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Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) 
obchodní společnosti CHEMAP, spol. s r.o., IČ: 25280520, se sídlem Dašice 475, PSČ: 533 03 

1. Obecná ustanovení 

1.1. CHEMAP, spol. s r.o., IČ: 25280520, se sídlem Dašice 475, PSČ: 533 03 je obchodní společnost zřízená podle 

českého práva a je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou 

značkou C 12492. 

1.2. Tyto VOP upravují vztahy mezi obchodní společností CHEMAP, spol. s r.o., jako prodávajícím (dále jen 

„prodávající“) a kupujícím týkající se kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, které prodávající prodává 

kupujícímu na základě uzavřené kupní smlouvy (dále jen „zboží“). Kupujícím je právnická nebo podnikající fyzická 

osoba (dále jen „kupující“), která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu některým ze způsobů předpokládaným 

zákonem či některým způsobem předpokládaným v rámcové kupní smlouvě (dále jen „RKS“), je-li mezi 

prodávajícím a kupujícím uzavřena rámcová kupní smlouva, nebo některým ze způsobů předpokládaným v příloze č. 

1 smlouvy o komisním prodeji (dále jen „SKP“), je-li uzavírána smlouva o komisním prodeji nebo některým ze 

způsobů předpokládaným v příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy a smlouvy o komisním prodeji (dále jen „RKS a 

SKP“), je-li uzavírána rámcová kupní smlouva a smlouva o komisním prodeji. 

2. Cena zboží a platební podmínky 

2.1. Ceny určené v kupní smlouvě, RKS, SKP a RKS a SKP, jsou ceny bez daně z přidané hodnoty. K takto vyjádřeným 

cenám zboží bude vždy ještě připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě stanovené příslušnými právními předpisy 

účinnými v době dodání zboží. 

2.2. Cena zboží je kupujícímu fakturována prodávajícím fakturou (daňovým dokladem), jejíž splatnost je sjednána buď v 

kupní smlouvě nebo v RKS nebo v SKP nebo v RKS a SKP, je-li některá z nich uzavřena. Nezaplatí-li kupující cenu 

zboží ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat z nezaplacené částky smluvený úrok z prodlení. Pokud není 

uvedeno jinak, sjednává se tento úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Případný nárok na náhradu 

škody vzniklé prodlením s úhradou ceny zboží, není úroky z prodlení nikterak dotčen. Prodávající je oprávněn zaslat 

fakturu kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu používanou kupujícím v obchodním styku s prodávajícím. 

2.3. V případě vystavení zálohové faktury se prodávající zavazuje vyskladnit zboží dle dohodnutých dodacích podmínek 

dle kupní smlouvy, RKS nebo RKS a SKP až po úhradě fakturované částky v hotovosti nebo po jejím připsání na 

účet prodávajícího. Převezme-li kupující zboží, prodávající vystaví daňový doklad, kterým bude provedeno celkové 

vyúčtování. Prodávající je kupní smlouvou, případně objednávkou v případě RKS či RKS a SKP vázán nejdéle 7 dní 

po datu splatnosti zálohové faktury. Po uplynutí této lhůty již není prodávající povinen plnit a je oprávněn odstoupit.  

2.4. Rozhodným okamžikem pro fakturaci se určuje datum předání zboží prodávajícím prvnímu přepravci. 

2.5. Kupující uhradí prodávajícímu veškeré vícenáklady vzniklé ze změn původních dispozic a požadavků kupujícího. 

Tyto náklady budou placeny na základě dokladů doložených k vyúčtování prodávajícím. Nebudou-li účtované částky 

zaplaceny ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen platit vedle vyúčtovaných částek i smluvený úrok z prodlení dle 

odstavce 2. 1. VOP. 

2.6. Případné pohledávky třetích osob (dopravců apod.) vyfakturované jedné ze smluvních stran, ačkoliv jejich hrazením 

je povinna strana druhá, je smluvní strana oprávněna přeúčtovat je druhé straně v plné výši, přičemž platí obdobně 

ustanovení o smluvním úroku z prodlení. 

