Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti

CF Plus Chemicals s.r.o.
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1. Základní ustanovení, definice pojmů
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CF Plus Chemicals
s.r.o., se sídlem Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice, Česká republika, identifikační číslo:
02970228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83155
(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Předmětem kupní smlouvy je dodávka
zboží / služeb kupujícímu, t.j. chemických látek a jejich směsí, školních didaktických pomůcek pro
podporu výuky chemie, případně poskytnutí poradenských služeb v oblasti chemie.
Pokud se smluvní strany písemně dohodnou jinak, pak je tato dodatečná písemná dohoda nadřazena
ustanovením těchto obchodních podmínek.
„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba vázaná kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím.
Kupujícím může být pouze fyzická či právnická osoba s přiděleným identifikačním číslem (IČO).
„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba zplnomocněná kupujícím k převzetí předmětu kupní
smlouvy.
„Uživatelem“ se rozumí osoba zplnomocněná kupujícím k užívání předmětu kupní smlouvy.
Jako „písemná forma“ komunikace se rozumí buď tištěný dopis nebo komunikace prostřednictvím
elektronické pošty.

2. Požadavky na kvalifikaci kupujícího a jím pověřených osob
Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že chemické produkty firmy CF Plus Chemicals s.r.o.
budou určeny výhradně pro laboratorní výzkum a pokud není uvedeno jinak, nesmí být použity
k jiným účelům.
Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že:
•
•
•
•
•

on, stejně jako příjemce a následní kupujícím pověření uživatelé byli obeznámeni s postupy
zacházení s chemikáliemi
předmět kupní smlouvy bude užit pouze k legálním účelům
kupující předmět kupní smlouvy neprodá ani jinak neposkytne třetím osobám, není-li
definováno vzájemným ujednáním s prodávajícím jinak
předmět kupní smlouvy nebude využit k výrobě návykových a psychotropních látek
uživatel bude dbát zásad správné laboratorní praxe

Prodej chemických látek a jejich směsí klasifikovaných jako vysoce toxické dle ustanovení § 44 a) a
ustanovení 44 b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je umožněn pouze kupujícím,
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kteří mají příslušné oprávnění k nakládání s vysoce toxickými látkami. Prodávající je oprávněn
požadovat po kupujícím doložení této skutečnosti.

3. Proces nacenění a objednání zboží/služeb
Ceny produktů uváděné v internetovém katalogu firmy CF Plus Chemicals s.r.o. (www.cfplus.cz a na
stránkách
přidružených
divizí
www.chemieasvetlo.cz,
www.chemiaasvetlo.sk,
www.chemieundlicht.eu a www.chemistryandlight.eu) jsou pouze informativního charakteru
a prodávající se řídí pouze závaznou obchodní nabídkou, kterou písemně zašle kupujícímu.
V případě nezávazné poptávky většího množství může dojít k úpravě ceny produktů. Je-li produkt
zalistován v internetovém katalogu prodávajícího, kupující v nezávazné poptávce musí specifikovat
katalogové číslo produktu, jeho chemický název, požadované množství a preferovaný termín dodání.
V případě, že kupující nezávazně poptává produkt, který není zalistován v internetovém katalogu
prodávajícího, je to klasifikováno jako nezávazná poptávka po zakázkové syntéze. V takovém případě
kupující specifikuje CAS číslo poptávané sloučeniny (je-li dostupné), jeho chemickou strukturu,
chemický název, požadovanou čistotu, množství a preferovaný termín dodání.
Prodávající se zavazuje sdělit kupujícímu cenovou nabídku poptávaného zboží do 14 dnů od obdržení
nezávazné poptávky, a to písemnou formou.
Objednávka je realizována kupujícím písemnou formou. Objednávka na zboží zalistované v katalogu
firmy musí obsahovat údaje o katalogovém čísle, chemické strutuře a názvu, požadovém množství a
preferovaném termínu dodání, dále obsahuje identifikační a kontaktní údaje kupujícího, a to zejména
adresu místa dodání a adresu kupujícího, jméno společnosti, IČO, DIČ, telefonní číslo, fax a emailovou
adresu.
Objednávka zakázkové syntézy se realizuje písemnou formou a obsahuje údaje o chemické struktuře
požadované sloučeniny, chemickém názvu, CAS čísle (je-li dostupné), požadovaném množství, čistotě
a preferovaném termínu dodání.
Prodávající se zavazuje sdělit písemnou formou kupujícímu do 14 dnů od obdržení objednávky, zda-li
objednávku přijímá. Je-li prodávajícím objednávka přijata, stává se závaznou a mandatorní a mezi
prodávajícím a kupujícím vzniká závazkový vztah.

