja ili nakon što odgovarajući ugovor stupi na snagu.
Narudžba mora sadržati sljedeće podatke:
- točno ime naručitelja, sjedište naručitelja, MB, ID za PDV, naziv banke
- vrsta i količina robe
- rokove isporuke prema uvjetima Incoterms 2020, - način i mjesto otpreme, mjesto isporuke
(preuzimanja) robe
- broj telefona ili faksa za predstavnika tvrtke.
Prilikom prvog prikupljanja neophodno je priložiti izvadak iz trgovačkog registra, potvrdu o trgovini i
priložiti kopiju narudžbe. Minimalna vrijednost narudžbe je 5000 CZK ili odgovarajuća vrijednost u
stranoj valuti.
II.

Uvjeti plaćanja, rok dospijeća

2.1
Rok dospijeća računa je 14 dana od dana izdavanja poreznog dokumenta (računa), osim ako se strane
drukčije ne dogovore.
2.2
Plaćanje znači uplata određenog iznosa na bankovni račun prodavatelja koji je naveden na računu (fakturi).
U slučaju nejasnoća, smatrat će se da je faktura dostavljena 3. kalendarskog dana nakon otpreme. Ako
kupac nije primio fakturu u navedenom roku, mora o tome odmah obavijestiti prodavatelja. U
protivnom, kupac se obvezuje platiti fakturirani iznos, uključujući i kamate za kašnjenje računajući od 4.
dana nakon što mu prodavatelj pošalje račun.
2.3
Datum dospijeća je datum kada se sredstva knjiže na račun označene transakcijske banke. Ako se utvrdi
razlika između fakturiranog iznosa i stvarnog iznosa prema ugovoru, kupac će odmah obavijestiti
prodavatelja o otkrivenoj razlici. Kupac je dužan preostali dio iznosa isplatiti do roka dospijeća
navedenog na dodatno izdanom poreznom dokumentu - računu. Prodavatelj je dužan provjeriti sporne
činjenice u roku od pet radnih dana i, ako je opravdano, podmiriti razliku ili predložiti drugi postupak koji
vodi do trenutnog rješavanja nepodudarnosti.
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2.4
Bankovnu naknadu kupčeve banke, uključujući i troškove i naknade svih korespondentnih banaka
kupca, koje su povezane s plaćanjem iznosa prodavatelju, plaća kupac. Bankovne naknade
prodavateljeve banke, uključujući i troškove i naknade svih korespondentskih banaka prodavatelja,
plaća prodavatelj. Ako je kupac odgovoran za plaćanje na bankovni račun koji nije naveden na računu
(fakturi), a kompanija ima za to dodatne troškove, ti se troškovi nadoknađuju prioritetno. Preostali
iznos smatrat će se kao neizmireni dio izvornog potraživanja.
2.5
Neovisno o različitom redoslijedu plaćanja od strane kupca, kupac izričito ovlašćuje prodavatelja, da
podmiri takva plaćanja, kako bi pokrio sve dospjele obveze prodavatelja sukladno okvirnom ugovoru o
kupoprodaji i sukladno pojedinačnim ugovorima o kupoprodaji sljedećim redoslijedom: i) ugovorne
kazne; ii) kamate za kašnjenje u plaćanju kupoprodajne cijene; iii) glavnica kupoprodajne cijene i to
uvijek na tu obvezu koju treba platiti kao prvu.
2.6
Kupac se obvezuje da će svoj financijski dug podmiriti ispravno ili na vrijeme odnosno kupoprodajnu
cijenu, namijenjenu prodavatelju prema sklopljenom ugovoru i tek nakon toga plaćaju odgovornost za
štetu koju je kupac prouzročio kršenjem obveza koje proizlaze iz ugovora.
2.7
U slučaju više isporuka u Češku Republiku, u slučaju kašnjenja u plaćanju, prodavatelj ima pravo
zahtijevati kompenzaciju, a kupac je dužan platiti zatezne kamate. Iznos zatezne kamate bit će određen
prema Uredbi Vlade br. 142/1994 Zbirke sukladno Građanskom zakoniku, izmijenjenim ili odgovarajućim
zakonskim propisima koji bi u budućnosti zamijenili gore navedeni propis u mjeri u kojoj je to utjecalo na
aranžman.
U slučaju isporuka u inozemstvo, i ako kupac kasni s plaćanjem fakturirane kupoprodajne cijene,
prodavatelj i kupac složili su se da je u takvom slučaju kupac dužan prodavatelju platiti zatezne kamate u
iznosu od 0,02 % zaostalog iznosa za svaki dan kašnjenja.
2.8
Ako kupac kasni s plaćanjem dospjelih računa više od 10 kalendarskih dana, prodavatelj ima pravo
odmah prekinuti isporuke robe (ili usluga) te odustati od izvršenja ugovora. Neisporučena roba ili usluge
prema prethodno rečenom se ne smatra kršenjem ugovora i prodavatelj nije odgovoran za nastalu štetu.
2.9
Kupac nema pravo tražiti isporuku robe, a prodavatelj nije obvezatan isporučiti robu, ako iznos svih
obveza kupca, registriranih kod prodavatelja nakon isporuke te robe, premaši trenutni kreditni limit koji
je odredio prodavatelj, dakle, maksimalno dozvoljeno stanje glede otvorene potražnje prema odredbi
prodavatelja na osnovu ocjene kreditnog rizika na strani kupca. Nakon potpisivanja ugovora ili bez
nepotrebnog odgađanja nakon toga, kupac će biti obaviješten o trenutnom kreditnom limitu, o svakoj
promjeni kreditnog limita kupac će pisanim putem izvijestiti ovlaštenog predstavnika prodavatelja.

