Sídlo: Čs. Exilu 479/9, Ostrava-Poruba, 708 00
Provozovna: Michálkovická 2036/86, Slezská Ostrava, 710 00

Všeobecné dodací podmínky firmy
PETROCard Czech, s.r.o.
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou
nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy
PETROCard Czech, s.r.o. (dále jen Petrocard)
2. Jsou-li prováděny dodávky výrobků a zboží firmy Petrocard firmě,
která má vlastní dodací nebo kupní podmínky, má se za to, že tyto
jsou odmítnuté, pokud nebyly firmou Petrocard písemně uznány.
Obchodní podmínky kupujícího se považují za odmítnuté také
v případě, kdy byly uznány až po částečném nebo úplném splnění
závazků smluvních stran.
Čl. II.
Vznik smlouvy
1. Vznik smlouvy vyžaduje vždy písemnou formu.
2. V případě uzavírání písemné smlouvy platí tyto všeobecné dodací
podmínky, pokud přímo ve smlouvě není sjednáno odchylné
ustanovení.
3. V případě uzavírání smlouvy formou písemné objednávky a
písemného potvrzení (akceptace) této objednávky platí to, co bylo
v písemné akceptaci potvrzeno, pokud objednatel bezprostředně
po obdržení potvrzení zakázky nevznesl námitky formou
doporučeného dopisu.
4. Petrocard si vyhrazuje právo změny výrobku, pokud je to
technicky nezbytné nebo účelné.
Čl. III.
Zadávací podklady
1.

Rozměry, parametry, zobrazení, technické výkresy, software a
jiná technická dokumentace, kterou Petrocard poskytne
obchodnímu partnerovi, slouží výhradně pro jeho informaci a pro
svou závaznost si vyžadují písemné potvrzení firmou Petrocard
v příloze ke smlouvě nebo v akceptaci objednávky.
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2.

3.

Dokumentace uvedená v odst. 1, předaná obchodnímu
partnerovi, zůstává vlastnictvím firmy Petrocard a je nutné ji
považovat za součást jejího obchodního tajemství. Obchodní
partner nesmí informace získané z této dokumentace prozradit
třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své
potřeby. Kopie takovéto dokumentace a software smí obchodní
partner pořídit pouze s předchozím písemným souhlasem
Petrocardu.
Obchodní partner vystavuje ke každému jednotlivému
obchodnímu případu „Poptávku“ ve formě vyplněného
poptávkového dokumentu, jehož vzor je nedílnou součásti těchto
všeobecných dodacích podmínek. Petrocard neručí za škody
způsobené neúplným nebo nesprávným vyplněním „Poptávky“.
Čl. IV.
Dodací lhůty

