Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro podnikatele
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „VOP“) vydané obchodní
společnosti KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o., se sídlem č.p. 76, 251 01 Modletice,
identifikační číslo: 25780387, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C 69589 (dále jen „Prodávající“) závazně upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou či
právnickou osobou v postavení podnikatele ve smyslu § 420 a násl. NOZ, případně i
v jiném postavení, nenaplňuje-li znaky spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ (dále jen
„Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na
internetových stránkách umístěných na adrese www.ocel.cz (dále jen „Eshop“), a to
prostřednictvím rozhraní Eshopu (dále jen „Rozhraní Eshopu“).
1.2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě Kupní smlouvy v rozsahu, v jakém se od nich smluvní strany v Kupní smlouvě
neodchýlily. V Kupní smlouvě je možno odchýlit se od VOP pouze v případě, je-li to takto
oboustranně dohodnuto. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními VOP.
1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy, která na ně odkazuje, a to
ve znění účinném ke dni, kdy je Kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva a VOP jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Webová stránka a způsob jejího provedení je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Kupující má právo zřídit si za účelem nákupu v Eshopu uživatelský účet (dále jen
„Uživatelský účet“), pomocí něhož může přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
Za tímto účelem musí Kupující provést registraci prostřednictvím Rozhraní Eshopu (dále
jen „Registrace“). Ze svého uživatelského rozhraní pak může Kupující provádět
objednávání zboží, které Prodávající v Eshopu nabízí (dále jen „Zboží“).
2.2. Na Registraci ani na zřízení Uživatelského účtu není právní nárok. Při Registraci Kupující
potvrdí svůj souhlas s aktuálně platným zněním VOP. Současně je Kupující povinen
uvést správně a pravdivě všechny údaje, které jsou v rámci Registrace vyžadovány.
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Prodávající je oprávněn vyžádat si v rámci Registrace od Kupujícího též dodatečné
informace a podklady pro účely ověření jeho totožnosti a bonity. Jakmile Kupující splní
veškeré podmínky Registrace a Prodávající současně souhlasí se zřízením jeho
Uživatelského účtu, obdrží na emailovou adresu uvedenou při Registraci email
s aktivačním hypertextovým odkazem, na který musí kliknout pro dokončení Registrace.
Prodávající je oprávněn odmítnout dokončit Registraci, zjistí-li, případně má-li důvodné
podezřené, že údaje uvedené Kupujícím nejsou správné či pravdivé, pokud Kupující
nesouhlasí s aktuálně platným zněním VOP, případně pokud byl již Kupujícími dříve
zrušen Uživatelský účet dle čl. 2.8. Dokončením Registrace získává Kupující právo
přístupu k Uživatelskému účtu pomocí Přístupových dat, jak jsou specifikována v čl. 2.4.,
a užívat Uživatelský účet způsobem a za podmínek uvedených ve VOP za účelem
objednávání Zboží.
2.3. Kupující je povinen kdykoliv prokázat Prodávajícímu na výzvu správnost a pravdivost
údajů vedených o Kupujícím v rámci Uživatelském účtu. Údaje vedené o Kupujícím
v rámci Uživatelském účtu je současně Kupující povinen při jakékoliv jejich změně
aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou
Prodávajícím považovány za správné.
2.4. Kupující je oprávněn užívat Uživatelský účet za účelem přístupu do Eshopu a uzavírání
Kupních smluv způsobem a za podmínek uvedených v čl. 3. Kupující je současně
povinen chránit Uživatelský účet před zneužitím.
2.5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (společně
dále jen „Přístupová data“). Kupujícím obdrží Přístupová data bez zbytečného odkladu
po dokončení Registrace ve smyslu čl. 2.2. Kupující má právo změnit si prostřednictvím
svého uživatelského rozhraní aktuální heslo pro přístup k Uživatelskému účtu.