III.

Osiguravanje obveza kupca

3.1
Prodavatelj nije obvezan isporučivati robu ako kupac ne osigura adekvatno plaćanje postojećih
potraživanja i potraživanja proizašlih iz isporučene robe ili usluga prema sklopljenom ugovoru. Ova
odredba primjenjuje se ako kupac kasni s plaćanjem prethodno isporučene robe ili usluga.
3.2
Ako prodavatelj sklopi s osiguravajućim društvom ugovor o osiguranju potraživanja od kupca,
prodavatelj može kupcu pružiti kreditni limit jednak ukupnom iznosu limita osiguranja koji je postavilo
navedeno osiguravajuće društvo.
Kupac se obvezuje pružiti neophodne informacije i dokumente, eventualno daljnju suradnju u svrhu
osiguranja ispunjenja obveza proisteklih iz ovog ugovora.
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U slučaju da osiguravajuće društvo otkaže limit osiguranja za pokriće obveza kupca ili ako prodavatelj
posebno procijeni platnu disciplinu kupca kao nedovoljnu, prodavatelj ima pravo otkazati kreditni limit
kupcu. Otkazivanje kreditnog limita ne utječe na obvezu kupca platiti svoje obveze prodavatelju nastale
do otkazivanja kreditnog limita. U takvom slučaju će se za plaćanje robe primijeniti predujam s
trenutačnim učinkom.
Ako osiguravajuće društvo smanji limit osiguranja kako bi pokrilo obveze kupca, prodavatelj ima pravo
smanjiti kreditni limit kupcu na novu razinu limita osiguranja koje je postavilo osiguravajuće društvo.
Svako neispunjavanje predmeta isporuke od dana smanjenja kreditnog limita do dana smanjenja
kupčevih obveza koje odgovaraju kreditnom limitu umanjenom sukladno prethodno rečenom, ne
predstavlja kršenje ugovora i prodavatelj nije odgovoran za štetu koja bi nastala nastalu na osnovu
kršenja ugovora. Prodavatelj je dužan bez većeg odgađanja obavijestiti kupca o činjenici otkazivanja ili
smanjenja kreditnog limita. Slanje informacije putem elektronske pošte ili telefaksa također će se
smatrati prikladnim načinom upoznavanja.
Odredbe ovog stavka primjenjuju se na odgovarajući način na sigurnost potraživanja putem bankovnog
jamstva.
3.3
U slučaju da prodavatelj osigura plaćanje trošarine tijekom prijevoza određenih proizvoda prema
Zakonu br. 353/2003 Zbirke, o trošarinama, sa izmjenama i dopunama, nadležnom carinskom uredu ili
drugom tijelu državne uprave, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca da položi financijsku glavnicu ili da
izda bankovno jamstvo u njegovu korist a u iznosu ukupne porezne obveze pod uvjetom osiguranja
tijekom prijevoza.
3.4
Kupac (primatelj) je također u slučaju prijevoza odabranih proizvoda u obvezi da radi sukladno Zakonu
br.353/2003 Zbirke Češke Republike o trošarinama, kako je izmijenjeno i dopunjeno, a dužan je sukladno
odjeljku 27a Zakona br. 353/2003 Zbirke o trošarinama, sa izmjenama i dopunama, u roku od 5 radnih dana
nakon završetka prijevoza, podnijeti izvješće o prihvaćanju odabranih proizvoda pod suspenzijom trošarine,
EMCS (Excise Movement and Control System-sustav kretanja i kontrole trošarina), carinskom uredu
odredišnog mjesta preuzimanja određenih proizvoda.
Pojedinosti izvješća o prihvaćanju odabranih proizvoda u režimu uvjetne suspenzije trošarine utvrđene su
Uredbi komisije br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Smjernice Vijeća o općim uvjetima primjene
trošarine (u daljnjem tekstu: "e-AD“).
U slučaju da kupac (primatelj) ne dostavi odgovarajuću obavijest u periodu od najdulje 30 dana od datuma
otpreme robe, prodavatelj ima pravo obustaviti daljnje isporuke robe kupcu i to do trenutka prekida
prijevoza na osnovu izvješća i sukladno gore navedenom zakonu.
U smislu § 725 kako slijedi Zakon br. 513/1991 Zbirke, Trgovačkog zakonika Češke Republike, sa izmjenama i
dopunama, ne dovodeći u pitanje autorizaciju prodavatelja u prethodnoj rečenici, kupac je dužan, u slučaju
kršenja svoje obveze prekidanja isporuke, predati informaciju o primanju odabranih proizvoda prema gore
navedenom Zakonu, nadoknaditi prodavatelju sve troškove i svu štetu nastalu zbog kašnjenja od strane
kupca. Ova šteta može se sastojati uglavnom u tome što je prodavatelj obvezan platiti trošarinu.
IV.

