VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztah mezi společností
PREFA Grygov a.s. IČ 45192723 jako prodávajícím (dále jen prodávající) a kupujícím při prodeji
výrobků a zboží (dále jen zboží) včetně prodeje výrobků vyráběných na zakázku kupujícího.
1.2. Předmětem smluvního vztahu je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží specifikované
v kupní smlouvě a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo a povinnost kupujícího zboží převzít a
zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu v termínu stanoveném prodávajícím.
1.3. Právní ujednání uvedená v jednotlivé uzavřené kupní smlouvě mají přednost před ujednáními
uvedenými v těchto Podmínkách, jinak se uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím řídí
těmito Podmínkami jako součástí smlouvy v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.).
1.4. Tyto Podmínky prodávající zveřejní na svých webových stránkách a poskytne je kupujícímu při učinění
nabídky.
II. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží je založen kupní smlouvou nebo
rámcovou kupní smlouvou s následně uzavíranými dílčími kupními smlouvami.
2.2. Kupní smlouva může vzniknout zejména:
a) uzavřením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
b)nabídkou zboží s požadavkem platby předem na základě zálohové faktury a doručením objednávky
kupujícího prodávajícímu na všechno zboží uvedené v nabídce za současného zaplacení zálohové
faktury,
c) odevzdáním objednaného zboží kupujícímu po zaplacení kupní ceny.
2.3. Rámcová kupní smlouva se vždy uzavírá písemně. Jednotlivé dílčí kupní smlouvy v jejím rámci se
uzavírají zejména:
a) doručením objednávky kupujícího na dodání zboží uvedeného v cenovém ujednání a odevzdáním
tohoto objednaného zboží kupujícímu,
b) doručením objednávky kupujícího na dodání zboží uvedeného v individuální nabídce a
odevzdáním tohoto objednaného zboží kupujícímu.
2.4. Veškeré údaje obsažené v prospektech, katalozích, inzerátech, cenících a nabídkách nebo v jiných
propagačních a informačních materiálech prodávajícího jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně
označeny jako závazné.
III. Kupní cena
3.1. Prodávající prodává zboží za ceny smluvní, uvedené v ceníku prodávajícího, platném v době dodávky,
z nichž může kupujícímu poskytnout slevu. Při poskytnutí slevy může prodávající v cenové nabídce
nebo v kupní smlouvě uvést již kupní cenu po poskytnuté slevě. Ceníky prodávajícího jsou kupujícímu
k dispozici na webových stránkách prodávajícího, případně mu budou poskytnuty v expedici.
U zakázkové výroby prodávající sdělí kupujícímu cenu na základě technických podkladů od kupujícího
samostatně, pokud ji ceník prodávajícího neobsahuje. Ceny uvedené v ceníku či v nabídce jsou
cenami EXW sklad prodávajícího v Grygově.
3.2. V případě dohody je možné poskytnout ceny DAP (Incoterms 2011) stavba, udaná kupujícím.
Prodávající po dohodě s kupujícím zajistí dopravu zboží do místa, určeného kupujícím, na náklady
kupujícího. Při dodávce výrobků na stavby, určené kupujícím, se sjednává místo ceny podle ceníku
cena DAP stavba, obsahující v sobě náklady na dopravu zboží do místa, určeného kupujícím. Tato
cena neobsahuje náklady na složení zboží z dopravního prostředku. Zajišťuje-li prodávající pro
kupujícího dodávku zboží po železnici na místo, určené kupujícím, zavazuje se kupující zaplatit
prodávajícímu veškeré náklady na dopravu, prodávajícím vynaložené, včetně veškerých poplatků,
uhrazených prodávajícím (například vlečné apod.).
3.3. V kupní ceně zboží jsou zahrnuty náklady na zkoušku typu a výrobkovou certifikaci. V kupní ceně zboží
nejsou zahrnuty náklady na splnění požadavků předpisů TKP ŘSD, ZTKP ŘSD, SŽDC a MDS. Pokud
má kupující doplňující požadavky na provedení, kvalitu a zkoušení požadovaného zboží, musí své
požadavky specifikovat písemně jako součást objednávky. Dodatečně uplatněné nároky na technické,
kvalitativní či zkušební vlastnosti zboží nebudou prodávajícím akceptovány. Prodávající má nárok na
úhradu nákladů spojených s těmito doplňujícími požadavky kupujícího.
3.4. V případě prodeje dle nabídek je dáno, že konečná platnost nabídky je i konečným termínem pro
provedení dodávky od prodávajícího.
3.5. Podmínkou pro poskytnutí slevy z ceny zboží, uvedené v ceníku prodávajícího, je to, že kupující
odebere nejméně 90% z celkového množství zboží, uvedeného v nabídce nebo v objednávce nebo
sjednaného v kupní smlouvě. Nesplní-li kupující tuto podmínku, je prodávající oprávněn doúčtovat
doplatek kupní ceny zboží až do ceny uvedené v ceníku prodávajícího, platném v době dodávky.
3.6. Při dodávce zboží s obaly se kupní cena zvyšuje o cenu těchto obalů.