2.6. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových dat, uchovávat je
v tajnosti, jakož i zabránit neoprávněným přístupům k nim a jejich zneužití. Kupující není
oprávněn umožnit přístup k Přístupovým datům jiným osobám než členům jeho orgánů a
k tomu pověřeným zaměstnancům (tyto osoby společně dále jen „Oprávněné osoby“);
Oprávněné osoby však mají právo přístupu k Přístupovým datům pouze za účelem
objednání Zboží potřebného pro výkon činností Kupujícího. Dojde-li ke ztrátě
Přístupových dat nebo k podezření ohledně jejich možného zneužití, je Kupující povinen
neprodleně o tom informovat Prodávajícího na emailové adrese uvedené v čl. 15.2., jakož
i strpět zrušení Uživatelského účtu, pokud Prodávající dle svého vlastního uvážení
dospěje k závěru, že nelze nadále zabezpečit ochranu Uživatelského účtu před jeho
možným zneužitím.
2.7. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám; to neplatí,
jde-li o jeho užití Oprávněnými osobami za účelem objednání Zboží potřebného pro
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výkon činností Kupujícího.
2.8. Prodávající může zrušit Kupujícímu Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující
poruší své povinnosti dle čl. 2.3. až čl. 2.7. Prodávající však může Kupujícímu zrušit
Uživatelský účet i bez udání důvodu. O zrušení Uživatelského účtu je Prodávající povinen
Kupujícího informovat.
2.9. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.10. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností
Kupujícím dle čl. 2.3. až čl. 2.7.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace Zboží v Eshopu je informativního charakteru a Prodávající není
povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se
tak nepoužije.
3.2. Rozhraní Eshopu obsahuje informace o Zboží, a to včetně Kupních cen ve smyslu čl. 6.1.
Veškeré takovéto ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní
Eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Rozhraní Eshopu obsahuje také informace o výši Nákladů na dodání Zboží ve smyslu čl.
6.2. Nebude-li možné Náklady na dodání Zboží dopředu stanovit, Kupující bere na
vědomí, že mohou být dodatečně účtovány.
3.4. Přeje-li si Kupující objednat Zboží prezentované v Eshopu, musí elektronicky učinit jeho
objednávku (dále jen „Objednávka“) a tuto odeslat Prodávajícímu. Za tímto účelem
Kupující předně vyplní Kupující objednávkový formulář nacházející se v Rozhraní
Eshopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického
nákupního košíku),
3.4.2. Kupní ceně objednávaného Zboží a Nákladech na dodání Zbožím, jakož i o
způsobu jejich úhrady a
3.4.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a odhadovaném času
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dodání.
3.5. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit informace vyplněné v objednávkovém formuláři, a to i s ohledem na možnost
Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání informací do Objednávky.
Jakmile Kupující souhlasí s Objednávkou, odešle ji Prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Odeslat objednávku“. Informace uvedené v odeslané Objednávce jsou Prodávajícím
považovány za správné. S ohledem na to, jaký způsob platby Kupní ceny Kupující
v souladu s čl. 6.3. zvolí, může být po něm před odesláním Objednávky taktéž
požadováno, aby provedl bezhotovostní platbu Kupní ceny a Nákladů na dodání Zboží,
jak jsou definovány v čl. 6.1. a čl. 6.2., prostřednictvím on-line platebního systému, který
mu bude zpřístupněn. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení
Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího
uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa
Kupujícího“).
3.6. Odeslaná Objednávka se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy na
dodávku zboží objednaného Kupujícím. Prodávající je povinen vyhodnotit obdrženou
Objednávku a posoudit, zdali ji příjme. Prodávající je zejména oprávněn ověřit identitu
Kupujícího a jeho bonitu a vyžádat si za tímto účelem od Prodávajícího doplňující
informace a podklady. Prodávající není povinen Objednávku přijmout, a to ani, pokud je
pro něj splnitelná. Rozhodne-li se Prodávající přijmout Objednávku, je povinen zaslat
Kupujícímu bez zbytečného odkladu její přijetí (dále jen „Přijetí Objednávky“), a to
elektronickou poštou na Elektronickou adresu Kupujícího. Současně takto Prodávající
zašle Kupujícímu v textové podobě i znění Kupní smlouvy a aktuálně platné znění VOP.