Prijelaz prava

4.1
Opasnost od oštećenja robe i uvjeti isporuke sastavljeni su prema Međunarodnim pravilima za
interpretaciju uvjeta isporuke prema INCOTERMS 2020, s izmjenama i dopunama.
U slučaju isporuke robe u inozemstvo, na paritetu FCA ili EXW, kupac izjavljuje da će robu prevoziti on ili
njegov ovlašteni prijevoznik sukladno odredbama Zakona br.235/2004 Zbirke o porezu na dodanu
vrijednost u Češkoj, s izmjenama i dopunama. Šteta na robi koja je nastala nakon prijenosa rizika od
oštećenja robe s prodavatelja na kupca ne oslobađa kupca od obveze plaćanja kupoprodajne cijene.
4.2
Zadržavanje vlasničkog prava
Kupac stječe vlasništvo nad robom potpunim plaćanjem kupoprodajne cijene uplatom na račun
prodavatelja.
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Ako kupac robu obrađuje prije prijenosa vlasništva na kupca, odnosno prije potpunog plaćanja
kupoprodajne cijene ove robe prodavatelju, prodavatelj postaje vlasnik kupčevih proizvoda proizvedenih
od prodavateljeve robe. Ako prilikom prerade kupčeve robe participiraju i proizvodi (materijal) drugih
vlasnika odnosno kupčeva roba, prodavatelj postaje suvlasnik finaliziranih proizvoda razmjerno vrijednosti
robe prodavatelja i vrijednosti robe drugih vlasnika, odnosno vrijednosti kupčeve robe.
Ako kupac ne ispunjava bilo koje obveze prema prodavatelju, prodavatelj ima pravo zahtijevati
primopredaju robe ili proizvoda kojih se tiče njegovo vlasničko pravo prema ovoj odredbi. To ne znači
prekid ovog ugovora.
Kupac ima pravo prodati robu ili proizvode samo ako ispuni svoju obvezu da u cijelosti plati kupoprodajnu
cijenu robe prodavatelja ili ako kupac potraživanja prenese prodavatelju, po kupoprodajnoj cijeni robe ili
proizvoda protiv treće strane.
Kupac nema pravo zaustaviti ili nametnuti trećim licima bilo kakvu robu ili proizvode u vlasništvu ili
suvlasništvu prodavatelja u korist trećih strana. Također, ne smije nametati neko drugo pravo na takvu
robu odnosno proizvode koji bi na bilo koji način ograničili ili isključili prodavateljevo vlasničko pravo. To
važi do potpunog plaćanja kupčeve obveze prema prodavatelju. Kupac, također, nema pravo založiti ili na
drugi način opteretiti potraživanja za plaćanje kupoprodajne cijene prema trećim licima, ako je prodavatelj
vlasnik ili suvlasnik robe ili proizvoda sukladno ovoj odredbi.
4.4
Opasnost od oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada on preuzme robu od prodavatelja. Ako
primopredaju ne učini na vrijeme, odgovara u trenutku kada mu prodavatelj omogući raspolaganje robom.
Kupac krši ugovor o kupoprodaji ako ne preuzme robu.
Ako je prodavatelj obvezan kupoprodajnim ugovorom predati robu prijevozniku na određenom mjestu za
prijevoz robe kupcu, opasnost od oštećenja robe prelazi na kupca u momentu predaje robe prijevozniku na
dogovorenom mjestu.
Ako je prodavatelj prema ugovoru o kupoprodaji dužan robu poslati, a robu nije dužan predati prijevozniku
na određenom mjestu, opasnost od oštećenja robe prelazi na kupca kada je roba predana prvom
prijevozniku radi prijevoza na konkretno odredište.
Šteta na robi koja je nastala nakon prijenosa rizika od oštećenja robe na kupca ne oslobađa kupca od
obveze plaćanja kupoprodajne cijene.

V.