1. Dodací lhůty uvedené ve smlouvě nebo v akceptaci objednávky
jsou pro firmu Petrocard nezávazné a mohou být v jednotlivých
případech překročeny, aniž by se tím Petrocard dostala do
prodlení. V případě, že Petrocard překročí dodací lhůtu o více než
jeden měsíc, je kupující oprávněn stanovit dodatečnou přiměřenou
lhůtu plnění v rozsahu nejméně dvou měsíců. Stanovení
dodatečné přiměřené lhůty musí být provedeno formou
doporučeného dopisu a takto stanovená dodatečná lhůta začíná
plynout první den po doručení doporučeného dopisu firmě
Petrocard.
2. Nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění dodací lhůty jsou
vyloučeny, pokud z těchto všeobecných dodacích podmínek
nevyplývá něco jiného.
3. V případě, že kupující ani po uplynutí dodatečné dodací lhůty
neodstoupí od smlouvy, je oprávněn uplatňovat pokutu z prodlení
ve výši O,03 % z kupní ceny nedodaných výrobků nebo zboží za
každý ukončený týden prodlení. Takto uplatněná pokuta však
v žádném případě nemůže překročit kupní cenu. Pokud Petrocard
prokáže, že smluvnímu partnerovi nevznikla žádná škoda, smluvní
partner není oprávněn shora uvedenou pokutu účtovat.
4. Petrocard není povinna dodat podle smlouvy také v případě, že se
závazek stává nesplnitelným z důvodu překážek neovlivněných
Petrocardem, zejména v případech vyšší moci, živelných pohrom,
občanské války, obchodního embarga, úředních opatření nebo
pracovních sporů. Dodací lhůty se v takovémto případě prodlužují
o dobu trvání překážky, která není zapříčiněna firmou Petrocard.
Náhradu škody a pokuty v těchto případech obchodní partner není
oprávněn uplatnit.
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5. Dodací lhůty začínají běžet dnem uzavření písemné smlouvy, resp.
dnem, kdy byla druhé smluvní straně doručena akceptace
objednávky. Je-li k splnění obchodních závazků potřebná další
specifikace jednotlivých druhů výrobků nebo zboží, pak se za den,
ve kterém začíná plynout dodací lhůta považuje den ukončení
jednání o technických podmínkách mezi smluvními stranami.
6. Závazek se považuje za splněný dnem, kdy Petrocard oznámí
smluvnímu partnerovi možnost dispozice s objednaným zbožím a
v případě, že se smluvní strany dohodly na tom, že dopravu
zajišťuje Petrocard, pak v den předání zboží prvnímu přepravci.
7. Je-li obchodní partner v prodlení s úhradou předcházejících
závazků, nebo s úhradou splátek, pokud je zakázka dodávána po
částech nebo s úhradou sjednaných záloh, není Petrocard povinna
dodat. Jestliže v takovém případě neuhradí obchodní partner ani
po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, přičemž ostatní práva
zůstávají nedotčena, je Petrocard oprávněna od smlouvy zcela
nebo částečně odstoupit.
8. V případě, že je sjednán obchod bez jasného termínu dodávky, je
obchodní partner oprávněn ve lhůtě 1 týdne od uzavření smlouvy,
akceptace objednávky nebo potvrzení Petrocard o připravenosti
dodat, tyto zakázky odvolat. Uplyne-li uvedená lhůta marně, je
obchodní partner povinen uhradit kupní cenu. Odvolání musí být
provedeno formou doporučeného dopisu.
9. Ustanovení odst. 9 platí také v případě, kdy není odvolána celá
zakázka, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
Čl. V.
Cena
1. Cena obsažená ve smlouvě nebo v akceptaci objednávky, je
závazná po dobu tří měsíců od data vystavení tohoto dokumentu.
Po uplynutí této lhůty platí ceny Petrocard aktuální v den
dodávky, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
2. Za cenu podle odst. 1 se rozumí netto cena ex works (EXW) podle
incoterms 2010, tzn. včetně balení, bez dopravného, nákladů na
uložení a pojištění.
Čl. VI.
Platební podmínky
1. S výhradou regulací uvedených v těchto všeobecných dodacích
podmínkách platí platební podmínky uvedené ve smlouvě, resp.
akceptaci objednávky.
2. Právo na slevu z ceny za platbu v hotovosti má obchodní partner
jen v případě, že se na tom s Petrocard písemně dohodl a nemá
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3.

4.

5.

6.

vůči Petrocard žádných neuhrazených závazků. Sleva z ceny se
poskytuje až po úplném zaplacení dobropisem.
Jestliže se obchodní partner dostane do prodlení s úhradou
kterékoliv z faktur, je Petrocard oprávněna účtovat úroky z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Uplatněním těchto úroků nezaniká právo Petrocard uplatnit
náhradu vzniklé škody.
V případě prodlení obchodního partnera s úhradou kterékoliv
faktury ztrácí výhodu splátek a všechny jeho doposud neuhrazené
platby, ač ve splatnosti, se stávají splatnými. Petrocard po dobu
úplného zaplacení všech dluhů je oprávněn sjednané dodávky
zastavit. Překročí-li prodlení přiměřenou dodatečnou lhůtu
poskytnutou Petrocard, je tato oprávněna od smlouvy odstoupit.
Jestliže obchodní partner řádně a včas oznámí Petrocard
skutečnosti o jeho zhoršených majetkových poměrech, resp. o
jeho neschopnosti splácet faktury ve sjednaných lhůtách, pak je
Petrocard oprávněn s ním nadále obchodovat, avšak pouze za
hotové platby.
Proti pohledávkám Petrocard je vyloučeno započtení pohledávek
obchodního partnera, pokud tyto nebyly firmou Petrocard
písemně uznány.
Čl. VII.
Odeslání zboží

