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OBCHODNÍ   PODMÍNKY 
 

PRO DODÁVKY KNIHAŘSKÝCH PLÁTEN  

 
Tyto Obchodní podmínky jsou vydané společností BN International, s.r.o. se sídlem Česká Skalice,  

Křenkova 283, IČ 45539421 (dále jen BN International, s.r.o ve smyslu ustanovení § 273 

Obchodního zákoníku a doplňují  ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku obsah kupních 

smluv na dodávky knihařských pláten dodávaných společností jen BN International, s.r.o a stanoví 

práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřených kupních smluv. Tyto obchodní 

podmínky jsou účinné ode dne 01.01.2013 na dobu  neurčitou až do doby jejich zrušení nebo změny 

provedené společností BN International, s.r.o 

 
KUPNÍ SMLOUVA   Kupní smlouva  mezi prodávající společností BN International, s.r.o a 

kupujícím zákazníkem vznikne na základě objednávky kupujícího učiněné způsobem dále 

uvedeným.  Objednávky se považují za řádně učiněné, pokud budou doručeny do sídla společnosti 

BN International, s.r.o písemně nebo budou učiněny elektronicky na mailovou adresu společnosti 

BN International, s.r.o.prodej@platex.cz. Kupující je vázán svou objednávkou po dobu 6 dnů od 

jejího doručení společnosti BN International, s.r.o. Kupní smlouva vznikne až okamžikem 

písemného potvrzení objednávky ze strany společnosti BN International, s.r.o (dále i jen potvrzení 

objednávky) a to buď písemně nebo elektronicky na mailovou adresu kupujícího uvedenou 

v objednávce nebo na mailovou adresu kupujícího užívanou mezi stranami v běžném obchodní 

styku. Potvrzení objednávky bude obsahovat potvrzenou specifikaci zboží – předmětu plnění,  jeho 

množství, cenu, lhůtu plnění, způsob dopravy, lhůtu splatnosti faktury. Kupní smlouva se považuje 

za uzavřenou ve znění potvrzení objednávky učiněného společností BN International, s.r.o a to i 

v případě, že potvrzení objednávky je odchylné od znění objednávky nebo některý údaj uvedený 

v potvrzení objednávky v objednávce uveden není. Účinky uvedené v předchozí větě však potvrzení 

objednávky nebude mít v případě, že kupující způsobem předepsaným výše pro učinění řádné 

objednávky odmítne potvrzení objednávky ve lhůtě do 24 hod. od doručení potvrzení objednávky 

kupujícímu. V takovémto případě kupní smlouva nevznikne a tedy společnosti BN International, 

s.r.o nevznikne závazek objednané zboží dodat. 

 

TERMÍN DODÁVEK 

Termín dodávky (lhůta plnění) je pro smluvní vztah navázaný dle těchto Obchodních podmínek 

závazný ve znění uvedeném v potvrzení objednávky. Společnost BN International, s.r.o potvrdí 

lhůtu plnění zpravidla tak, že  

a/  při plnění objednávky ze skladu bude lhůta do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky, 

b/  při plnění z výroby bude lhůta do 4 týdnů po obdržení objednávky. 

 

V případě, že kupující je v prodlení s placením svých peněžitých závazků nebo příslušenství vůči 

společnosti BN International, s.r.o vyplývajících z předchozích dodávek, je společnost BN 

International, s.r.o oprávněna další dodávky pozastavit až do splnění uvedených peněžitých závazků 

kupujícím nebo žádat platbu předem před uskutečněním dodávky v míře uvedené v oddíle 
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PLATEBNÍ PODMÍNKY těchto Obchodních podmínek. V takovémto případě neběží lhůta ke 

splnění dodávky až do okamžiku, kdy kupující své závazky splní nebo  uskuteční  předem platbu za 

dodávku zboží. 

 

  

SPLNĚNÍ DODÁVKY 

a/  V případě, že není mezi stranami výslovně sjednáno, že sjednané zboží převezme kupující 

v sídle společnosti BN International, s.r.o platí, že dodávka je uskutečněna  předáním zboží prvnímu 

dopravci k přepravě zboží kupujícímu nebo předáním držiteli poštovní licence k poštovní přepravě 

zboží kupujícímu. Tímto okamžikem splní společnost BN International, s.r.o svoji povinnost 

uskutečnit dodávku a tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží (dále jen 

splnění dodávky). 