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Přijetí Objednávky
Kupujícímu. Tímto okamžikem je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní
smlouva na dodávku zboží objednaného Kupujícím.
3.7. Učiní-li Kupující v rámci Objednávky jakýkoliv odkaz na své obchodní podmínky, jimiž
chce, aby se Kupní smlouva řídila, Prodávající Objednávku nepřijme.
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné
potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní
smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (především pak náklady na internetové
připojení) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
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4. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
4.1. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá Zboží za podmínek dle Kupní smlouvy, ve
stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi smluvenými v Kupní smlouvě, jinak
obvyklými pro daný druh Zboží. Kupující se zavazuje řádně uhradit za Zboží sjednanou
kupní cenu a převzít jej.
4.2. Prodávající je oprávněn dodat Zboží Kupujícímu v množstevní toleranci plus nebo mínus
20% a Kupující je povinen zboží v této množstevní toleranci převzít a uhradit
Prodávajícímu celkovou kupní cenu odpovídající skutečně dodanému množství
spočtenou za použití jednotkové kupní ceny dohodnuté v Kupní smlouvě. Dodání zboží
v této toleranci se nepovažuje za vadné plnění.
5. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
5.1. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, považuje se za místo dodání Zboží adresa
některé z provozoven Prodávajícího, kterou Kupující uvede v Objednávce. V takovém
případě splní Prodávající povinnost dodat Kupujícímu Zboží tím, že mu umožní se
Zbožím v místě a termínu dodání disponovat. Kupující je současně povinen zajistit odvoz
Zboží prostřednictvím dopravce, jehož za tímto účelem zajistí, případně vlastními silami.
Kupující je dále povinen zajistit, že motorové vozidlo, pomocí kterého si zajistí odvoz
Zboží, jakož i jeho vybavení a bezpečnostní jištění přepravovaného nákladu bude
splňovat veškeré zákonem stanovené požadavky s ohledem na povahu Zboží.
V opačném případě je Prodávající oprávněn odmítnout provést nakládku Zboží na
takovéto vozidlo a Kupující je povinen zajistit jiné vozidlo, které bude takovéto zákonem
stanovené požadavky splňovat. Prodávající není v prodlení s dodáním Zboží po dobu, co
v souladu s předchozí větou odmítne provést nakládku Zboží; Kupující je však po tuto
dobu v prodlení s převzetím Zboží ve smyslu čl. 5.3. Vzniknou-li však Prodávajícímu
z důvodu odmítnutí provedení nakládky Zboží dodatečné náklady (například náklady
spojené s nutností Zboží skladovat do doby, než Kupující zajistí jiné vozidlo, které bude
zákonem stanovené požadavky splňovat), je Kupující povinen mu tyto náklady nahradit
způsobem a za podmínek dle čl. 5.10.
5.2. Vyplývá-li z Kupní smlouvy, že Prodávající zajistí dovoz zboží na místo dodání uvedené
v Objednávce (tedy Zboží Kupujícímu doručit), je povinen tak učinit prostřednictvím
dopravce, jehož za tímto účelem zajistí dle svého uvážení. V takovém případě splní
Prodávající povinnost dodat Zboží Kupujícímu tím, že zajistí jeho dovoz v termínu dodání
na místo dodání.
5.3. Kupující je povinen řádně převzít Zboží neprodleně potom, co Prodávající splní povinnost
mu Zboží dodat. Poruší-li Kupující tuto povinnost (ať již z důvodu své pasivity, v důsledku
svého aktivního jednání či jinak), je v prodlení s převzetím Zboží. Prodávající má
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v takovém případě vůči Kupujícímu práva, která plynou zejména z čl. 5.9. a čl. 5.10.
5.4. Při převzetí Zboží od dopravce zajištěného Prodávajícím dle čl. 5.2. je Kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad na nich toto
neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od Dopravce převzít;
v takovém případě se nedostává do prodlení s převzetím Zboží.