3. Přechod nebezpečí škody na zboží 

3.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího zásadně předáním zboží prvnímu dopravci prodávajícím, 

nesjednají-li smluvní strany prostřednictvím doložek INCOTERMS 2010, na které smluvní strany odkazují, něco 

jiného. 

4. Výhrada vlastnického práva 

4.1. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením ceny zboží.  

4.2. Až do okamžiku přechodu vlastnického práva ke zboží není kupující oprávněn se zbožím nakládat nevratným 

způsobem, převést jej na třetí osoby, ani jej zatížit právy třetích osob. Za účelem zajištění úhrady ceny zboží a 

splnění povinnosti kupujícího uvedené v předchozí větě ve smyslu § 2040 a násl. Občanského zákoníku postupuje 

kupující prodávajícímu své pohledávky, které mu vzniknou v případě prodeje zboží před nabytím vlastnictví vůči 

tomu, komu by zboží prodal. V případě, že by kupující zboží před přechodem vlastnického práva zpracoval, spojil 

nebo smíchal s jiným zbožím, aniž by bylo možné oddělení zboží v původním stavu, stane se prodávající 

spoluvlastníkem takto vzniklé nové věci v poměru hodnoty jeho použitého zboží k hodnotě ostatních věcí, které byly 

ke vzniku nové věci použity; Kupující pro tento případ postupuje prodávajícímu také své pohledávky, které by mu 

prodejem takové nové věci vznikly vůči tomu, komu by takovou věc prodal. Pohledávky se ve všech případech 

uvedených v tomto odstavci postupují do výše kupujícím neuhrazené ceny s příslušenstvím. Kupující je povinen 

prodávajícího ihned informovat u zboží, k němuž dosud na kupujícího nepřešlo vlastnické právo, o vznesených 
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nárocích třetích osob k tomuto zboží, opatřeních či rozhodnutích učiněných orgány státní správy, soudy, exekutory či 

jinými úředními autoritami. Kupující je rovněž povinen prodávajícího informovat o skutečnosti, že došlo ke vzniku 

pohledávky uvedené v tomto odstavci, která byla na prodávajícího postoupena, a je povinen poskytnout 

prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k uplatnění jeho práv. 

5. Odpovědnost za vady a reklamace 

5.1. Prodávající neodpovídá za kvalitu zboží plněného do obalů kupujícího. 

5.2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím ihned po jeho převzetí pečlivě prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u 

prodávajícího bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u 

prodávajícího písemně. Oznámení musí obsahovat kromě přesné identifikace vadného zboží a popisu vady i 

identifikaci objednávky. Bez tohoto oznámení nelze reklamaci (práva z vadného plnění) zboží uznat. Vzhledem k 

charakteru zboží prodávající neodpovídá v žádném případě za vady vzniklé poškozením během přepravy, chybným či 

neodborným použitím zboží, zejména použitím v rozporu s jakýmikoli pokyny a doporučeními prodávajícího, za 

vady způsobené neodbornou či neopatrnou manipulací, špatným skladováním či nadměrným zatížením. Kupující a 

další uživatelé zboží jsou povinni se seznámit ve vlastním zájmu s parametry a možnostmi použití zboží a jsou 

povinni si počínat tak, aby k poškození zboží nedocházelo. Parametry a možnosti použití zboží, jakož i další 

podrobnosti jsou uvedeny na etiketě s tím, že, vady vzniklé nerespektováním tam uvedených informací nelze vůči 

prodávajícímu uplatnit. Od okamžiku, kde je zboží stočeno či přemístěno do obalu kupujícího, nenese prodávající za 

zboží (za jeho kvalitu, vady apod.) již žádnou odpovědnost a nelze již od tohoto okamžiku uplatňovat vůči 

prodávajícímu žádné nároky z vad, které nebyly do té doby uplatněny. Je-li odpovědnost z vad zboží uplatněna před 

užitím obalu kupujícího, nesmí být zboží až do okamžiku vyřízení reklamace do obalu kupujícího stočeno či 

přemístěno. 

5.3. Prodávající, vzhledem ke kalibraci měrných zařízení, neodpovídá za možné odchylky skutečné hmotnosti od 

hmotnosti deklarované, a to v rozsahu ± 2 %. 