3.7. Prodávající je povinen od kupujícího vratné obaly odkoupit zpět při splnění podmínky, že kupující tyto
obaly vrátí prodávajícímu v neporušeném stavu nejpozději do tří kalendářních měsíců po uskutečnění
dodávky a předloží doklad o tom, že tyto vrácené obaly jsou vratnými obaly prodávajícího, které od
něho kupující v uvedené 3 měsíční lhůtě spolu se zbožím odkoupil. Při splnění těchto podmínek
prodávající tyto vratné obaly odkoupí zpět za kupní cenu sníženou o 20 %, představující amortizaci
obalů.
3.8. Pokud se po uplynutí 4 měsíců od uzavření smlouvy změní ceny materiálů, energií, poplatky za
transport, dodavatelské ceny nebo jiné okolnosti, mající vliv na tvorbu cen, je prodávající oprávněn
ceny přiměřeně zvýšit.
IV. Platební podmínky
4.1. Při bezhotovostní platbě před odběrem zboží nebo při platbě v hotovosti při odběru zboží poskytuje
prodávající kupujícímu slevu ve výši 2 % z kupní ceny dodávaného zboží. Za platbu předem se
nepovažuje zaplacení zálohy nižší než je celá kupní cena. Nárok na slevu vzniká kupujícímu úplným
zaplacením celé kupní ceny. Tato sleva se neposkytuje při prodeji na základě vystavených nabídek.
4.2. Dokladem o zaplacení kupní ceny zboží v hotovosti je příjmový doklad společně s daňovým dokladem
nazvaným faktura za hotové, jejichž vystavením prodávající potvrzuje zaplacení kupní ceny zboží
uvedeného na faktuře, a kupující podpisem tohoto dokladu potvrzuje převzetí tohoto zboží.
4.3. Prodávající může při předčasné platbě oproti termínu splatnosti uvedeného v daňovém dokladu
poskytnout kupujícímu skonto-slevy a to vystavením opravného daňového dokladu po obdržení
předčasné platby. Do částky rozhodné pro poskytnutí skonto-slevy se nezahrnuje vratný obalový
materiál, doprava a ostatní služby vč. např. řezání potrubí. Zálohová platba se za předčasnou platbu
pro poskytnutí skonto-slevy nepovažuje.
4.4. Při zakázkové výrobě je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu, a to ještě
před zahájením výroby. Rovněž v případě kupní smlouvy s novým obchodním partnerem je
prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy nebo i celé kupní ceny prodávaného zboží před
uskutečněním dodávky.
4.5. V ostatních případech zaplatí kupující cenu zboží na základě daňového dokladu – faktury, vystavené
prodávajícím, jejíž splatnost je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení tohoto dokladu, není-li
v jednotlivém vystaveném daňovém dokladu uvedena splatnost jiná.
4.6. Zaplacením kupní ceny se rozumí její úhrada v hotovosti do pokladny prodávajícího nebo připsání
částky uvedené na daňovém dokladu – faktuře na účet prodávajícího na tomto dokladu uvedený.
4.7. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné
částky, a to ode dne následujícího po splatnosti daňového dokladu – faktury až do zaplacení dlužné
částky. Vznikne-li v důsledku pozdního zaplacení kupní ceny prodávajícímu škoda, je prodávající
oprávněn tuto škodu, případně další nároky, uplatnit vedle úroku z prodlení.
4.8. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat u dalších dodávek
úhradu zboží v hotovosti nebo platbu před odběrem zboží, nebo je oprávněn zkrátit termíny splatnosti
pro úhradu kupní ceny. Překročí-li prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny 15 dnů, je prodávající
oprávněn rozhodnout o zesplatnění všech dosud nesplatných závazků kupujícího k úhradě kupní ceny
a vyzvat kupujícího k úhradě všech jeho závazků vůči prodávajícímu. Současně je prodávající
oprávněn do doby zaplacení všech závazků kupujícího pozastavit dodávku zboží kupujícímu a toto
pozastavení se nepovažuje za porušení povinností prodávajícího k odevzdání zboží kupujícímu.
4.9. Při porušení povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu prodávajícímu v termínu stanoveném
prodávajícím ve faktuře – daňovém dokladu se pro případy, kdy se kupující dostane do prodlení se
zaplacením kupní ceny o více jak 15 dnů, sjednává smluvní pokuta ve výši rozdílu mezi kupní cenou
uvedenou v nabídce nebo v písemné smlouvě a cenou uvedenou v ceníku prodávajícího, platném
v den uskutečnění dodávky. Tato smluvní pokuta je splatná v termínu stanoveném ve faktuře
vystavené prodávajícím. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo prodávajícího na náhradu
újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou utvrzené povinnosti a to v plné výši.
4.10. Prodávající je oprávněn postoupit pohledávky třetímu subjektu bez souhlasu kupujícího.
4.11. V případě likvidace nebo běžícího insolvenčního řízení u kupujícího může prodávající okamžitě
odstoupit od smlouvy, případně dál dodávat na základě zálohových plateb.
V. Dodací podmínky
5.1. Místem plnění prodeje zboží se sjednává sídlo prodávajícího v Grygově.