ReklamacIJA

5.1
Kupac je dužan odmah nakon isporuke pregledati robu. Kupac je dužan potraživati sve očite nedostatke
robe kod PARAMO-a, odmah nakon primitka. PARAMO ne snosi odgovornost za bilo kakve nedostatke
koji su nastali nakon prenošenja rizika od štete na Kupca, a nisu nastali od strane PARAMO-a, kao ni
osoba s kojima je prodavatelj ispunio svoju obvezu. Kupac je dužan reklamirati nedostatke predmeta
kupoprodaje kod PARAMO-a na temelju zapisa „Izvješće o reklamaciji“ koje opisuje nedostatke
predmeta kupoprodaje, šarže proizvoda, broj isporuke, kao i broj računa (fakture).

VI.

Ambalaže

6.1
Roba se kupcu prodaje zajedno s ambalažom koja se također smatra robom iako to nije povratna
ambalaža. Cijena paketa kupcu se posebno naplaćuje u okviru isporuke robe u dogovorenom iznosu:
6 000, - CZK / kom plus primjenjivi PDV za plastični spremnik
380, - CZK / kom s PDV-om po paleti (120 x 120)
228, - CZK / kom s PDV-om po (EURO) paleti.
Ako s kupcem nije drukčije dogovoreno.
Cijene ambalaže za izvozne isporuke određuje dobavljač za svaku pojedinačno.
6.2.
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Kupac ima mogućnost prodati spomenutu neoštećenu ambalažu prodavatelju, u roku od 3 mjeseca od
kupnje ove ambalaže po gornjoj cijeni prema pojedinačnoj vrsti ambalaže i maksimalnoj količini kupljene
pojedinačne vrste ambalaže osim ako se prodavač i kupac ne dogovore drukčije. Kupac će za prodanu
ambalažu prodavatelju izdati porezni dokument koji će sadržati sve podatke poreznog dokumenta
prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, s izmjenama i dopunama. Dan oporezive opskrbe je dan
primitka ambalaže od strane prodavatelja. Prilog poreznog dokumenta bit će potvrda primitka
ambalaže od strane prodavatelja.
Kupnja ambalaže nakon navedenog razdoblja, njihova količina, stanje, cijena i ostali uvjeti isporuke
mogu biti predmet posebnog sporazuma između prodavatelja i kupca van okvira ovog ugovora.
6.3
Skupljanje otpadnih ulja i ambalaže
U Češkoj se povrat otpadnih ulja koje isporuči prodavatelj osigurava prodavatelj sukladno relevantnim,
općenito obvezujućim zakonskim propisima tvrtke koja ima licencu za gospodarenje opasnim otpadom
(AVISTA i slično).
Prikupljanje ambalaže od prodavatelja u Češkoj Republici osigurano je i plaćeno u sustavu EKO-KOM.
Kupac je prilikom izvoza odgovoran u inozemstvu za poštivanje važećih propisa koji se odnose na
otpadna ulja i ambalažu prodavatelja.
VII.

Više sile (vis major)

7.1
Nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna za bilo kakvu povredu zakonske obveze ukoliko je takvo
kršenje ili odgađanje prouzročeno preprekom koja se dogodila neovisno o volji obvezne stranke i
spriječila je da ispuni svoju obvezu, ako se ne može pretpostaviti da je ugovorna strana mogla spriječiti
ili savladati njene posljedice, iako u trenutku preuzimanja robe nije mogla predvidjeti ovu prepreku
(„viša sila“). Međutim, odgovornost za ispunjenje obveze ne sprečava prepreka koja je nastala samo u
vrijeme kada je odgovorna strana propustila svoje obveze ili je nastala iz svojih ekonomskih okolnosti.
7.2
Za potrebe ovih VDP-a, viša sila će posebno označiti ako ispunjava uvjete iz prethodnog stavka, i to:
- prirodne katastrofe, požari, zemljotresi, klizišta, poplave, oluje ili druge atmosferske smetnje i pojave
velikog obima, ili
- ratovi, pobune, građanski nemiri ili štrajkovi, opći štrajk ili
- odluke ili normativni akti organa javne vlasti, propisi, ograničenja, zabrane ili drugi zahvati države,
državnih ili lokalnih vlasti ili
- smetnje u opskrbi primarnim sirovinama za proizvodnju rafinerijskih proizvoda koje nije prouzročio
prodavatelj (npr. zaustavljanje ili smanjenje isporuka nafte itd.), ili
- eksplozije odnosno druga oštećenja ili neispravnost; neplanirani prekidi proizvodnih ili distribucijskih
postrojenja.
7.3
U slučaju bilo kakvog neplaniranog ograničenja proizvodnje, prodavatelj će istom isporukom smanjiti
isporuke svim svojim ugovornim partnerima. Osnova za utvrđivanje iznosa ograničenih isporuka jesu
količine koje su stvarno uzete u prethodnom kalendarskom mjesecu.
7.4
Ugovorna strana koja je prekršila, još uvijek krši ili pretpostavila u odnosu na sve poznate činjenice da će
prekršiti svoju obvezu iz kupoprodajnog ili okvirnog ugovora o kupoprodaji, odnosno iz potvrđene
narudžbe koja je posljedica događaja više sile, ona mora odmah obavijestiti drugu stranu o takvom
kršenju ili događaju i uložiti sve napore kako bi spriječila takav događaj ili njegove posljedice i da ga
otkloni.