6. Odpovědnost za škodu a prodlení 

6.1. V případě, že prodávající nemůže dodržet dodací lhůtu z důvodu zásahu vyšší moci, zejména z důvodu války, 

občanských nepokojů, stávky, výpadků v dodávce energií, úředních zásahů či jiných nepředvídatelných překážek 

vzniklých nezávisle na jeho vůli, které nastaly u prodávajícího nebo jeho subdodavatele a které prodávající nebo jeho 

subdodavatel nemůže rozumnými prostředky překonat, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, po kterou taková překážka 

trvala. Prodávající v takovém případě není odpovědný za prodlení a škody z něj vzniklé, jestliže o existenci překážky 

kupujícího bez zbytečného odkladu informoval. Trvá-li taková překážka déle než 60 dnů, kupní smlouva zaniká; aniž 

by prodávající byl povinen hradit kupujícímu škodu z toho vzniklou. 

6.2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na konkrétní 

zboží po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění, pokud písemně upozornil prodávajícího na prodlení a 

poskytl mu v této výzvě dodatečnou lhůtu k plnění, která bude činit minimálně 4 týdny od doručení výzvy. 

6.3. Kupující může uplatnit nároky na náhradu škody z jakýchkoliv právních důvodů jen v případě, že škoda vznikla 

v důsledku zaviněného úmyslného či hrubě nedbalostního porušení povinností prodávajícím. V případě podstatného 

porušení povinností prodávajícím odpovídá prodávající za vzniklou škodu i v případě zavinění ve formě jiné 

nedbalosti. V případě vzniku odpovědnosti prodávajícího za škody má kupující nárok na náhradu přímé škody, a to 

v rozsahu, který mohl prodávající při porušení povinnosti rozumně přepokládat; ušlý zisk, jiné následné škody nebo 

újmy na dobrém jménu, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí, se kupujícímu nenahrazují. 

Prodávající nahradí kupujícímu škodu maximálně do výše ceny dodávaného zboží, pokud jde o škodu vzniklou 

z jednoho právního či protiprávního jednání, jedné právní události nebo protiprávního stavu, za něž prodávající 

odpovídá. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. 

7. Ostatní ujednání 

7.1. Kupující není oprávněn postoupit na třetí osoby jakékoliv pohledávky vzniklé mu vůči prodávajícímu bez písemného 

souhlasu prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám prodávajícího jakékoliv své 

pohledávky. 

7.2. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky proti pohledávkám kupujícího všeho druhu, a 

to bez ohledu na jejich splatnost. 

7.3. Při nedodržení ze strany kupujícího některé z podmínek uvedených v kupní smlouvě, včetně prodlení s včasným 

zaplacení jakékoliv ceny za zboží, která je po splatnosti, je kupující oprávněn od všech kupních smluv uzavřených 

mezi kupujícím a prodávajícím, u nichž nebyla cena za dodané zboží ještě zcela zaplacena odstoupit, a to i od těch, u 

nichž ještě nenastala splatnost kupní ceny. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou některé faktury 

(daňového dokladu) vystavené prodávajícím, není prodávající povinen dodat již žádné zboží a s dodávkou nebude 

v prodlení, případně může uzavření kupní smlouvy či objednávku kupujícího odmítnout. V případě, že bude kupující 

v prodlení s úhradou některé faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, může prodávající požadovat 

úhradu všech svých pohledávek vůči kupujícímu, a to i dosud nesplatných a tyto tímto svým požadavkem okamžitě 

zesplatnit. 

7.4. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas s využitím svých dat pro marketingové účely prodávajícího, zejména pro 

zasílání obchodních sdělení písemně nebo elektronicky. 
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8. Obaly a jejich oběh 

8.1. Nevratné obaly se účtují v plné výši pořizovací ceny, nebo jsou započítány do ceny zboží. 

8.2. Při převzetí vratného i nevratného obalu kupujícím od prodávajícího je kupující povinen vždy překontrolovat jeho 

stav a případně zjištěná poškození nahlásit ihned při převzetí prodávajícímu. Na později kupujícím nahlášená 

poškození nebude brán prodávajícím ohled. 