5.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku či instrukce
Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopravy.
5.6. Kupující je povinen zajistit při dodání Zboží přítomnost osoby oprávněné za něj Zboží
převzít. Kupující současně zajistí, že tato osoba prokáže Prodávajícímu na vyzvání svou
totožnost a oprávnění zastupovat Kupujícího.
5.7. O dodání Zboží sepíše Prodávající s Kupujícím či s osobou jím pověřenou k převzetí
Zboží dodací list. Obě strany potvrdí správnost údajů obsažených v dodacím listu svými
podpisy. Každá strana obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dodacího listu.
5.8.

Prodávající je v prodlení s dodáním Zboží pouze v případě, pokud je v prodlení s jeho
odevzdáním Kupujícímu, případně dopravci. Prodávající však neodpovídá za prodlení jím
zajištěného dopravce, kterého použije k přepravě Zboží. Prodávající není v prodlení
s dodáním Zboží ani v případě, nemůže-li plnit z důvodů na straně Kupujícího nebo
z důvodů na straně svého subdodavatele

5.9. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží ve smyslu čl. 5.3, je Prodávající oprávněn:
5.9.1. odstoupit od Kupní smlouvy a nabídnout Zboží k prodeji jiným zájemcům; nebo
5.9.2. nechat Zboží uskladnit na nebezpečí a náklady Kupujícího ve svém vlastním skladu
nebo ve skladu provozovaném jiným podnikatelem.
5.10. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží ve smyslu čl. 5.3, je Prodávající dále
oprávněn:
5.10.1.
požadovat po Kupujícím náhradu nákladů, které mu v důsledku prodlení
Kupujícího vznikly, včetně nákladů spojených se skladováním Zboží; jakož i
5.10.2.
požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 30 % z Kupní ceny
nepřevzatého Zboží.
Vznikne-li Prodávajícímu v souladu s výše uvedeným právo na náhradu nákladů či
smluvní pokuty, je Kupující povinen tento svůj dluh Prodávajícímu plně uhradit nejpozději
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při převzetí Zboží, nepožaduje-li Prodávající jeho úhradu dříve.
5.11. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než jak vyplývá z Kupní smlouvy, je Kupující povinen uhradit
Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení, a to nejpozději při převzetí Zboží, nepožaduje-li
Prodávající jeho úhradu dříve.
5.12. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na Zboží na
Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní povinnost mu Zboží dodat, a to bez ohledu
na to, zdali Kupující Zboží skutečně převzal (či zajistil jeho převzetí třetí osobou, zejména
jím obstaraným dopravcem). Škoda na Zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí
na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za Zboží Kupní
cenu a Náklady na dodání Zboží.
5.13. Kupující je povinen při dispozici se Zbožím, včetně manipulace, uskladnění, přepravy a
zabezpečení, vynaložit odbornou péči a zabezpečit, aby zboží nebylo do doby, než se
Kupující stane jeho vlastníkem dle čl. 7.1., vystaveno negativním vlivům, jež by mohly
nepříznivě ovlivnit kvalitu nebo vlastnosti zboží.
5.14. Částečné dodávky Zboží jsou přípustné a Kupující je povinen je převzít. Prodávající je
oprávněn fakturovat Kupujícímu každou takovou částečnou dodávku Zboží zvlášť.
5.15. Dojde-li ke změně Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn prodloužit termín dodání
Zboží o takový počet dnů, jaký je rozumně akceptovatelný s ohledem na povahu a rozsah
takové změny.
5.16. Prodávající není povinen převzít zpět od Kupujícího obalový materiál, ve kterém je
Kupujícímu Zboží dodáno.
6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Jednotková kupní cena dohodnutá v Kupní smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu
Prodávajícího a Kupujícího měnit. Celková kupní cena (dále jen „Kupní cena“) je přímo
závislá na množství dodaného Zboží a její výše se tak může lišit oproti kupní ceně
dohodnuté v Kupní smlouvě, jež odpovídá množství zboží uvedenému v Objednávce.