4. Dodání a doba dodání, zrušení objednávky
Dodání předmětu kupní smlouvy příjemci není započteno v katalogových cenách prodávajícího,
pokud není jinak určeno vzájemnou dohodou. Předpokládaná délka výroby a doba dodání jsou
indikativního charakteru a nejsou smluvně vázány, není-li stanoveno jinak dohodou. Zdržení ve
výrobě/dodání předmětu koupě neopravňuje kupujícího ke zrušení objednávky ani nezakládá jeho
právo na odškodnění, není-li stanoveno jinak. Dodací doba uvedená v odpovědi na poptávku je
přibližným odhadem vycházejícím předpokládané délky výroby. O případných zdrženích v době
dodání je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat.
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Pokud není jinak dohodnuto, může prodávající dodat objednaný předmět kupní smlouvy v jedné šarži
nebo po částech v několika šaržích. Pokud prodávající není schopen dodat předmět kupní smlouvy
z důvodu zásahu vyšší moci („force majeure“) bránící výrobě, zaslání či dodání předmětu koupě, nebo
také z důvodů náhlého zvýšení cen vstupních surovin či jejich aktuálního nedostatku na trhu, není
prodávající povinen dostát svým závazkům vyplývajícím z kupní smlouvy.
Po přijetí objednávky prodávajícím je nutné, aby kupující případné změny objednávky nebo její
zrušení projednal s prodávajícím.
Prodávající je v případě zrušení objednávky oprávněn naúčtovat kupujícímu storno poplatek až do
výše 50% ceny předmětu kupní smlouvy nebo jeho stornované části za účelem pokrytí nákladů
účelně vynaložených se zhotovováním stornované části.

5. Cena a podmínky platby
Ceny jsou uvedeny v měně CZK, popř. EURO v internetovém katalogu prodávajícího bez započtení
DPH a jsou pouze indikativního charakteru. K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platných
právních předpisů. V ceně je obsaženo balné, není-li definováno jinak. V případě požadavku na
speciální nestandardní obal bude balné účtováno zvlášť. Ceny uvedené v potvrzení objednávky nebo
v odpovědi na poptávku jsou nadřazené katalogovým cenám.
Případné celní poplatky a dodatečně vyměřené daně a jiné poplatky budou uhrazeny kupujícím.
Náklady na dopravu předmětu kupní smlouvy příjemci nejsou obsaženy v katalogové ceně a budou
účtovány zvlášť, a to buď prodávajícím v koncové faktuře za předmět kupní smlouvy anebo separátně
spediční společností kupujícímu. Podoba uhrazení dopravného bude určena dohodou mezi
prodávajícím a kupujícím.
Platba za dodanou objednávku je splatná do 20 dní ode dne vystavení faktury, není-li dohodou
stanoveno jinak. Platba je uskutečnována bankovním převodem na účet prodávajícího dle údajů
uvedených ve faktuře.
V případě zpožděné platby je prodávající oprávněn požadovat penále ve výši 0,1% dlužné částky
včetně DPH za každý den prodlení ode dne vystavení faktury až do jejího úplného uhrazení.
Pokud to finanční nebo geopolitická situace kupujícího ospravedlňuje, může prodávající uvážit úpravu
platebních podmínek a požádat o speciální podmínky platby, jako např. uhrazení zálohy, platbu
předem nebo platbu v hotovosti při dodání předmětu kupní smlouvy.
Pokud kupující nesplnil výše uvedené podmínky platby, vyhrazuje si prodávající vyžádat si od
kupujícího uhrazení nezaplacených faktur, a/nebo zrušit ostatní objednávky a/nebo odepřít
kupujícímu další dodávky nebo poskytování služeb až do uhrazení dlužné částky.
Předmět kupní smlouvy zůstává ve výhradním vlastnictví prodávajícího až do převedení fakturované
částky na bankovní účet prodávajícího. Kupující je povinen nakládat s veškerým předmětem kupní
smlouvy, k němuž si kupující ponechává vlastnické právo, po dobu, kdy si kupující toto právo
ponechává, s péčí řádného hospodáře.
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Kupující není oprávněn převést na třetí osobu/y závazky vůči prodávajícímu bez jeho předchozího
písemného souhlasu. Nebezpečí vzniku škody na předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího
okamžikem převzetí ze strany příjemce.
Prodávající může v ojedinělých případech znovunabýt předmět kupní smlouvy až do okamžiku
obdržení platby v plné výši. Náklady spojené se znovunabytím předmětu kupní smlouvy ze strany
prodávajícího budou hrazeny kupujícím. Prodávající může podniknout právní kroky v souvislosti se
znovunabytím předmětu kupní smlouvy.