VIII.
8.1
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Legitimni interesi

U svrhu ispunjavanja ugovora, ugovorne strane dužne su međusobno surađivati i postupati oprezno
sukladno svojim legitimnim interesima. Obavještavat će se međusobno o svim relevantnim okolnostima
vezanim za provedbu ugovora i na zahtjev druge stranke odmah dati objašnjenja. Obje ugovorne strane
dužne su postupiti sukladno svojim uobičajenim mogućnostima kako bi minimizirale štetu, gubitke ili
rizike proizašle iz aktivnosti povezanih s izvršavanjem ugovornih odnosa ili upotrebom proizvoda. Svaka
ugovorna strana dosljedno će osigurati poštivanje povjerljivosti poslovnih informacija nastalih između
njih kao rezultat provedbe ovog ugovora.

IX.

Informacije

9.1
Prodavatelj i kupac se obvezuju da će jedni drugima pružiti sve podatke vezane za bilo kakvo
ograničenjem izvršenja ugovora čim su mu poznati. Ako jedna od strana nije blagovremeno obavijestila
drugu o ograničenju, iako je toga bila svjesna, nadoknadit će drugoj strani sve dokazane troškove koji su
joj nastali.
9.2
Ako ugovorne strane pružaju jedna drugoj izravno, neizravno, usmeno i pisane informacije o
povjerljivosti ili povjerljivosti prilikom sklapanja ugovora ili tijekom isporuke robe, one ih neće otkriti,
povjeriti ili na drugi način otkriti takve podatke trećim stranama odnosno kao koristoljublje suprotno
interesima druge stranke ili u svrhu koja nije ona za koju je obaviještena; kršenje ove obveze dotična će
strana smatrati nelojalnom konkurencijom u smislu članka 44. Trgovačkog zakona Češke Republike. To
ne utječe pravo na naknadu prema članku 373. Trgovačkog zakona.

X.

Odustajanje od ugovora

10.1
Osim u slučaju kupčevog kašnjenja u preuzimanju robe ili kupčevog kašnjenja s plaćanjem kupoprodajne
cijene (član II ovih VDP) ima prodavatelj također pravo odustati od ugovora u slučaju postupka
insolventnosti ili likvidacije koji se odnose na kupčevu imovinu ili ako su nastupile okolnosti za koje
kupac zna, koje prijete ili otežavaju nadoknadu tražbina prodavatelja. U ovom slučaju ugovor se raskida
kada se kupcu dostavi pisano izvješće o odustajanju.

XI.

Izbor prava i rješavanje sporova

11.1
Ugovorne strane su suglasne da pravni odnos, odnosno prava i obveze iz kupoprodajnog ili okvirnog
kupoprodajnog ugovora, odnosno iz potvrđene narudžbe, njihovo osiguranje, izmjenu i ukidanje
uređuje isključivo češko pravo, posebice Zakon br. 513/1991 Zbirke, Trgovački zakonik, s izmjenama i
dopunama.
11.2
Ugovorne strane su se složile da sve sporove koji nastanu među njima i koji proizlaze iz pravnih odnosa
uspostavljenih ili u vezi s kupoprodajnim ili okvirnim ugovorom o kupoprodaji ili bilo kojim drugim
ugovorom, rješava nadležni lokalni sud Češke Republike.

XII. Uvjeti za oslobađanje od PDV-a za prijevoz u drugu državu članicu EU-a
12.1
Prodavatelj oslobađa isporuku robe kupcu od češkog PDV-a samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
-

roba se otprema ili prevozi u drugu državu članicu - JČS,
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-

robu otprema ili prevozi prodavatelj, kupac ili treća osoba koju je ovlastio,

-

roba je podložna primopredaji robe u JČS,

-

kupac je dostavio porezni broj za PDV registriran u JČS.

Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja ako nije ispunio nijedan od ovih uvjeta.
12.2
Ako je kupac porezni obveznik u EU, a roba je namijenjena za isporuku u EU i isporučena je s paritetima
isporuke EXW, FCA ili DAP / DAF paritetom (teritorij Češke), kupac izjavljuje da će robu koja je predmetom
ugovora (narudžbe) prevoziti ili njegov ovlašteni prijevoznik, a ne kupac ili njegov ovlašteni prijevoznik.
Kupac se obvezuje da neće prodavati i / ili dostavljati robu drugom subjektu u Češkoj Republici.
Prije prve isporuke robe, kupac mora pružiti prodavatelju, pod uvjetom da ima popis njegovih prijevoznika i
kopije ugovora s njima. Kupac je istovremeno dužan obavijestiti prodavatelja o svim naknadnim
promjenama na ovom popisu, tj. kod prijevoznika. U slučaju da prijevoznik koji nije naveden u kupčevom
spisku želi preuzeti robu, prodavatelj zadržava pravo ne izdati ili fakturirati robu uklj. PDV kao u slučaju
isporuke na domaćem tržištu. Pri tome, taj način postupanja ne može se smatrati za kršenje ugovora pa ne
može u ni kom slučaju biti sankcioniran sankcijama od strane kupca.
Ako kupac naruči robu pojedinačno od prodavatelja za utovar robe, dužan je obavijestiti prodavatelja
najmanje jedan radni dan prije ukrcaja robe podacima o prijevozniku koji će preuzeti robu za njega.
U slučaju pokretanja poreznog postupka kod prodavatelja, kupac se obvezuje da će prodavatelju odmah
dostaviti sva dokumenta koja dokazuju da je roba napustila teritorij Češke i završila u drugoj državi članici
Europske unije, a prijevoz je obavio Kupac ili njegov ovlašteni prijevoznik.
12.3
Ako Kupac ili njegova treća strana otpremi ili preveze robu u drugu državu članicu EU, Kupac je dužan
prodavatelju dostaviti dokaz o prijevozu robe u JČS, kao što je potpisan dokument ili pošiljka CMR, račun od
prijevoznika robe itd. i najmanje dva takva dokaza, a dokazi ne smiju proturječiti jedan drugom, moraju biti
izdati od dvije različite strane, neovisno jedna od druge, prodavatelj i kupac. Samo činjenica da je roba
otpremljena / prevezena u drugu državu članicu pokazuje potvrdu primatelja u EMCS-u.
12.4
Ako je na raspolaganju samo jedan od dokaza navedenih u st. 12.3, kupac mora imati najmanje jednog od
sljedećih dokumenata za prodavatelja:
-

osiguranje vezano za otpremu ili prijevoz robe ili bankovnih dokumenata koji dokazuju plaćanje
otpreme ili prijevoza robe;

-

službeni dokumenti izdani od strane organa javne vlasti, poput javnog bilježnika, koji potvrđuju
mjesto dopreme robe u odredišnoj državi članici;

-

potvrda skladištara u odredišnoj državi članici o primanju robe koja potvrđuje skladištenje robe u
toj državi članici.

12.5
Osim toga, kupac će dostaviti pisanu potvrdu ili otpremnicu u kojoj se navodi:
-

da je robu otpremio ili dopremio on ili u njegovo ime neka treća strana,
država članica odredišta robe,
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-

datum izdavanja,
ime i adresu kupca,
količina i vrsta robe,
datum i mjesto završetka prijevoza robe,
identitet fizičke osobe koja prima robu u ime kupca.

