
vŠnoľEcľÉ oBCHonľÍ pouivrÍNKY
Genetľix s.ľ.o.

Lidická 445, Nový Bohumín, 135 8l Bohumín,
lČo : oo: 1 83Ż5, DIČ i CZ6o3 I 8325

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku u Kľajského soudu v ostravě, oddíl C, vložka 1 1849

článek 1
obccná ustanovení

l. Pokud není dohodou stľan výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné Dodavatelsko-
odběratelské vztahy mezi obchodní společností Genetrix s.ľ.o. (dále jen ,,ľ)odavatel") a jejími
zélkazniky (dále jen ,,odběľatel") v oblasti dodávek zbo'zí a služeb týo Všeobecné obchodní
podmínky. Yztahy smluvních stľan neřešerré těmito Všeobecnými obchodními podmínkami či
dohodou smluvních stľan se řídí příslušnými ustanoveními zákona č,. 89l20I2 Sb., oběanský zákoník,
vc znění pozdějších předpisů, zĺlkona č' 90lŻ0I2 Sb., Zákon o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími českými právními předpisy s tím spojenými. T'y'to Všeobecné obchodní
podmínky se vztahují na odběľatele, kteří jsou podnikateli, tedy na fyzické nebo pľávnické osoby s

oprávněním k podnikání a platnýn identifikačním číslern'

2. |JzavÍením objednávky, jejiŹ součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky Genetľix s.ľ.o. (dále také
jako ,,VoP"), pozbývají platnost veškerá dřívější ujednání Ękajíci se obsahu objednávky, pokud jsou
s rrimi V ľozporu. Jakékotiv změny či dodatky smluvního vzńahu vyżadují dohodu obou smluvních
Stľan, a to v listinné podobě či v elektľonické foľmě (např. e-mailem, datovou zprávou apod.).

3 ' Znéní Všeobecných obchodních podmínek může Dodavatel jedrrostranně měnit ěi doplňovat. Pľáva
a povinnosti smluvních stľan se Íídí vżdy tím zněním obchodních podmínek, za jehoż účinnosti
vznikly.

Clánek 2
objednání zboží

l. obchodní případy jsou uzavírány na zźkladě písemných objednávek odběľatele zaslaných poštou
nebo elektľonicky Dodavateli. Dodavatel považuje objednávku jako závaznou okamžikem
prokazatelného potvrzení (akceptací) Dodavatelem. Tímto okamžikem vzniká závazkový vztah. Pro
úplnost se uvádí, że je vždy na vůli Dodavatele, zda objednávku odběrateli potvľdí (akceptuje), či
nikoli.

2. Souěástí objednávky musí uvedena přesná specifikace zbożí, objednané množství, prodejní cena,

předpokládaný termín dodání a uvedené dodací podmínky lncoterms. V případě, že dodací podmínky
Incoterms nejsou v objednávce uvedeny, p|ati, te smluvní vztah se řídí dodacími podmínkami
lncoteľms 20Ż0 a v případě podmínky DAP dodacími podmínkami Incoterms 2010'

3. V odůvodněných případech f)odavatel potvľzuje přijatou objednávku foľmou Kupní smlouvy.
V tomto případě je Kupní smlouva považ'ovźna za uzavřenou až po jejírn podpisu oběma smluvními
stranami. V případě' że dálre v textu se hovoří pouze o objednávce, p|atí, že všechna prtwa a

povinnosti vztahujíci se k objednávce plati obdobně i pľo Kupní smlouvu'

4. Dodavatelem potvľzené objednávky mezi odběratclem a l)odavatelem lze rušit nebo měnit jen

písemně (v listinné podobě či elektľonicky) vzájemnou dohodou obou smluvních stľan'
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5. Smluvní strany si ujednaly možnost zľušení závazku odběľatelem (potvľzené objednávky)
zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení s 1992 ztlkona č,. 89l20I2 Sb., občanský zákoník.
odběľatel je opľávněn zrušit zźxzzek plynoucí zpoílrzené objednávky zaplacením odstupného,
přičemž je povinen zap|atit Dodavateli odstupné ve výši:

- 50 % Zceny objednaného zboží včetně DPřI vpřípadě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 7 dnů
od potvrzené objednávky;

- I00 % Z ceny objednaného zboźi vč,etně DPI] v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě od 8 dne
od potvľzené objednávky;

článek 3
Platební podmínky

1. Dodavatel vystaví odběrateli daňový doklad (dále také jako ,,faktura"), v níź uvede kupní cenu, a to
na základě potvrzené objednávky. Faktuľa bude vystavęna a zasltlna odběľateli do 15 dnů od data
dodání zbożí odběratelem či smluvním přepravcem.

2. V souladu s platební podmínkou dohodnutou v potvrzené objednávce, se stanoví délka splatnosti
faktuľy, přiěemž poěátek doby pro splatnost počíná běžet od data dodání zboží.

3. Nezaplatí-li odběratel Dodavateli ve stanovené lhůtě splatnosti kupní cenu, zavazuje se odběľatel
zaplatit l)odavateli smluvní pokutu ve výši 0,I %o znezaplacené částky zceny potvrzené objednávky,
ato zakaž:dý den prodlení'

4. odběľatel je povinen uhľadit prokźnané vícenáklady Dodavatele, které vzniknou změnou původních
dispozic a požadavků ze strany odběľatele.

5. V odůvodněných případech, nebo po dohodě s odběľatelem, může Dodavatel poźad,ovaÍ zálohovou
platbu (platbu předem) až do celkové výše předpokládané ceny potvľzené objednávky odběľatele.

6. Nebezpečí vzniku škody na zboźí pÍechází na odběratele v závislosti na sjednaných Incoterms
smluvními stľanami.

článek 4
Dodání zboźí

l. odběratel nabude vlastnického práva ke zboží dle sjednaných Incoterms smluvními stranami

2. Předmětem pľodeje jezbożi a sluŽby uvedenó v objednávce.

3' Dodavatelje oprávněnjednostranně odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se odběratel
dostane do pľodlení s uhľazením kupní ceny, nebo sc stane platebně neschopným, nebo je na něj u
ktęľéhokoliv soudu podán insolvcnění návrh, či návľh na likvidaci.

4. Pokud zboźinelzę odeslat nebo předat vinou odběľatele,je Dodavatel opľávněn nakládat se zbożim
na náklady a nebezpečí odběratele. V takovém případě můŽe Dodavatel uskladnit toto zboží ve svém
nebo veřejném skladu nebo ve skladu třetí stľany nebo jej pľodat. Je přitom oprávněn žádat od
odběratele náhradu vzniklé škody, která mu v důsledku tohoto vznikla.

Clánek 5
Obaly
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1 . Vľatnými obaly jsou palcty a sudy. Vľatné obaly musí bý při vľácení prázdné, nesmí bý zneěištěny

_iinou látkou, neŽ pľo kterou jsou určeny a nesmí b1it poškozené. Za nepoškozené obaly lze povaźovat
ty, kteľé splňují níŽe uvedená kritéria:

5.1. palety _ musí bý celkově vc velmi dobľém stavu (zárrovní) bez zjcvnćho poškození'
zejména musí mít kompletní poěct latí, neporušené stojiny a nepoľušené spodní spojnicc

5'2' sudy - musí bý celkově ve velmi dobrérn stavu, bcz poškození, zejména musí mít
kompletní uzávěry, nesmí bý rncchanicky poškozenó a potřísněné chemikálierni.

článek 6
Cena

1' Cenyjsou uvedené v nabídce Dodavatele ajsou platné do doby uvedené v nabídce. Pokud nabídka
neobsahuje dobu platnosti' platí, E'e tato cenová nabídka má platnost pouze do 23:59 daného dne ve
kteľém byla cenová nabídka vystavena'

článek 7
lłeklamacc

1. Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dlc dodacího listu.