6. Kvalita produktů
Chemické produkty nabízené/vyráběné prodávajícím budou analyzovány v laboratořích prodávajícího
nebo v analytických laboratořích ve smluvním vztahu s prodávajícím. Součástí dodávky chemických
produktů firemní katalogu je přiložené 1H/19F NMR spektrum produktu s číslem výrobní šarže,
popřípadě výsledky alternativních analytických a kontrolních metody jakosti produktu (HPLC, TLC, GC,
GC-MS, fuknční assay, apod.). Prodávájící se zavazuje dodat předmět kupní smlouvy v čistotě a kvalitě
stanovené v objednávce. Procentuálně uváděná čistota uvádí obsah látky ve vzorku v podobě
hmotnostního zlomku (w/w)*100.
Prodávající není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé užíváním předmětu kupní smlouvy.

7. Duševní vlastnictví, jeho ochrana a zachování mlčenlivosti
Prodejce se zavazuje k dodržování naprostého zachování mlčenlivosti ohledně skutečností zmíněných
v komunikaci s kupujícím a ohledně skutečností týkajících se obchodní komunikace.
Techniky, technologie, metody, výrobní a provozní postupy, které mohly být vyvinuty v rámci
vyhotovení objednaných předmětů kupní smlouvy, zůstávají ve výhradním vlastnictví prodávajícího,
není-li však dohodou stanoveno jinak. Předměty kupní smlouvy mohou být vyhotoveny s využitím
stávajících patentů. Je výhradní povinností kupujícího ověřit existenci takových patentů.

8. Zasílání produktů a jejich balení
Prodávající se zavazuje zabalit předmět kupní smlouvy tak, aby vyhovoval příslušným dopravním
předpisům výchozí země, tranzitní země/zemí a cílové země. Produkty podléhající rozkladu za
pokojové teploty se prodávající zavazuje zabalit v chlazených obalech s chladící kapacitou
dostatečnou pro bezpečnou dopravu za zachování předepsaného teplotního režimu, například
v nádobě obsahující tuhý oxid uhličitý (suchý led). Tuto skutečnost oznámí prodávající jak kupujícímu,
tak přepravní společnosti odpovědné za dopravu předmětu kupní smlouvy na místo určení.
Prodávající jak na obalu předmětu kupní smlouvy, tak v objednávce uvede minimální dobu
trvanlivosti a předepsané podmínky skladování.
Prodávající není odpovědný za případné poškození předmětu koupě následkem nevhodných
přepravních podmínek. Doporučujeme našim zákazníkům, aby okamžitě po obdržení pečlivě
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zkontrolovali, že dodaný předmět koupě byl dodán v nepoškozeném stavu a v případě poškození
neprodleně, nejdéle však do deseti dnů od obdržení předmětu kupní smlouvy příjemcem, informovali
prodávajícího v písemné formě včetně dodání naskenovaného dodacího listu a přepravního listu
externí spediční společnosti a vyčkali instrukcí prodávajícího.

9. Reklamace a vracení zboží
Kupující je oprávněn u předmětu kupní smlouvy, který nesplňuje specifikace uvedené v objednávce,
uplatňovat reklamaci. Žádost o reklamaci je nutné doplnit co nejpodrobnější písemným popisem
zjištěných vad a nedostatků. Není možné uplatňovat reklamaci zboží, které bylo skladováno
nesprávným způsobem nebo jehož minimální doba trvanlivosti byla překročena. Zpětné zaslání
reklamovaného zboží prodávajícímu je možné pouze v původním nepoškozeném obalu.
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu adekvátní
náhradu (produkt ve vhodné čistotě nebo vhodný náhradní produkt), případně možnost odstupu od
kupní smlouvy a plnou refundaci fakturované částky. O výsledku reklamace je kupující infomován
písemnou formou a to zpravidla do 1 týdne od převzetí předmětu kupní smlouvy k vyřízení
reklamace.
V případě, že prodávající shledá reklamaci za oprávněnou, zavazuje se tímto uhradit kupujícímu
účelně vynaložené dopravní náklady spojené s reklamací.

10.

Bezpečnost a odpovědnost

Předměty kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím jsou chemické látky a jako takové
s nimi musí být nakládáno patřičně vyškoleným personálem. Každý předmět koupě dodaný
prodávajícím je určen pouze pro výzkumné účely. Je povinností kupujícího, aby informoval všechny
osoby přicházející do kontaktu předmětem kupní smlouvy o jeho potenciálních rizicích a nebezpečí
vyplývajícího z jeho užívání.

11.

Všeobecná a koncová ustanovení

Shledá-li kompetentní státní autorita část těchto všeobecných podmínek za neplatnou, zbytek
ustanovení zůstává v platnosti a nedotčen. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí
právním řádem České republiky.
V případě, že dojde k soudnímu sporu mezi kupujícím a prodávajícím, je určeno, že tento případ bude
řešen v rámci jurisdikce České republiky.
Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 24.8.2018
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V Brně, dne 24.8.2018
Ing. Václav Matoušek, Ph.D.
Odpovědný vedoucí firmy CF Plus Chemicals s.r.o.
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