Ova se obveza može ispuniti i sažetom potvrdom, gdje se moraju navesti svi podaci za pojedinačne
isporuke.
12.6
Potvrda prema par. 12.5 otprema do odredišnog mjesta mora se prodavatelju poslati najkasnije u periodu
do 10 dana sljedećeg mjeseca računajući od dana isporuke robe i to putem elektronske pošte na adresu
koja će biti navedena za svakog kupca. Prodavatelj može dodatno zatražiti slanje ovih dokumenata u
papirnatom obliku. Kupac se obvezuje da će te dokumente poslati na zahtjev.
12.7
Ako kupac ne ispuni uvjete za oslobađanje od PDV-a sukladno točkama 12.1 i 12.2, ili ako prodavatelju na
zahtjev nije dostavljen dokument s kojim se potvrđuje prijevoz do JČS-a iz stavaka 12.3 i 12.4, ili ne pošalje
potvrdu sukladno stavku 12. 12.5, isporuka robe oporezivat će se češkim PDV-om, čak i naknadno. Ako robu
prevozi klijent kupca ili prijevoznik kojeg je ovlastio, uvijek će se primjenjivati češki PDV, čak i naknadno.
Ako kupac robu proda i/ili isporuči drugom subjektu u Češkoj Republici, PDV će se primjenjivati, čak i nakon
toga.
Kupac je u ovom slučaju dužan platiti ovaj PDV prodavatelju uključujući i dodatke (kazna, kamate na
kašnjenje), ako bude primijenjeno.
Kupac je također dužan platiti prodavatelju sve poreze, uključujući njihov pribor ili drugu štetu ako Kupac
ima lažne podatke sukladno gornjim stavkama ili ako kupac zavara prodavatelja.
XIII. Uvjeti za oslobađanje od PDV-a prilikom izvoza
13.1
Za potrebe ovoga Zakona, izvoz robe znači izlaz robe s teritorija Europske unije na teritorij treće zemlje.
Izvoz robe oslobođen je isporuke robe od strane obveznika plaćanja koji je otpremljen ili prevezen s
teritorija zemlje u treću zemlju
a) od strane prodavatelja ili osobe koju on ovlasti, ili
b) kupac ili osoba koju kupac ovlasti, ako kupac nema sjedište, prebivalište ili objekt u Češkoj Republici,
osim kod robe koju kupac prevozi u svrhu opremanja ili opskrbe čamcima za razonodu ili zrakoplovima
ili drugim prijevoznim sredstvima za privatnu uporabu.
Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja ako nije ispunio relevantne uvjete.
Isplatnik je dužan dokazati izlaz robe iz Europske unije
a) odlukom carinskog ureda o izvozu robe u treću zemlju u kojoj se potvrđuje izlaz robe s teritorija
Europske unije za ulazak za izvoz, vanjsku preradu, vanjski tranzit ili reeksport, ili
b) drugi dokazi.
13.2
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Ako je kupac iz treće zemlje, a roba je namijenjena izvozu i isporučena s paritetom isporuke EXW, FCA, DAP
granica (teritorij Češka Republika) ili DPU prema Incoterms 2020, kupac izjavljuje da robu koja je predmet
ovog ugovora (narudžbe) doprema on ili njegov ovlašteni prijevoznik, a ne prodavatelj ili njegov ovlašteni
prijevoznik. Kupac dalje izjavljuje da u Češkoj republici nema registrirani ured, mjesto poslovanja ili
poslovnu jedinicu. Kupac izjavljuje da roba koja je predmet ugovora neće biti prodana i / ili isporučena
drugom subjektu u EU.
13.3
Prije prve isporuke robe, kupac mora pružiti prodavatelju, pod uvjetom da ima popis njegovih prijevoznika i
kopiju ugovora s tim prijevoznicima. Kupac je istovremeno dužan obavijestiti prodavatelja o svim
naknadnim promjenama na ovom popisu, tj. kod prijevoznika. U slučaju da prijevoznik koji nije naveden u
kupčevom spisku želi preuzeti robu, prodavatelj zadržava pravo ne izdati ili fakturirati robu uklj. PDV kao u
slučaju isporuke na domaćem tržištu. Pri tome, taj način postupanja ne može se smatrati za kršenje
ugovora pa ne može u ni kom slučaju biti sankcioniran sankcijama od strane kupca.
Ako kupac naruči robu pojedinačno od prodavatelja za utovar robe, dužan je obavijestiti prodavatelja
najmanje jedan radni dan prije ukrcaja robe podacima o prijevozniku koji će preuzeti robu za njega.

13.4
U slučaju da robu otpremi ili prevozi kupac ili njegov ovlašteni prijevoznik, kupac je dužan prodavatelju
dostaviti kopiju dostavnice koju je primatelj potpisao ili ovjerio primatelj izvan carinskog područja EU s
podacima sukladno st. 13.5, tj. uključujući i potvrdu da je kupac otpremio ili prevezao robu ili je u njegovo
ime prevezao prijevoznik.

13.5
Ako potvrđena dostavnica prema 13.4 nije dostupna, kupac je dužan dostaviti pisanu potvrdu u kojoj stoji:
-

da je robu otpremio ili dopremio ili u njegovo ime prijevoznik kojeg je ovlastio,
zemlja odredišta robe,
datum izdavanja,
ime i adresu kupca,
količina i vrsta robe,
datum i mjesto završetka prijevoza robe,
identitet fizičke osobe koja prima robu u ime kupca.