2. odběľatel je povinen zkontľolovat při pŕevzetí zbożi jeho množství, úplnost, spľávnost a
neporušenost dodávky, a spľávnost dodávky potvrdit na dodacírn listu. Není-li dodávka v pořádku, jc
odběľatel povinen toto uvést na dodacím či přepľavním listu. V případě, že je obal poškozen zásilku
nepřcbírejte. Pokud to chaľakter a vęlikost dodávky nedovoluje, je možné reklamovat pouze úplnost a

spľávnost dodávky nejpozději do 7 kalendářních dnů odę dne dodávky. Skrýé vady do 7 kalendářních
dnů ode dne zjištění vady'

3. Délka odpovědnosti za vady je stanovena příslušným pľávním předpisem, pokud není výslovně
sjcdnána mczi Dodavatelem a odběratclęm záruka rra předmět plnění.

4' Reklamace musí bý vżdy uplatněna písemnou foľmou (dopoľučeným dopisem) s uvedením
specifikace ľeklamovaného zboŹí, popisu zźlvady, ěísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktuľy
a jména osoby odpovědné ze strany odběľatele zavyÍízení ľeklamace, aprokazatelně dodána spolu s

reklamovaným předmětem I)odavateli. Pro posouzení, zda rek|amace byla uplatněna vc shodě s výše
uvedenými lhůtarni, je rozhodné datum podacího razítka u doporučenélro dopisu, jímž'by|a reklamace
uplatněrra.

5. Záruka arri odpovědnost za vady se nevztahuje na vady a poškození vznik|é neľespektováním
návodu k použití, zanedbźním běżné lźivatelské údľžby, pľovcdením změny na zbożi bcz souhlasu
Dodavatele, nesprávnou přepľavou či skladováním'

6. Zźručni podmínky jsou pro Dodavatelc ztxazné pouze v případě' že odběľatel není v pľodlení s
úhľadou za dodávku zbożi a služeb.

1. 7jisti-Ii Dodavatel, že ľeklamace je neoprávnéná budou náklady, spojené se zjištěním ľozsahu

škody a náklady spojené s neopľávněnou reklamací, odběľateli vyúčtovány v plné výši'

8. Reklamaćní Íízení zahájí Dodavatel po obdľžení reklamace odběratele' Dodavateli vzniktl
povinnost posoudit reklamovanou vadu do 30 dní odę dne uplatnění jeho reklamace, tedy do 30 dní
sdělit odběľateli' zda jeho reklamace je důvodná či nikoli. V případě, yzeDodavate|uzná reklamaci
jako důvodn ou, zavazuje se tuto vadu odstľanit do 60 dnů od posouzení této ľeklamace. Tato lhůta 60

dní na odstľanění vady platí pouzc za předpokladu, že jc to po technické stľánce a v závislosti na

délkách dodacích lhůtách dodavatclů objektivně możné. V opačném případě lze tuto lhůtu ze strany

Dodavatelejednostľanně prodloužit, ato z důvodů výše uvedených'
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článck 8
Vyšší moc

L Za okoInosti vyšší moci budou považovány takové nevyhnutelné události, kteľé Dodavatel
dovolávající se kvůli nim zproštění povinnosti nemohl rozumně pr'edvídat v době sjednávání a
uzavíľáni tohoto smluvního vztahu, a dále takové události, kteľé bľání této stľaně v plnění jejích
povinností, jako například veřejný nepřítel, kaľantény, epidemie, pożáľy, výbuchy, silné vichřice,
zemětřesení, záplava, válka, nepokoje, stávky nebo jakákoliv jiná událost, kteľá je přiměřeně mimo
kontrolu kteľékoliv strany.