1. Petrocard zajistí odeslání zboží obchodnímu partnerovi jen
v případě, že se na tom písemně dohodli, a to vždy na náklady
obchodního partnera.
2. Nebezpečí ztráty nebo zničení zboží přechází na obchodního
partnera okamžikem předání zboží prvnímu přepravci nebo osobě
jinak určené k provedení expedice.
3. V případě, že Petrocard nezajišťuje přepravu podle odst. 1,
přechází nebezpečí škody na zboží na obchodního partnera dnem,
kdy mu bylo oznámeno, že je zboží připraveno k expedici.
4. V případě, že obchodní partner o to písemně požádá, provede
Petrocard pojištění zboží proti rizikům při jeho přepravě, a to na
náklady obchodního partnera.
5. V případě, že Petrocard na základě písemné dohody s obchodním
partnerem zajišťuje odeslání zboží, je obchodní partner oprávněn
reklamovat rozdíly v množství dodaného zboží nejpozději do 7 dnů
ode dne, kdy zboží převzal od přepravce. Marným uplynutím této
lhůty právo reklamace na množství zaniká.
Čl. VIII.
Záruky
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1. Petrocard, co se týče materiálu a provedení dodávaných výrobků a
zboží, ručí za to, že tyto jsou bez závad, které podstatně ruší nebo
snižují užitnou hodnotu nebo způsobilost výrobku a zboží
k obvyklému využití v případě využití předpokládaného smlouvou.
2. Obchodní partner je povinen převzaté zboží neprodleně
zkontrolovat. Zjištěné vady s výhradou ustanovení čl. VII. odst. 5
je povinen sdělit Petrocard ve lhůtě uvedené na faktuře, která je
přiložena ke zboží, nejpozději však do 8 dnů ode dne převzetí.
Skryté vady je povinen reklamovat nejpozději do 8 dnů ode dne
jejich zjištění. Reklamace musí být provedena formou
doporučeného dopisu, jinak se neuznává.
3. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání podle čl. IV.
4. Zmeškání lhůt uvedených v čl. VII. odst. 5 a čl. VIII. odst. 2, jakož
i uplynutí lhůty uvedené v čl. VIII. odst. 3, mají za následek zánik
nároků obchodního partnera z vad zboží.
5. Při řádné a včasné reklamaci je obchodní partner oprávněn
požadovat opravu vadného zboží. Jestliže Petrocard neopraví
vadné zboží do 8 týdnů ode dne obdržení oprávněné reklamace, je
obchodní partner oprávněn požadovat slevu na zboží. Náklady na
dopravu nese obchodní partner.
6. Všechny další nároky obchodního partnera, případně nároky
v těchto podmínkách neuvedené, jsou vyloučeny. Rovněž jsou
vyloučeny nároky na náhradu škody z důvodu opravy vadného
zboží.
7. Lhůty k reklamaci běží i pro zboží, které z důvodů uvedených
v těchto všeobecných dodacích podmínkách zůstávají i po dodání
obchodnímu partnerovi ve vlastnictví Petrocard.
Čl. IX.
Ručení
1. Vedle záruk uvedených v čl. VIII. Petrocard ručí obchodnímu
partnerovi za podstatné porušení smluvních povinností a za škody
takto vzniklé obchodnímu partnerovi v případě, že se prokáže, že
zaměstnanci Petrocard, případně jeho statutární zástupci,
způsobili tuto škodu úmyslným porušením svých povinností nebo
hrubou nedbalostí.
2. Škody způsobené hrubou nedbalostí budou uhrazeny jen do výše,
jež mohla Petrocard v době uzavírání smlouvy předpokládat se
zřetelem na existující okolnosti.
Čl. X.
Vlastnické právo
1. Petrocard si vyhrazuje vlastnické právo k veškerým dodaným
výrobkům a zboží až do jejich úplného zaplacení. V případě, že
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