5.2. Dodací lhůtu stanoví prodávající s přihlédnutím k požadavkům kupujícího. Dodací lhůta
jednotlivých výrobků, uvedených v nabídce, bude upřesněna v oboustranně odsouhlaseném
harmonogramu vývozu výrobků se zohledněním toho, zda jsou kupujícím předány úplné, čitelné,

technicky jasné podklady, nutné k zahájení výroby.
Kupující je povinen u jednotlivých konkrétních dodávek upřesnit zejména požadovaný druh a množství
zboží, místo, ev. konkrétní objekt na místě plnění a požadovaný čas plnění, případně požadavek na
zajištění přepravy a údaj o tom, zda kupující požaduje ev. poskytnutí i jiných souvisejících služeb.

5.3. Dodávka zboží je uskutečněna naložením na dopravní prostředek kupujícího v místě plnění nebo předáním
zboží dopravci, určenému kupujícím. Dopravní prostředky kupujícího musí splňovat požadavky, stanovené
zvláštními předpisy pro převoz nakládaných výrobků. Při nesplnění těchto požadavků je prodávající oprávněn
odmítnout provedení nakládky. Tím se prodávající nedostává do prodlení s plněním svého závazku
k odevzdání zboží kupujícímu.
Při dopravě zboží, zajišťované prodávajícím na stavby určené kupujícím, musí být dodávky zboží požadovány
tak, aby docházelo k plnému vytížení nákladních vozidel. V případě nevytížení ze strany kupujícího je
prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu poplatku za nevytížení kamionu. Kupující je povinen
prodávajícímu označit osoby, které jsou za něj oprávněny předmět plnění v místě plnění přebírat. Tyto osoby
musí být vybaveny dostatečnými zkušenostmi a znalostmi s vykládkou a uskladněním předmětu plnění
v souladu platnými technologickými postupy montáže prodávajícího. Kupující je povinen zajistit, aby některá
z těchto osob byla převzetí předmětu plnění přítomna, tento předmět plnění převzala a toto převzetí potvrdila
čitelně napsaným jménem hůlkovým písmem a svým podpisem. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k
tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající zboží a osoba přejímající plnění v místě
plnění a toto za kupujícího potvrzující jsou osobami k tomu oprávněnými a zmocněnými.
Kupující je povinen zajistit potřebná povolení k vjezdu kamiónu do míst stavby a uhradit případné pokuty,
vzniklé nesplněním této povinnosti. Dopravní cesty až na místo určení včetně staveniště musí být náležitě
zpevněny a umožňovat dopravu převážených výrobků až na místo určení. Při nedodržení těchto požadavků
na dopravní prostředky a dopravní cesty odpovídá kupující prodávajícímu za veškeré náklady a škody, které
prodávajícímu vzniknou, a je povinen je prodávajícímu po jeho výzvě uhradit. Při znečištění kamiónu na
stavbě je kupující povinen zajistit očištění kamiónu, aby nedošlo k znečištění komunikací.
5.4. Řidič dopravního prostředku kupujícího musí před odběrem zboží pracovníkům expedice prodávajícího
předložit písemný doklad, který ho opravňuje k naložení zboží. V případě odběru třetí osobou je tato osoba
povinna předložit plnou moc k odběru. Bez těchto dokladů nebude zboží na dopravní prostředek naloženo či
vůbec vydáno. Tím se prodávající nedostává do prodlení s plněním svého závazku k odevzdání zboží
kupujícímu.
5.5. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího uskutečněním dodávky podle bodu 5.2.
Veškeré škody vzniklé po přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího jdou k tíži kupujícího.
5.6. Prodávající si vyhradil ke zboží vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem zboží až úplným zaplacením
celé kupní ceny. Ke dni přechodu vlastnického práva na kupujícího předá prodávající kupujícímu potřebné
listiny vztahující se k prodávanému zboží stanovené příslušnými právními předpisy
5.7. Nebude-li kupní cena zboží kupujícím uhrazena ve lhůtě splatnosti daňových dokladů vystavených podle čl.
IV. těchto Podmínek, je prodávající po marném uplynutí této lhůty oprávněn ke zpětnému převzetí dodaného