2' Dodavatel bude osvobozen od své povinnosti splnit své závazky podle potvľzené objednávky
částečně nebo zcela, kdyź a pokud neplnění takových povinností bude způsobeno okolnostmi vyšší
moci.

3. Případné nedodľžení dodací lhűty ze strany Dodavatele z důvodů spočívajících v zásahu vyšší moci
a na ní navazujícich opatření včetně případné karantény či onęmocnění zaměstnanců a neschopnosti
dodat předmět dodávky ze strany poddodavatelů Dodavatele ze stejných důvodů, není poľušením
povinnosti Dodavatele (pľodlením s dodáním předmětu dodávky)' Vzhledem k tomu při nedodržcní
dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě odběrateli nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči
Dodavateli źádné nároky či práva včetně prźwana úhľadu smluvní pokuty.

článek 9
I)odací podmínky Incoterms 2020

l ' Nejsou-li v potvrzené objednávce dohodnuty jiné dodací podmínky a nenĹli to v ľozporu s dalšími
ustanoveními rámcové smlouvy, platí pro výklad použitých podmínck Incoteľms 2020 včetně všcch
dodatků v případě podmínky DAP platí dodací podmínky Incoteľms 2010.

článek 10
Yztah obchodních podmínek k rámcové smlouvě a objednávce

1. Všeobecné obchodní podmínky tvoÍí vźdy nedílnou součást potvrzené objednávky. odchylná
ujednání v potvľzenó objcdnávce mají přednost před těmito VoP a před ujednánírni v ľámcové
smlouvě (v případě žcbyla s odběľatelem uzavřena). V případě kolizc tlstanovení rnezi objednávkou a
ľámcovou smlouvu, má vżdy přednost ujednání v potvľzcné objednávce. V případě kolize ustanovcní
ľámcové smlouvy a těmito VoP, má vždy přednost ujednání v ľámcové smlouvě'

článck 11
oddělitclnost ustanovcní obchodních podmínck a smluvních ujednání

1. Pokud se někteľé Z ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane
neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude pÍihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a smluvních ujednání.

článck 12
Ochľana a zpracovźlní osobních údajů

1. odběľatel dává svým podpisem souhlas ke zpracování svých osobních údajů (zejména identifikační
a adresní údaje odběratele, elektľonické osobní údaje odběratcle a další osobní údaje odběratele
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Spojené se smluvním vzÍahem sc l)odavatelcm) v souladu s nařízcním Evropského paľlamcntu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne Ż7' 4. Ż016, o oclrľaně fuzických osob v souvislosti se zpľacováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen 
',GDPR"), a to zejména pro jeho potřebu nebo pro

sptnĺnĺ povinností, kteľé mu ukládá pľávní řád Českć ľepubliky. odběľatel svým podpiscm rovněž

stvľzuje, ž-e by| Dodavatelem informován o tom, jakýn způsobem a k jakým účelťrm bude každý jeho

osobní rldaj Dodavatelcm dáile zpracován. l)odavatcl jc poté opľávněn zpľacovávat výše uvedené

osobní údaje po celou dobu tľvání smluvního vzJahu a dále ještě po dobu deseti let po jeho ukončení.
Za űće|em plnění prźlv a povinností vyplýajících ze smluvního vztahu si smluvní strany navztĺjem
předávají ncbo mohou předávat osobní údaje (dále jen,,osobní údajc") ve smyslu čl. 4 odst. l GDPR
subjektů údajů, kteľými jsou zcjrnéna zźstupci, zaměstnanci nebo zttkazníci dľuhé smluvní strany či
jiné osoby pověřené druhou smluvní stľanou k výkonu či plnění pľáv a povinností vyplývajících
z tohoto smluvního vztahu nebo vzniklých v souvislosti. Přejímající smluvní stľana je tak vzhledem k
předávaným osobním ridajům v pozici správce. Účelem předání osobních ridajů je plnění z tohoto