 

b/  V případě, že strany sjednaly,  že kupující zboží převezme v sídle společnosti BN International, 

s.r.o, tedy tento způsob dodání zboží byl uveden jak v objednávce tak i v potvrzení objednávky,  je 

kupující povinen na své náklady zboží převzít v sídle společnosti BN International, s.r.o nejpozději 

do 3 dnů ode dne uplynutí lhůty plnění uvedené v potvrzení objednávky. V tomto případě je 

dodávka uskutečněna  buď  převzetím dodávky kupujícím v sídle společnosti BN International, s.r.o 

nebo  marným uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě v případě, že v této  lhůtě kupující zboží 

nepřevzal. Těmito okamžiky splní společnost BN International, s.r.o svoji povinnost uskutečnit 

dodávku a těmito okamžiky přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží (dále jen splnění 

dodávky). 

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena je pro smluvní vztah navázaný dle těchto Obchodních podmínek závazná ve výši uvedené 

v potvrzení objednávky.  Tato cena je splatná takto: 

 

a/  Platí  lhůta splatnosti uvedená v  potvrzení  objednávky, nejméně však 14 dnů od splnění 

dodávky.  V případě, že  BN International, s.r.o sdělí kupujícímu, že mu bude poskytovat  

určitou výhodnější lhůtu splatnosti (dále jen garance splatnosti),  pak platí tato garance splatnosti po 

dobu, na kterou ji BN International, s.r.o poskytl. Pokud takováto lhůta nebyla sdělena, platí tato 

garance splatnosti po dobu jednoho roku. Poskytnutím garance splatnosti není dotčeno následující 

ustanovení pod písm. b/. 

   

b/  V případě, že kupující je v prodlení s placení svých peněžitých závazků nebo příslušenství vůči 

společnosti BN International, s.r.o. vyplývajících z předchozích dodávek, je společnost BN 

International, s.r.o oprávněna požadovat platbu předem až do výše 80 % hodnoty dodávaného zboží 

a na tuto platbu vystavit zálohovou fakturu. Po dodání zboží bude vystavena doúčtovací faktura se 

splatností dle bodu písm. a/. 

 

V případě prodlení s placením peněžitých závazků je kupující povinen platit úrok z prodlení ve výši 

0.05 % celé  dlužné částky za každý i započatý den prolení. Tento  úrok z prodlení je splatný do 10-

ti dnů od   jeho vyúčtování. 

 

Pro tento smluvní vztah platí v případě pochybností,  že  na kupní smlouvu byl řádně dodán druh a 

množství zboží uvedené ve faktuře – daňovém dokladu vystaveném společností BN International, 
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s.r.o a dále, že zboží bylo dodáno v den uvedený jako den uskutečnění dodávky nebo zdanitelného 

plnění ve faktuře – daňovém dokladu, a dále že cena uvedená na faktuře – daňovém dokladu je 

cenou v souladu s cenovými podmínkami této kupní smlouvy, ledaže kupující ve lhůtě 2 dnů od 

obdržení faktury vytkne společnosti BN International, s.r.o nesprávnost některých údajů uvedených 

na faktuře – daňovém dokladu a tuto nesprávnost prokáže. 
 

 

 

 

 

 

 

ADJUSTACE, DOPRAVA 

a/  Rolování v plné šíři na papírové dutinky o průměru 38 nebo 76 mm, délka rolí 50 - 100 m. 

b/  Plátna dodáváme v přířezech dle požadavku (dále tzv. nestandardní adjustace) nebo v rolích až 

500 m. 

c/  Balení do papíru, PE folie a papírových kartonů, případně na palety. 

d/  Dodání zajišťujeme expresní službou Geis případně jiným dopravcem dle rozhodnutí společnosti 

BN International, s.r.o. nebo držitelem poštovní licence. 

Případné změny délky rolí a požadavku na jiné balení nutno uvést v objednávce. 