zboží do své moci jako jeho vlastník. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu za tímto účelem vstup do
prostor, kde je zboží umístěno a zavazuje se umožnit prodávajícímu jeho naložení a odvezení, a to i tehdy,
je-li zboží umístěno u třetí osoby. Při porušení tohoto závazku odpovídá kupující prodávajícímu za veškeré
náklady a škody, které prodávajícímu vzniknou, a je povinen je prodávajícímu k jeho výzvě uhradit.
5.8. Jestliže kupující nepřevezme od prodávajícího zboží do 15 dnů ode dne, kdy ho měl podle kupní smlouvy nebo
objednávky převzít, je prodávající oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu jako podklad pro úhradu kupní
ceny zboží, i když dosud nedošlo k jeho odevzdání kupujícímu. Současně je prodávající oprávněn po
kupujícím požadovat úhradu nákladů, které mu s nepřevzetím zboží kupujícím vznikly.
5.9. Prodávající není povinen plnit závazky, vyplývající z kupní smlouvy vůči kupujícímu, pokud mu v tom brání
okolnosti způsobené vyšší mocí, a to pouze po dobu trvání těchto okolností. Za tyto okolnosti se považují i
případy přerušení dodávky elektrické energie, nebo silný vítr znemožňující nakládku.
5.10. Zboží dodávané prodávajícím splňuje požadavky platných technických norem a požadavky na prokázání
shody s technickými požadavky na výrobky. V případě rozšířených požadavků na provedení,
parametry či zkoušení výrobků nad rámec, uvedený v předchozí větě, je kupující povinen předat
prodávajícímu před podpisem smlouvy tyto rozšířené požadavky (kompletní ZTKP výše uvedené stavby
apod.).
Prodávající k těmto požadavkům vypracuje cenovou nabídku na výkony, vyplývající z těchto rozšířených
požadavků. Obsah této nabídky po jejím akceptování kupujícím je kupující povinen písemně objednat a tento
obsah se současně stane nedílnou součástí předmětu smlouvy.
Nebudou-li rozšířené požadavky na výrobky ze strany kupujícího uplatněny výše popsaným způsobem a
prodávajícím akceptovány a přesto dojde k uzavření kupní smlouvy, předmětem koupě bude zboží
s parametry požadovanými a uplatněnými a prodávajícím akceptovanými ke dni uzavření kupní smlouvy. Na
dodatečně uplatněné požadavky na zboží nebude ze strany prodávajícího z technických důvodů brán zřetel.
Nesplnění dodatečně uplatněných požadavků na výrobky nemůže být důvodem k reklamaci zboží ani k jeho
odmítnutí.
5.11. Při prodeji manipulačních prostředků kupující objednáním a jejich odebráním potvrzuje, že se seznámil
s technologickými postupy pro jejich užívání, umístěnými na webových stránkách prodávajícího
(www.prefagrygov.cz) že se zavazuje tyto technologické postupy dodržovat a plnit pokyny výrobce
manipulačních prostředků pro jejich užívání, evidenci, kontrolu a vyřazování.
5.12. Prodávající si z technických nebo kapacitních důvodů vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží jiného výrobce.
VI. Odpovědnost za vady a záruční doba
6.1. Jakost zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací.
6.2. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, nestanoví-li kupní
smlouva nebo tyto Podmínky jinak.
6.3. Pro reklamaci zjevných vad se stanovuje lhůta tří dnů ode dne uskutečnění dodávky zboží, na pozdější zjevné
reklamace nebude brán zřetel.
6.4. Veškeré reklamace musí být uplatňovány písemně, a to neprodleně po té, kdy byly kupujícím zjištěny.
Prodávající je povinen každou reklamaci prošetřit za případné účasti kupujícího a vyřídit ji písemně.
6.5. Uplatnění reklamace nezbavuje kupujícího povinnost k zaplacení celé kupní ceny dodaného zboží.
6.6. Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží je způsobilé pro použití k účelu, k němuž bylo vyrobeno, že má
vlastnosti požadované příslušnými normami, a poskytuje na tyto výrobky záruku v trvání dvanácti měsíců ode
dne prodeje zboží. Marným uplynutím uvedené lhůty zanikají veškerá práva kupujícího z odpovědnosti
prodávajícího za vady zboží.