6.2. V Kupní ceně jsou zahrnuty náklady vynaložené Prodávajícím na zabalení zboží, na jeho
dopravu a případné proclení (tyto náklady společně dále jen „Náklady na dodání
Zboží“). V případě, že za účelem dodání zboží Kupujícímu bude muset Prodávající
vynaložit Náklady na dodání Zboží, které nemohl při uzavření Kupní smlouvy rozumně
očekávat, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího a vstoupit
s ním do jednání o způsobu jejich úhrady. Nebude-li dohodnuto jinak, je Prodávající
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povinen tyto náklady uhradit, má však současně právo, aby mu je Kupující v plné výši
nahradil, a to nejpozději při převzetí Zboží, nepožaduje-li Prodávající jejich úhradu dříve.
6.3. Kupní cenu a Náklady na dodání Zboží může Kupující uhradit Prodávajícímu jedním
z níže uvedených způsobů platby. Konkrétní způsob platby zvolí Kupující v rámci
Objednávky. Jde o tyto způsoby platby:
v hotovosti v provozovně Prodávajícího, ve které dojde k dodání Zboží;
v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2109721097/2700,
CZ10 2700 0000 0021 0972 1097 vedený u společnosti
UniCredit Bank Czech Republic a.s. , Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4-Michle (dále jen „Bankovní účet“);
platební kartou, a to buď prostřednictvím platebního terminálu nacházejícího se v
provozovně Prodávajícího, ve které dojde k dodání Zboží, případně prostřednictvím online platebního systému, který bude Kupujícímu zpřístupněn před odesláním Objednávky.
Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, Prodávající nepřijímá žádné platby
prostřednictvím šeků, směnek, či akreditivů. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se
nepoužije.
6.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku jsou Kupní cena a Náklady na
dodání Zboží splatné při dodání Zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na
Bankovní účet jsou Kupní cena a Náklady na dodání Zboží splatné v souladu s daňovým
dokladem – fakturou doručenou Kupujícímu v souladu s čl. 6.9. V případě platby platební
kartou prostřednictvím platebního terminálu jsou Kupní cena a Náklady na dodání Zboží
splatné při dodání Zboží. V případě platby platební kartou prostřednictvím on-line
platebního systému jsou Kupní cena a Náklady na dodání Zboží splatné před odesláním
Objednávky.
6.5. V případě bezhotovostní platby převodem na Bankovní účet je Kupující povinen zaplatit
Kupní cenu a Náklady na dodání Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby,
který mu Prodávající oznámí. Současně v takovém případě platí, že závazek Kupujícího
uhradit Kupní cenu a Náklady na dodání Zboží je splněn okamžikem připsání příslušné
částky na Bankovní účet.
6.6. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu
ani jinou obdobnou platbu. V opačném případě je Prodávající oprávněn od Kupní
smlouvy odstoupit, neobdrží-li od Kupujícího řádně a včas takovouto platbu. Do doby
připsání zálohy nebo obdobné platby na Bankovní účet není Prodávající povinen započíst
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s plněním dle Kupní smlouvy.
6.7. Pokud má být Kupní cena, případně Náklady na dodání Zboží placeny ve splátkách,
nezaplacením jedné splátky ztrácí Kupující výhodu splátek a Kupní cena, případně
Náklady na dodání Zboží se stává splatnou celá.
6.8. Případné slevy, skonta či rabaty z Kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat. Současně platí, že takovéto slevy, skonta či rabaty z Kupní ceny
poskytuje Prodávající Kupujícímu pouze pro jednu danou Objednávku a Kupující tak
nemá právo je bez opětovného výslovného souhlasu Prodávajícího uplatnit pro účely
jakékoliv další Objednávky.