srnluvního vztahll, smluvní stľany pľohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovźxat pouze k
naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými pľávními přcdpisy, zejména v souladu s GDPR.
Smluvní stľany pľohlašují, źe pro předání osobních údajů druhé smluvní straně disponují platným
pľávním titulcm v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. Smluvní stľany beľou na vědomí, źe zaűčelem plnění

vyplýajících ztohoto smluvního vztahu, může dochźĺzet kpředání osobních űdajű z přejímající
smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, pľostřednictvírn kteľé přejímající smluvní stľana vykonává
či plní práva apovinnosti vypl:i'vající zvyplyvajicích z tohoto smluvního vztatu.

2. osobní údaje odběratele zpracovává Dodavatęl také za účelem dalšího nabízęni zboŽí a služeb
pľostřednictvím obchodních sdělení.

3. Na základě souhlasu odběľatele zpľacovźtvá Dodavatel osobní údaje také za účelem:

3.ivedení uživatclského účtu odběľatele v inteľním systému Dodavatele,
3.Ż. vedení databáze zákaznikts'

4. osobními údaji, které Dodavatel zpracovává, jsou:

4.1. jrnéno a příjmení, fiľma'
4.2. adresa,
4'3. e-mailová adľesa,
4'4 telefonní číslo,
4.5 identifikační ěíslo a daňové identifikační číslo

5' Kdykoli rnůže odběľatel vyjádřit svůj nesouhlas se zpľacováním vašich osobních űdajůza účelcm
zasi\ání obchodních sdělení, stejně jako může kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpľacováním

osobních űdaji za jinýrn účelem.

6. ohledně osobních údajů má odběratel dále pľávo:
6.L źádat opľavu nepřcsných či neaktuálních osobních údajů'
6.2. żádat infoľmace o zpracovźní vašich osobních údajů, za jejichż poskýnutí od vás

můžeme żádat iftradu nezbytných nákladů,
6.3.'zádat vysvětlení ncbo nápravu v případě, že se domníváte, že pľovádíme zpracovttní
vašich osobníclr údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukľomého a osobního żivota
nebo v rozpoľu se zákonem.

7. Při používání webové stránky Dodavatele může docházet k ukládání souborů cookies do zaÍizęní

odběľatele. Jejich použití můŽe odběratel kdykoli odmítnout nastavením zaYízeni příslušným

způsobem'

8. odběratel uděluje výslovný souhlas k užití jeho jména, finny, včetně jeho loga k marketingovým

účelům Dodavatele. Zamarkętingové účely se považuje zejména zveřejnění odběľatele na webových

Všeobecné obchodní podmínky
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stľánkách Dodavatele. 'ľento souhlas se uděluje na dobu neuľčitou, s mož-ností tento souhlas kdykoli
odvolat. odvolání souhlasu je možné pouze písemně ve foľmě doporučeného dopisu, adľesované do
sídla Dodavatele.

článek 13
Zá.ľěrečná ustanovení

1. Rozhodné pľávo a soud. Smluvní vztahmezi Dodavatelem a odběľatelem se řídí platným pľávním
řádem České ľepubliky. Při řešení jakéhokoliv spoľu vzniklého v souvislosti s plněním povinností na
ztkladě vzniklého smluvního vztahuje místně příslušným soudem obecný soud Dodavatele.
Ż.Právní ľežim. Y otázkách neupľavených konkľétní objednávkou a těmito všeobecnými obchodními
podmínkami se smluvní vztah mezi Dodavatelem a odběratelem řídí ustanoveními zákona č,. 8912012,
občanskýzákoník, v platném zněni.
3. Platnost a účinnost voP. Týo všeobecné obchodní podmínky nabývaji platnosti a účinnosti dne
L 1.2023.

V Bohumíně 31.IŻ

GEN S.ř.o.

Michal N
CEO
Genetľix s'r

Všeobecné obchodní podmínky
Genetľix s.ľ.o.