6.7. Vznikne-li dodáním vadného zboží kupujícímu škoda, za niž prodávající odpovídá, hradí prodávající kupujícímu
pouze skutečnou škodu a nikoliv další případné nároky kupujícího (např. ušlý zisk, úroky z prodlení,
majetkové sankce jako penále, smluvní pokuty apod.). Vzniknou-li jakékoliv pohledávky vůči prodávajícímu
z titulu uplatněné odpovědnosti za vady či z jiného důvodu, nesmí kupující tyto pohledávky postoupit třetí
osobě. Do doby uznání reklamace prodávajícím žádné pohledávky z titulu uplatněné reklamace kupujícímu
nevznikají.
6.8. Kupující je povinen se v plné míře řídit platnými technologickými postupy montáže (TPM) prodávajícího (u
obchodního zboží platnými TPM výrobce), které jsou k dispozici na adrese www.prefagrygov.cz. Pro případ
kontroly dodržování TPM na stavbě ze strany prodávajícího je kupující povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit
u zhotovitele stavby včetně poskytnutí veškeré potřebné součinnosti (např. zajištění přístupu na stavbu,
nahlédnutí do stavebního deníku stavby, obstarání kopií prodávajícím ze stavebního deníku stavby
vyžádaných stránek za úplatu, zajištění nahlédnutí do technické zprávy projektu u projektanta, případně
obstarání kopie technické zprávy projektu nebo její části apod.) V případě nedodržení těchto technologických
postupů neodpovídá prodávající za poškození zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady zaniká též
v případech neodborných činností a manipulací se zbožím, dále v případech zásahů a vrtání do zboží, oprav,
úprav a obdobných činností, provedených bez vědomí prodávajícího. Kupující je povinen písemně
s předstihem objednat manipulační prostředky k dodávkám zboží od prodávajícího. V případě nezajištění
manipulačních prostředků a vzniku vícenákladů prodávajícímu, je prodávající oprávněn uplatnit vzniklé
náklady na kupujícího.
6.9. Pokud bude kupující chtít provádět zkoušky nebo umožní třetí osobě provádět zkoušky, prokazující kvalitativní
parametry prodávajícím prodávaného zboží, je kupující povinen přizvat prodávajícího s přiměřeným
předstihem k účasti na těchto zkouškách, k účasti při odběru vzorků či celých výrobků. Kupující je dále
povinen zajistit přístup zástupce prodávajícího do laboratoře, provádějící zkoušky, aby prodávající mohl
sledovat, zda průběh a provádění zkoušek je v souladu s platnými předpisy a zda výsledky zkoušek nejsou
negativně ovlivněny postupy a okolnostmi, které v souladu s platnými předpisy a technickými zvyklostmi
nejsou.
Poruší-li kupující tuto povinnost, pak platí, že výsledek takové zkoušky není důkazním prostředkem pro
případnou reklamaci. Náklady na sanaci či výměnu výrobků, poškozených odběrem vzorků, nese v plném
rozsahu kupující. U zkoušek vodotěsnosti trubních a šachtových systémů je kupující povinen zabezpečit
přizvání prodávajícího ke zkoušce ve stadiu nezasypaných konstrukcí a výrobků, aby bylo možno
identifikovat a eliminovat případné netěsnosti s minimálními náklady. Zvýšené náklady, vzniklé nedodržením
postupu, popsaného v předchozí větě, nese v plném rozsahu kupující.
6.10. Prodávající neodpovídá za vady zboží ani za případné škody vzniklé v důsledku toho, že vyrobil a dodal zboží
podle výslovných pokynů a dokumentace kupujícího. V tom nese kupující veškerou odpovědnost, a to
zejména s ohledem na předpokládaný účel použití zboží, za správnou konstrukci zboží, za dodržení
příslušných bezpečnostních předpisů, za správnost a úplnost technických podmínek a podkladů a výkresů či
jiných dokumentací předaných prodávajícímu, a to i tehdy, pokud prodávající navrhl a provedl úpravy a
kupující tyto úpravy akceptoval. Kupující také nese odpovědnost za veškeré důsledky, pokud by na základě
kupujícím prodávajícímu poskytnutých údajů či dokumentací byla porušena chráněná autorská či průmyslová
práva třetích osob. Prodávající není povinen přezkoumávat správnost zadání kupujícího ani případné
porušení chráněných práv třetích osob ve smyslu předchozích vět.