8.3. V případě plnění do vlastních obalů kupujícího prodávající neručí za kvalitu dodávaného zboží, navíc bude toto 

realizováno pouze do obalů odpovídajících příslušným předpisům. Nebude-li podmínka ze strany kupujícího splněna, 

vyhrazuje si prodávající právo dodat zboží ve vlastních obalech a tyto následně kupujícímu vyfakturovat. 

8.4. Pro nakládání s vratnými obaly prodávajícího platí tato pravidla: 

Za vratné obaly se považují IBC kontejnery o objemu 1000 l, nerezový kontejner RCN 1000 o objemu 1000 l a 

ocelové pozinkované sudy o objemu 200 nebo 216 l. 

1. Ocelové pozinkované sudy  

Prodejní cena pozinkovaného sudu je 800,- Kč/ks + DPH a při dodávce je účtována v plné výši. Kupující může v 

souladu s níže uvedenými pravidly pro posuzování příjmu vratných obalů tento obal vrátit ve lhůtě 60 dní od dodání. 

V tom případě je prodávající povinen obaly převzít a do 5 pracovních dnů od převzetí vystavit kupujícímu dobropis 

na obal v plné výši. Po uplynutí uvedené doby nebo v případě poškození, znečištění nebo nekompletnosti vratného 

obalu nemá prodávající povinnost jej převzít ani dobropisovat. Obal je též možno ve stanovené lhůtě 60 dní dle níže 

uvedených pravidel vyměnit, a to v systému plný za prázdný. 

 

2. PE soudek UN 40l a 50l 

Prodejní cena PE soudku UN je 300,- Kč/ks + DPH a při dodávce je účtována v plné výši. Kupující může v souladu s 

níže uvedenými pravidly pro posuzování příjmu vratných obalů tento obal vrátit ve lhůtě 60 dní od dodání. V tom 

případě je prodávající povinen obaly převzít a do 5 pracovních dnů od převzetí vystavit kupujícímu dobropis na obal 

v plné výši. Po uplynutí uvedené doby nebo v případě poškození, znečištění nebo nekompletnosti vratného obalu 

nemá prodávající povinnost jej převzít ani dobropisovat. Obal je též možno ve stanovené lhůtě 60 dní dle níže 

uvedených pravidel vyměnit, a to v systému plný za prázdný. 

3. IBC kontejnery a nerezový kontejner RCN 1000 

Prodejní cena IBC kontejneru je 3.000,- Kč/ks + DPH a nerezového kontejneru RCN 1000 je 47.000,- Kč/ks + DPH.  

Kontejnery mohou být zákazníkovi zapůjčeny na dobu 60 dní zdarma nebo, při splnění níže uvedených pravidel, 

vyměněny v systému plný za prázdný. Po uplynutí doby 60 dnů od dodání je prodávající oprávněn kontejnery 

vyúčtovat. V případě, že je kontejner zákazníkovi vyúčtován již při dodání, může v souladu s níže uvedenými 

pravidly pro posuzování příjmu vratných obalů tento obal v 60 denní lhůtě vrátit. V takovém případě je prodávající 

povinen obaly převzít a do 5 pracovních dnů od převzetí vystavit kupujícímu na obal dobropis. Při prodeji vodních 

disperzí v IBC kontejnerech bude standardně účtován poplatek za vymytí kontejneru ve výši 500,- Kč/ks + DPH. 

Tento poplatek nebude účtován, bude-li zboží stáčeno přímo z autocisterny do vlastního kontejneru zákazníka, tj. v 

případě přistavení kontejneru zákazníkem s dostatečným předstihem. Za kvalitu zboží dodávaného v obalech 

zákazníka prodávající neručí. Kupující je povinen uskladnit a přepravovat prázdné vratné obaly po vodních 

disperzích pouze při teplotách nad 5oC. 

Pravidla pro posuzování přijmu vratných obalů. 

Vrácené PE soudky UN musí:  

- mít polepový štítek s názvem zboží a logem firmy CHEMAP, spol. s r.o. 