6.9. Prodávající vystaví Kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy
daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po
uhrazení Kupní ceny a Nákladů na dodání Zboží a zašle jej v elektronické podobě na
Elektronickou adresu kupujícího. Předchozí věta neplatí v případě bezhotovostní platby
převodem na Bankovní účet; v takovém případě obdrží Kupující daňový doklad – fakturu
fyzicky při převzetí Zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
6.10. Kupující není oprávněn zadržet jakoukoliv část Kupní ceny, případně Nákladů na dodání
Zboží z důvodu jakýchkoliv svých pohledávek vůči Prodávajícímu, ani jednostranně
započítat jakékoliv své pohledávky (ať již pohledávky vyplývající či přímo související
s Kupní smlouvou či vzniklé z jiného právního důvodu) vůči jakýmkoliv pohledávkám
Prodávajícího.
6.11. Prodávající a Kupující se dohodli na smluvním úroku z prodlení pro případ prodlení
Kupujícího se zaplacením Kupní ceny, případně Nákladů na dodání Zboží ve výši 15%
ročně z nezaplacené části Kupní ceny, případně Nákladů na dodání Zboží. Dále je
Kupující povinen nahradit Prodávajícímu škodu vzniknou v souvislosti s jeho prodlením,
včetně nákladů vynaložených Prodávajícím na mimosoudní vymožení tohoto dluhu. Pro
případ, že prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny, případně Nákladů na dodání
Zboží trvá více jak 7 dnů, je Kupující nadto také povinen uhradit Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 15 % z Kupní ceny.
6.12. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny, případně Nákladů na dodání
Zboží dále platí, že Prodávající je oprávněn okamžitě zesplatnit veškeré další
pohledávky, které vůči Kupujícímu má, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu
vznikly.
7. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
7.1. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, zůstává Zboží vlastnictvím Prodávajícího až do
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okamžiku úplného zaplacení jeho Kupní ceny a Nákladů na dodání Zboží, jakož i do
úplného uhrazení veškerých dalších splatných dluhů Kupujícího vůči Prodávajícímu, které
existují ke dni uzavření Kupní smlouvy.
7.2. Do doby, než se Kupující stane vlastníkem Zboží, nemá právo jej bez předchozího
písemného souhlasu Prodávajícího zcizit, zatížit, přenechat jinému k užívání, zpracovat
nebo jinak s ním disponovat.
7.3. V případě, že Kupující poruší povinnost dle čl. 7.2., je povinen uhradit Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 10 % z Kupní ceny. Současně platí, že v rozsahu přípustném
NOZ zůstává neuhrazené Zboží i nadále ve vlastnictví Prodávajícího bez ohledu na
spojení jeho jakékoli části s věcmi ve vlastnictví Kupujícího či třetí osoby (tedy jak
v případě zpracování Zboží ve smyslu § 1074 a násl. NOZ, tak při jeho smíšení ve
smyslu § 1078 a násl. NOZ); není-li to právně přípustné, je Kupující povinen neprodleně
uhradit Prodávajícímu Kupní cenu Zboží, jakož mu i nahradit škodu vzniklou porušením
povinnost dle čl. 7.2.
7.4. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zabavení Zboží ve vlastnictví
Prodávajícího nebo jiných omezeních či zatíženích Zboží uplatněných ze strany třetích
osob.
7.5. Neuhradí-li Kupující Kupní cenu a Náklady na dodání Zboží do 30 dnů po jejich
splatnosti, je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu přístup do prostor, ve kterých se
Zboží ve vlastnictví Prodávajícího nachází. Dále je Kupující povinen umožnit
Prodávajícímu převzetí takového Zboží a odvezení. Současně je Kupující povinen
nahradit Prodávajícímu náklady spojené s převzetím tohoto Zboží, jeho přepravou do
prostor Prodávajícího a uskladněním. Neodstoupí-li Prodávající od Kupní smlouvy dle čl.
11., je Kupující i nadále povinen uhradit Prodávajícímu Kupní cenu Zboží, jakož i Náklady
na dodání Zboží; teprve po jejich úhradě mu Prodávající opětovně umožní se Zbožím
nakládat.