6.11. Prodávající dodá zboží dle zadání a požadavků, které jsou mu prokazatelně předány nejpozději
v okamžiku objednání kupujícím. K pozdějším požadavkům nemůže být u již objednaného zboží
přihlédnuto, kupující je nemůže dodatečně vyžadovat a je povinen zboží odebrat a zaplatit tak, jak je
objednal.
VII. Řešení sporů
7.1. Prodávající a kupující se zavazují případné spory z mezi nimi vzniklé smlouvy řešit vzájemným
jednáním a dohodou.
7.2. Prodávající a kupující se zavazují, že všechny spory z mezi nimi vzniklé smlouvy a v souvislosti s ní,
které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány v občanském soudním
řízení.
7.3. Při prodeji zboží spotřebitelům je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: Česká
obchodní inspekce, Inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Provozní 5491/1, 722 00
Ostrava - Třebovice
VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví
8.1. Rizika a ochranná opatření vyplývající z činností Prodávajícího na pracovištích Kupující: Prodávající
může na pracovištích Kupujícího realizovat zejména:
a. jednání a posuzování stavu a okolností v rámci reklamačního řízení (tyto činnosti nepředstavují pro
Kupujícího a další subjekty zúčastněné na realizaci stavby žádná nebezpečí a rizika);
b. odborné poradenství a další jednání (tyto činnosti nepředstavují pro Kupujícího a další subjekty
zúčastněné na realizaci stavby žádná nebezpečí a rizika);
c. opravy v rámci reklamačního řízení, a to zejména práce s elektrickým ručním anebo mechanickým
nářadím (např. vrtačky, brusky, pily, kladiva, sekáče apod.) a opravy a finální úpravy např. maltovými
směsmi; při těchto činnostech byla identifikována následující rizika pro Kupujícího, jeho zaměstnance
a další subjekty zúčastněné na realizaci stavby a stanovena ochranná opatření, jejichž dodržovaní je
Kupující povinen zajistit všemi dotčenými subjekty a osobami; Kupující je povinen zajistit
prokazatelné seznámení všech dotčených osob a subjektů s následujícími riziky a opatřeními, a dále
tyto informace neprodleně předat koordinátorovi BOZP na staveništi (je-li tento určen):