- mít všechny uzávěry 

Vrácené PE soudky UN nesmí: 

- být poškozené (prasklé, proražené, utržené držadlo)  

- být znečištěné jinou látkou, než pro kterou jsou určeny (viz. polepový štítek). V případě nedodržení tohoto ujednání 

přechází veškerá rizika a škody z tohoto vyplývající na kupujícího. 

Vrácené pozinkované sudy musí:  

- mít polepový štítek s názvem zboží a logem firmy CHEMAP, spol. s r.o. 

- mít všechny uzávěry 

- mít dolní třetinu označenou etiketou s logem firmy CHEMAP, spol. s r.o. 

Vrácené sudy nesmí: 

- být poškozené (promáčknutí, proražení, zkorodování)  

- být znečištěné jinou látkou, než pro kterou jsou určeny (viz. polepový štítek). V případě nedodržení tohoto ujednání 

přechází veškerá rizika a škody z tohoto vyplývající na kupujícího. 

IBC kontejnery a nerezový kontejner RCN 1000 musí: 

- mít polepový štítek s názvem zboží a logem firmy CHEMAP, spol. s r.o. 

- mít všechny uzávěry a příslušenství k nim (víko kontejneru, křídlové matky k víku s podložkou, bezpečnostní 

ventil, odvzdušňovací matku, eurospojku se záslepkou) 

- mít nepoškozený vypouštěcí ventil 

IBC kontejnery a nerezový kontejner RCN 1000 nesmí:  
- být znečištěné jinou látkou, než pro kterou jsou určeny (viz. polepový štítek). V případě nedodržení tohoto ujednání 
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přechází veškerá rizika a škody z tohoto vyplývající na kupujícího. 

- mít poškozenou paletu a rám  

Při nekompletnosti IBC kontejneru budou fakturovány následující částky (bez DPH): 

nekompletní horní uzávěr   150,- Kč 

poškozený vypouštěcí ventil 500,- Kč 

víčko vypouštěcího ventilu 100,- Kč 

poškozená paleta 250,- Kč 

Při nekompletnost nerezového kontejneru RCN budou fakturovány následující částky (bez DPH): 

křídlová matka k zajištění horního víka        70,- Kč 

bezpečnostní ventil     2.000,- Kč 

odvzdušňovací matka       400,- Kč 

vypouštěcí klapka     6.000,- Kč 

eurospojka      2.000,- Kč 

záslepka eurospojky     1.000,- Kč 

řetízek pro záslepku        150,- Kč 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Veškeré podklady, technické výkresy, specifikace zboží, výrobní postupy, ochranné známky, obchodní označení 

apod., které jsou nebo mohou být předmětem ochrany autorského práva nebo ochrany průmyslového vlastnictví a 

které nejsou běžně dostupné, jsou důvěrné a kupující není oprávněn je využívat v rozporu s kupní smlouvou a 

právními předpisy nebo je poskytovat třetím osobám. Práva autorská a práva z průmyslového vlastnictví 

prodávajícího nejsou dodávkou zboží kupujícímu nijak dotčena, trvají i nadále a nepřevádí se žádným způsobem na 

kupujícího. 

9.2. Smluvní vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Spory vzniklé na základě 

kupní smlouvy budou řešeny výlučně před příslušnými soudy České republiky.  

9.3. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že je-li v kupní smlouvě, RKS, SKP či RKS a SKP použito označení 

dodavatel, rozumí se jim pro účely těchto VOP prodávající. Je-li v kupní smlouvě, RKS, SKP či RKS a SKP použito 

označení odběratel, rozumí se jim pro účely těchto VOP kupující.  

9.4. Tam, kde v těchto VOP nebo kupní smlouvě či RKS či SKP či RKS a SKP pro vztahy mezi prodávajícím a 

kupujícím není odchylná úprava, řídí se ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a tato ustanovení 

zákona se považují za součást těchto VOP. 

 

V Dašicích, dne 7. září 2016 

 

 

 

 

    _________________________                                                                _________________________ 

              prodávající                                                                                                       kupující 

        (razítko a podpis)                                                                                          (razítko a podpis) 
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