 

MNOŽSTVÍ 

Pro objednání a plnění množství zboží platí tyto zásady: 

a/  při plnění ze skladu min. 100 m 

b/  nejmenší výrobní množství 1.000 m od úpravy a odstínu 

c/  metráž bude plněna s tolerancí ± 5 % 

 

REKLAMACE 

Společnost BN International, s.r.o poskytuje na knihařská plátna záruku, dle které bude zboží mít 

jakost sjednanou v potvrzené objednávce, jinak jakost obvyklou s ohledem na jeho obvyklé použití 

a to při splnění dodávky a dále po dobu záruční doby v délce 6 měsíců od splnění dodávky. 

Kupující je oprávněn vady vytknout (reklamovat) nejpozdeji ve lhůtě: 

a/  do 1 měsíce od splnění dodávky, pokud jde o  na vady, které kupující měl zjistit při vynaložení 

odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit dle § 427 odst. 1  obchodního zákoníku, 

b/  ostatní vady  do 6 měsíců od splnění dodávky.  

 

Odpovědnost společnosti BN International, s.r.o je omezena plněním povinností vyplývajících ze 

záruky ve smyslu tohoto článku „REKLAMACE“.  Jakákoli širší nebo jiná odpovědnost za vady 

dodaných výrobků  nebo odpovědnost za škodu vzniklou vadou dodaných výrobků nebo 

v souvislosti s dodávkou výrobků,  s výjimkou případů úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze 

strany společnosti BN International, s.r.o ,se výslovně vylučuje a kupující se jí vzdává. 
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ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Pro odstoupení od smlouvy platí ust. §  344 a násl. obchodního zákoníku. Dále se sjednává, že 

důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany společnosti BN International, s.r.o je i prodlení 

kupujícího se zaplacením peněžitých závazků souvisejících s předchozími dodávkami. 

 

Dále se sjednává,  že kupující je oprávněn ve smyslu ust. § 355 obchodního zákoníku zrušit 

uzavřenou kupní smlouvu v případě, že zaplatí společnosti BN International, s.r.o odstupné a to 

takto: 

- odstupné ve výši 15 % z ceny dodávky uvedené v potvrzení objednávky za podmínky, že kupující  

doručí  společnosti BN International, s.r.o. sdělení o zrušení smlouvy ještě před tím než společnost 

BN International, s.r.o. splnila dodávku a dále, že kupující zaplatí odstupné do 5-ti dnů od včasného 

zrušení smlouvy.  

Toto právo zrušit smlouvu podle ust. § 355 obchodního zákoníku však nemá kupující v případě 

kupní smlouvy na dodávku u zboží s t.zv. nestandardní adjustace (oddíl ADJUSTACE, DOPRAVA 

písm. b) těchto Obchodních podmínek). 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Kupní smlouvy  uzavírané v souladu s těmito obchodními podmínkami se řídí v právech a 

povinnostech stran neupravených v těchto Obchodních podmínkách a kupních smlouvách ust. § 409 

a násl. obchodního zákoníku ČR. 

Ustanoveními oddílu KUPNÍ SMLOUVA   těchto Obchodních podmínek vztahujícími se k formě 

objednávky a potvrzení objednávky se řídí i forma ostatních právních úkonů činěných stranami 

kupní smlouvy a vztahujících se ke kupní smlouvě. 

V případě, že kupující je osobou se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky 

platí, že práva a povinnosti vyplývající z obchodních vztahů, na které se vztahují tyto Obchodní 

podmínky, se budou řídit výlučně právním řádem České republiky. Případné spory stran budou 

řešeny především jednáním stran. V případě, že se rozpory nepodaří vyřešit jednáním, strany si pro 

případ soudního sporu shodně zvolily příslušnost soudů ČR, přičemž věcná příslušnost se řídí 

právním řádem ČR a místní příslušnost se řídí sídlem společnosti BN International, s.r.o 

 

Kupující potvrzuje, že převzal jedno vyhotovení těchto Obchodních podmínek a souhlasí s 

tím, aby těmito Obchodními podmínkami se  řídily všechny kupní smlouvy, ke kterým se tyto 

Obchodní podmínky vztahují  uzavírané v době účinnosti těchto podmínek. 

 

 Kupující :  Prodávající : 

BN International, s.r.o.  

Křenkova 283 

552 03 Česká Skalice 

IČO 45539421 
Společnost je zapsána v OR vedeném krajským 

soudem v HK oddíl C, vložka 1844 

 

Jana Fidlerová,  Bc. 

vedoucí prodeje 