Zdroj rizika

Identifikace nebezpečí –

(nebezpečí)
ostrost a jiné
nebezpečné vlastnosti
částic, které mohou
vniknout do očí;
(mechanická poranění,
zejména zasažení očí
emitovanými
částicemi, případně
částmi nástrojů při
jejich destrukci - např.
roztržení kotouče
apod.)

(část těla vystavená nebezpečí)
Při pobytu v prostorách, kde pracovníci
Prodávajícího používají bicí nářadí
(např. kladiva, palice, sekáče apod.)
nebo elektrické ruční nářadí (např.
vrtačky, brusky, pily apod.) nebo
pneumatické nářadí (např. bourací
kladiva apod.) a minimálně 10 m všemi
směry od nich.
(ZEJMÉNA OČI)

dráždivost maltových
směsí (ve formě
prachu i namíchané
směsi)

Jedná se o směsi pro výrobu malt
převážně určených např. pro celoplošné
a lokální opravy betonu, pohledové
opravy betonu, vyplňování spár,
reprofilaci a sanaci betonu. Práškové
maltové směsi jsou převážně
klasifikovány jako dráždivé a jsou jako
chemické směsi označovány větou R43
→ H317. Směsi dráždí kůži zejména při
kontaktu s mokrou pokožkou, delší
působení v kombinaci se třením může
způsobit popáleniny. Dráždí oči, přímý
kontakt s větším množstvím suchého
prachu nebo potřísnění/postříkání
mokrou směsí může způsobit účinky od
lehkého podráždění očí až po chemické
popáleniny/poleptání a slepotu. Směsi
mají senzibilizující účinky na kůži.
Při pobytu v prostorách, kde je nakládáno
s uvedenými směsmi.
(ZEJMÉNA OČI, POKOŽKA A DÝCHACÍ
ORGÁNY)

Ochranná opatření
(opatření k omezení rizika)
Osobám je dovoleno pobývat
ve vlevo uvedených
prostorách společně
s pracovníkem Prodávajícího
pouze tehdy, pokud si tento
výslovně vyžádá nezbytnou
součinnost při výkonu prací.
Při pobytu ve vlevo
uvedených prostorách jsou
všechny osoby povinny mít v
ochranné poloze uzavřené
ochranné brýle.
Osoby jsou povinny zamezit
kontaktu směsí s pokožkou a
sliznicemi, požití směsí,
vniknutí směsí do očí anebo
vdechnutí směsí.
V případě, že nelze zcela
vyloučit expozici osob
uvedeným směsím, stanovuje
Prodávající, aby měly
exponované osoby
v ochranné poloze zejména
následující osobní ochranné
pracovní prostředky, a to dle
způsobu expozice: ochranné
brýle uzavřené, protiprachový
respirátor typu P2 nebo P3,
pracovní oděv, pracovní
rukavice.

8.2. Ochrana pracovníků Prodávajícího:
a. Kupující je povinen řádně a prokazatelně seznámit pracovníky Prodávajícího s riziky a ochrannými
opatřeními vztahujícími se k dotčeným pracovištím, a dále se všemi relevantními místními předpisy k zajištění
bezpečnostní a ochrany zdraví osob; seznámení musí proběhnout před expozicí pracovníků Prodávajícího
rizikům; pokud je pro realizaci ochranných opatření nutná součinnost Prodávajícího, je Kupující povinen na
tuto skutečnosti Prodávajícího prokazatelně upozornit, a to před vstupem pracovníků Prodávajícího do míst
s dotčeným rizikem;
b. Kupující je povinen na vlastní náklady zajistit všechny výrobky, které má pracovník Prodávajícího
kontrolovat nebo na nich pracovat, proti nežádoucímu pohybu;
c. jsou-li výrobky uloženy ve výkopu, nesmí Kupující připustit vstup pracovníka Prodávajícího nebo jeho pobyt
ve výkopu, který není řádně zajištěn z hlediska BOZP; Kupující je povinen na vlastní náklady zejména zajistit
před vstupem osob do výkopu, řádné zapažení výkopů, bezpečné prostředky pro sestup do výkopu a
následný výstup apod.;
d. pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby pracovník Prodávajícího pobýval ve výškách nebo nad
volnou hloubkou, je Kupující povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat technická a
organizační opatření k zabránění pádu pracovníků z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí
nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů;
e. Kupující je povinen přijmout a zrealizovat taková opatření, aby bylo vyloučeno ohrožení pracovníků
Prodávajícího jinými subjekty a osobami (zhotoviteli), zejména tyto řádně informovat o místě a časovém
rozmezí výkonu prací pracovníkem Prodávajícího.
IX. Závěrečná ustanovení
8.1. Tyto Podmínky nahrazují Podmínky vydané dne 30. 1. 2015 a platí do vydání nových Podmínek prodávajícím.
Platné znění těchto Podmínek je umístěno na webových stránkách prodávajícího www.prefagrygov.cz, a pro
kupující je přístupné dálkovým způsobem.
8.2. Prodávající není vázán případnými obchodními podmínkami kupujícího, a to ani tehdy, pokud budou připojeny
k objednávce nebo k návrhu smlouvy. V tomto případě bude kupní smlouva uzavřena v rozsahu, v jakém
obchodní podmínky kupujícího nebudou v rozporu s těmito Podmínkami.
8.3. Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a veškeré další údaje byly prodávajícím zpracovávány v
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
V Grygově dne 30.04.2017

PREFA Grygov a.s.