bude platba provedena šekem nebo směnkou až do okamžiku
proplacení tohoto cenného papíru.
Výhrada vlastnictví k prodanému zboží platí také v případě, že
Petrocard přijala záruky za závazky obchodního partnera, a to až
o okamžiku jejich úplného vyrovnání.
Po dobu trvání vlastnického práva Petrocard k prodaným
výrobkům a zboží je obchodní partner oprávněn prodávat zboží
jen v běžném obchodním styku. V žádném případě nesmí zboží a
výrobky použít jištění svých závazků nebo je předat do zástavy
jiné osobě.
V případě, že zboží ve vlastnictví Petrocard bude sepsáno úředním
vykonavatelem, zabráno nebo jiným způsobem zajištěno, je
obchodní partner povinen o tom neprodleně písemně informovat
Petrocard. V tomto případě nese obchodní partner veškeré
náklady spojené s intervenčním řízením a opatřeními přijatými
k ochraně vlastnictví Petrocard.
V okamžiku prodeje zboží obchodním partnerem platí, že
pohledávku za kupujícím zastavuje, okamžikem vystavení faktury
nebo jiného daňového či účetního dokladu, ve prospěch Petrocard
jako zástavnímu věřiteli, a to až do okamžiku úplného vyrovnání
kupní ceny.
Výhrada vlastnického práva se vztahuje také na nové výrobky
vzniklé opracováním, zpracováním nebo přetvořením ve výrobě
obchodního partnera. Přitom platí, že Petrocard, je výrobcem
takto nově vzniklých výrobků, které pro něj na zakázku
zpracovává obchodní partner. Získání vlastnictví obchodního
partnera k takto vytvořenému novému výrobku je vyloučeno, a to
až do úplného zaplacení kupní ceny. Úprava vzniku zástavního
práva uvedená v odst. 5 se vztahuje také k výrobkům a celkům
podle tohoto odstavce.
Obchodní partner je oprávněn zboží a výrobky ve vlastnictví
Petrocard v rámci řádného obchodního provozu spojovat s jiným
zbožím nebo zapracovat do jiných kompletů. V takovýchto
případech získává Petrocard výhradní vlastnictví, resp.
spoluvlastnictví k novému výrobku v poměru hodnoty vedle sebe
spojených nebo nově vyrobených věcí. Úprava vzniku zástavního
práva uvedená v odst. 5 se vztahuje také k výrobkům a celkům
podle tohoto odstavce.
V případech uvedených v odst. 5, 6 a 7 je obchodní partner
povinen neprodleně oznámit Petrocard skutečnosti vztahující se
k zastavené
pohledávce
a
skutečnosti
týkající
se
spoluvlastnických podílů. Na požádání je obchodní partner
povinen předložit účetní a obchodní doklady potvrzující
skutečnosti jím tvrzené.
Obchodní partner je oprávněn zastavené pohledávky vymáhat
svým jménem. K tomuto případu je všeobecnými dodacími
podmínkami zmocněn. Petrocard si vyhrazuje právo toto
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zmocnění odvolat a pohledávky vymáhat sama, pokud obchodní
partner své povinnosti vyplývající z obchodního vztahu neplní.
10. Obchodní partner je povinen zboží ve vlastnictví Petrocard řádně
označit jako cizí zboží a skladovat jej odděleně od vlastního zboží.
11. Právo obchodního partnera nakládat se zbožím ve vlastnictví
Petrocard podle odst. 3, 6 a 7 zaniká, pokud obchodní partner
zastaví své platby vůči Petrocard a nebo se dostane do prodlení se
splátkami tak, že se stanou veškeré pohledávky Petrocard
splatnými. V takovém případě smí obchodní partner disponovat
se zbožím a výrobky ve vlastnictví Petrocard jen na základě
písemného souhlasu, resp. pokynů Petrocard.