Ova se obveza može ispuniti i sažetom potvrdom, gdje se moraju navesti svi podaci za pojedinačne
isporuke.
13.6
Potvrda prema par. 13.4 ili 13.5 o otpremi na odredište (izvan EU-a) mora biti poslana prodavatelju
najkasnije 10. dana sljedećeg mjeseca od dostave putem elektronske pošte na adresu koja će biti detaljno
navedena svakom kupcu posebice. Prodavatelj može dodatno zatražiti slanje ovih dokumenata u
papirnatom obliku. Kupac se obvezuje da će te dokumente poslati na zahtjev.
U slučaju pokretanja poreznog postupka kod prodavatelja, kupac se obvezuje da će prodavatelju odmah
dostaviti sve važeće originalne dokumente koji dokazuju činjenicu da je roba napustila teritorij Europske
unije, a prijevoz je obavio kupac ili prijevoznik kojeg je ovlastio kupac.
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13.7
Ako kupac ne ispuni uvjete za oslobađanje od PDV-a sukladno točkama 13.1 ili 13.2 ili prodavatelju ne
dostavi dokumente navedene u stavkama 13.4 ili 13.5, isporuka robe podliježe češkom PDV-u, čak i
naknadno.
Kupac je u ovom slučaju dužan platiti ovaj PDV prodavatelju uključujući i dodatke (kazna, kamate na
kašnjenje), ako bude primijenjeno.
Kupac je također dužan platiti prodavatelju sve poreze, uključujući njihov pribor ili drugu štetu ako Kupac
ima lažne podatke sukladno gornjim stavkama ili ako kupac zavara prodavatelja.
XIV. Klauzula protiv korupcije
14.1
Obje ugovorne strane izjavljuju da će svoje obveze izvršiti pažljivo i sukladno dogovoru vezano za provedbu
ovog ugovora te da će poštivati sve zakone i propise obvezujuće za ugovorne strane u domenu sprječavanja
korupcije koje su izdala nadležna tijela u Češkoj i Europskoj uniji, izravno i obavljati putem podružnica ili
povezanih gospodarskih subjekata ugovornih strana.
14.2
Osim toga, svaka ugovorna strana izjavljuje da će poštivati sve unutarnje zahtjeve koji su obvezujući za
ugovorne strane glede provedbe ovog sporazuma u vezi sa standardima etičkog ponašanja, sprječavanja
korupcije sukladno zakonima o podmirenju transakcija, troškova i izdataka, glede sukoba interesa, davanja i
primanja darova, anonimnog prijavljivanja i objašnjenja pogrešaka, bilo izravno i kada djeluju preko
podružnica ili povezanih gospodarskih subjekata ugovornih strana.
14.3
Strane izjavljuju da u vezi s provedbom ovog Ugovora, nijedna strana ili bilo koji od njegovih vlasnika,
dioničara, članova Upravnog odbora, direktora, zaposlenika, podizvođača ili bilo koje druge osobe koja
djeluje u njihovo ime nije učinila, predložila, obećala, niti dopušta, niti daje, predlaže, obećava izvršenje ili
odobrenje plaćanja ili drugih aktivnosti koje bi mogle dovesti do financijskog ili drugog obogaćivanja ili bilo
koje druge dobiti izravno ili neizravno za bilo koji od sljedećih slučajeva:
član statutarnog tijela, direktor, zaposlenik ili predstavnik stranke ili bilo kojeg ovisnog ili povezanog
gospodarskog subjekta ugovornih strana,
državnog službenika, shvaćenog kao fizičkog lica, koje ispunjava javnu funkciju u smislu tog izraza u
pravnom sustavu zemlje u kojoj se ugovor realizira ili u kojoj su službena sjedišta strana ili bilo koji podružni
ili povezani gospodarski subjekt ugovornih strana;
politička stranka, član političke stranke ili podnositelj zahtjeva za položaj u državnom uredu;
zastupnik ili posrednik za plaćanje bilo koje od gore navedenih osoba; kao ni
bilo koju drugu osobu ili entitet - u svrhu dobivanja njihove odluke, utjecaja ili aktivnosti koja može dovesti
do bilo kakve nezakonite preferencije ili bilo koje druge nepoželjne svrhe, ako takva aktivnost krši ili bi
mogla kršiti zakone protiv korupcije koje su izdala nadležna tijela u Češkoj Republici i na području Europske
unije, izravno i putem pregovora putem podružnica ili povezanih gospodarskih subjekata ugovornih strana.
14.4
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Ugovorne strane će se odmah međusobno obavijestiti o bilo kojem kršenju odredaba ovog članka. Na
pisani zahtjev jedne strane, druga ugovorna strana pružit će informacije i odgovoriti na obrazloženi zahtjev
druge stranke u vezi s provođenjem ovog ugovora prema odredbama ovog članka.
14.5
Za pravilno izvršavanje gore navedenih obveza, obje strane izjavljuju da će tijekom izvršavanja ovog
Ugovora svaka osoba koja djeluje u dobroj namjeri pružiti mogućnost anonimnog prijavljivanja pogrešaka
slanjem elektronske pošte Anonimnom sustavu izvještavanja o neetičnom ponašanju:
securityreport@unipetrol.cz.
14.6
U slučajevima sumnje na korupciju u vezi s provedbom ovog Ugovora ili je ima bilo koja druga ugovorna
strana, prodavatelj zadržava pravo provesti antikorupcijsku reviziju druge strane kako bi potvrdio da se
druga strana pridržavala odredaba ovog članka, s tim da se posebno objasne sva pitanja koja se odnose na
korupciju.

XV. Ostali dogovori
15.1
Međusobni odnosi, koji izričito nisu regulirani ugovorom i ovim općim uvjetima isporuke, sa izmjenama i
dopunama, uređeni su odgovarajućim zakonima Češke Republike. Izričito je određeno da u slučaju
različitog tumačenja ovoga ugovora i ovih uvjeta isporuke, ugovor ima prednost nad odredbama uvjeta
isporuke.
15.2
Kupac nema pravo prenijeti bilo kakva prava i obveze prema prodavatelju na treću osobu bez
prethodnog pisanog pristanka prodavatelja.
15.3
Ovi opći uvjeti isporuke stupaju na snagu dana 1. siječnja 2020.
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