8. KVALITA ZBOŽÍ. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
8.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží nemá vady, a to v okamžiku, kdy na
Kupujícího přejde nebezpečí škody na Zboží. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu,
že v tento okamžik:
8.1.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s
ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.1.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se
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Zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.1.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.1.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.1.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady Zboží, pokud byly způsobeny:
8.2.1. neodbornou úpravou či opravou nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se Zbožím,
které je v rozporu s pokyny výrobce, platnými technickými normami, odbornými
poznatky a / nebo praxí v oboru;
8.2.2. vnějšími událostmi, jako je např. teplotní, chemické nebo mechanické poškození
došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího; nebo
8.2.3. jeho nevhodným skladováním, manipulací či přepravou v rozporu s pokyny
výrobce, platnými technickými normami, odbornými poznatky a / nebo praxí
v oboru.
8.3. Ustanovení čl. 8.2. se dále nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro
kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
8.4. Kupující je povinen uskutečnit prohlídku Zboží za účelem zjištění případných vad co
nejdříve po jeho převzetí, resp. po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, a
to podle toho, co nastane dříve. V rámci této prohlídky je Kupující povinen ověřit
vlastnosti dodaného Zboží a jeho množství. Kupující je povinen zjevné vady Zboží nebo
vady v jeho množství oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při
včasné prohlídce provedené s dostatečnou péčí zjistit, nejpozději však do 15 dnů od
převzetí Zboží, resp. od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, a to podle
toho, co nastane dříve. Pokud takto neučiní, ztrácí Kupující práva z odpovědnosti za vady
Zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, pokud ji Kupující neoznámí Prodávajícímu
do 30 dnů od okamžiku, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.
8.5. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží,
případně i v jeho sídle. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom,
kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
Kupující požaduje
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8.6. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu, aby se mohl přesvědčit o reklamovaných
vadách Zboží. Kupující je tak zejména povinen předat Prodávajícímu na výzvu
reklamované Zboží nebo jeho vzorky. Než se tak stane, není Prodávající v prodlení
s vyřízením reklamace.
8.7. Kupující je povinen skladovat reklamované Zboží odděleně až do vyřízení reklamace.
Kupující je dále povinen zajistit, aby nedošlo k jakémukoliv nakládání a manipulacemi
s tímto Zbožím, které by mohly ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných vad.
8.8. Prodávající je povinen posoudit důvodnost reklamace co nejdříve od řádného splnění
povinností Kupujícím dle čl. 8.6., přičemž délka lhůty k posouzení důvodnosti reklamace
závisí zejména na povaze a závažnosti reklamované vady. O výsledku posouzení se
Prodávající zavazuje informovat Kupujícího.
8.9. Pokud je reklamace důvodná, může Kupující žádat buď dodání náhradního Zboží za
vadné, nebo odstranění vad Zboží, nebo přiměřenou slevu z Kupní ceny. Žádné jiné
nároky z vad Zboží Kupujícímu nepřísluší.
8.10. Jakmile je reklamace vyřízena, vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8.11. Pro údaje o hmotnosti Zboží je rozhodující vážení prováděné Prodávajícím. Pro údaje o
mírách Zboží je rozhodující měření prováděné Prodávajícím.
9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
9.1. Každá smluvní strana strany odpovídá druhé smluvní straně za způsobenou škodu.
9.2. Odpovídá-li kterákoliv ze smluvních stran za škodu (způsobenou druhé Smluvní straně
při plnění Kupní smlouvy či v souvislosti s ní), odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoli
za ušlý zisk, jiné nepřímé škody či za nemajetkovou újmu. Výše náhrady takovéto škody
nesmí v jednotlivém případě překročit výši Kupní ceny dohodnuté v takové Kupní
smlouvě.
9.3. V rozsahu zákonem přípustném Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou
porušením svých povinností, jestliže byla způsobena prodlením nebo vadným plněným
jeho subdodavatelů.
9.4. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokutu dle VOP není jakkoliv dotčeno právo
poškozené strany na náhradu škody vzniklé v přímé souvislosti s porušením povinnosti
utvrzené smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 NOZ se tak nepoužije.