12. V případě, že budou zboží nebo výrobky ve vlastnictví Petrocard
odňaty obchodnímu partnerovi z důvodu neuhrazení kupní ceny,
je Petrocard povinna vystavit obchodnímu partnerovi dobropis
snížený o 80 % z kupní ceny, která bude ponechána jako náhrada
za ušlý zisk, vzniklou škodu, opotřebování a náklady spojené
s převzetím zboží. Prokáže-li obchodní partner, že Petrocard
vznikla škoda a ztráta na výdělku podstatně nižší, než je uvedená
částka, je oprávněn požadovat změnu výše dobropisu.
13. Petrocard je povinna uvolnit zástavy pohledávek podle tohoto
článku , a to dle vlastního uvážení, pokud jejich hodnota překročí
o více než 20 % existující pohledávky Petrocard za obchodním
partnerem.
Čl. XI.
Dodací podmínky a místo plnění
1. Dodací podmínky jsou EX works podle INCOTERMS 2010
vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.
2. Místem plnění je vždy závod Petrocard uvedený ve smlouvě, resp.
akceptaci objednávky.
Čl. XII.
Rozhodčí doložka
1. Všechny spory, vznikající ze smluv uzavřených v souladu s těmito
všeobecnými dodacími podmínkami a v souvislosti s nimi, které
se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou
rozhodovány s konečnou platností u rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho řádu jedním nebo více rozhodci.
Čl. XIII.
Rozhodné právo
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1. Pro posuzování sporů, vyplývajících z této smlouvy, bude rozhodčí
soud posuzovat spor v souladu s českým právem, přičemž toto
právo je zvoleno jako norma hmotná, nikoli kolizní.
V mezinárodních sporech bude posuzovat spor podle úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a vídeňské dohody o
kupním právu (UNCITRAL).
2. Rozhodčí soud rozhodne ex aeque et bono nebo jako amible
kompositeur jen jestliže bude o to oběma stranami výslovně
požádán.
Čl. XIV.
Zákaz reexportu
1. Obchodnímu partnerovi se zakazuje reexport ze země, do které
bylo zboží podle kupní smlouvy zakoupeno. Reexport je možný jen
na základě zvláštního písemného povolení vydaného Petrocard.
2. Obchodní partner je povinen na vyzvání Petrocard prokázat, kde
se zboží nachází, nebo že bylo spotřebováno.
3. Porušením zákazu reexportu vzniká Petrocard oprávnění uplatnit
smluvní pokutu ve výši 30% z ceny reexportovaného zboží a
náhradu vzniklé škody.
Čl. XV.
Závěrečná ustanovení
1. Petrocard si vyhrazuje právo změny dodacích podmínek v průběhu
existence obchodně závazkového vztahu. Tuto změnu podmínek je
povinna neprodleně oznámit obchodnímu partnerovi. V případě, že
u existujícího obchodně závazkového vztahu obchodní partner se
změněnými podmínkami nesouhlasí, a smluvní strany se
nedohodnou jinak, platí, že závazkový vztah končí a smluvní
strany jsou povinny vyrovnat doposud přijatá plnění.
2. Pokud se některá ustanovení výše uvedených všeobecné dodacích
podmínek stanou z části nebo úplně neúčinné z důvodu změny
právního řádu nebo mezinárodních smluv upravujících
mezinárodní kupní smlouvu, ostatní části zůstávají v účinnosti.
Neúčinné ustanovení bude nahrazeno novým, které bude svými
obchodními a hospodářskými následky nejblíže neúčinným
ustanovením, nebo se analogicky použijí ustanovení účinná.
V Ostravě dne 1.1.2013
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