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9.5. Pokud Kupující Zboží prodá dále či jej jinak zcizí, je povinen zprostit se odpovědnosti za
škodu vůči odběrateli Zboží minimálně ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v čl. 9.2. a čl.
9.3. Současně je Kupující povinen zavázat svého odběratele k tomu, aby se i on sám
v případě dalšího zcizení Zboží zprostil odpovědnosti za škodu ve stejném rozsahu.
V opačném případě odpovídá Kupující Prodávajícímu za veškerou škodu, která
Prodávajícímu v důsledku porušení kterékoliv z těchto povinností vznikne. Zcizením se
pro účely tohoto článku rozumí každé přenechání Zboží dalšímu odběrateli, ať již
v nezpracované či ve zpracované podobě, a to nejen v rámci jeho dalšího prodeje, ale i
tím, že je použito pro účely provádění prací, zejména pak určitého díla (jako je např.
montáž Zboží do potrubní sítě nebo jiné konstrukce).
10. VYŠŠÍ MOC
10.1. Povinnosti k náhradě škody se smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění
povinnosti z Kupní smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
10.2. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností vyplývajících z
Kupní smlouvy a vzniklých až po uzavření Kupní smlouvy, které nemohly být danou
smluvní stranou, u níž se projevily, odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají
povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností Prodávajícího, má
Prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, a
to bez povinnosti nahradit Kupujícímu škodu způsobenou okolnostmi mající povahu vyšší
moci či s ní jinak související. Pro účely tohoto článku přitom není podstatné, zda tyto
okolnosti nastaly přímo u Prodávajícího, jeho dodavatele nebo subdodavatele.
11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
11.1. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.
11.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě prodlení Kupujícího:
11.2.1.
se zaplacením Kupní ceny a / nebo Nákladů na dopravu delším než 30
kalendářních dnů ode dne jejich splatnosti; nebo
11.2.2.
s převzetím Zboží po dobu delší než 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu
Prodávající umožní se Zbožím nakládat.
Právo Prodávajícího odstoupit od Kupní smlouvy i za podmínek dohodnutých jinde ve
VOP není jakkoliv dotčeno.
11.3. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze z následujících důvodů, není-li
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jinde ve VOP dohodnuto jinak:
11.3.1.
v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží po dobu delší než 60
kalendářních dnů ode dne termínu dodání dohodnutého v Kupní smlouvě; nebo
11.3.2.
při dodání prokazatelně vadného Zboží v množstevním objemu přesahujícím
25% v jedné dodávce téhož druhu Zboží.
11.4. Kupní smlouvu lze dále ukončit na základě společné písemné dohody Smluvních stran, a
to za předpokladu, že Kupující uhradí Prodávajícímu kompenzaci ve výši požadované
Prodávajícím.
11.5. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, jsou Prodávající a Kupující povinni se vyrovnat
následujícím způsobem:
11.5.1.
Kupující je povinen Zboží neprodleně zaslat zpět nebo je předat
Prodávajícímu na adrese jeho sídla. Kupující nese veškeré náklady s tímto
spojené; a
11.5.2.
obdržel-li již Prodávající od Kupujícího nějakou peněžní částku dle Kupní
smlouvy, od které bylo odstoupeno, je povinen tuto peněžní částku Kupujícímu
vrátit, a to poníženou o případné peněžité pohledávky, které Prodávajícímu za
Kupujícím vznikly. Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební
prostředek, kterým Kupující uhradil vracenou peněžní částku. Současně však platí,
že Prodávající je povinen takovouto peněžní částku vrátit Kupujícímu až po
obdržení vráceného Zboží nebo prokáže-li mu Kupující, že Zboží již Prodávajícímu
odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve
11.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku Kupujícího na vrácení plateb, které Prodávajícímu dle Kupní smlouvy uhradil.
11.7. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.
12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
12.1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
NOZ. Je si tak vědom, že mu nevznikne v případě skutečností popsaných v § 1765 odst.
1 tohoto zákona právo domáhat se po Prodávajícím obnovení jednání o Smlouvě.
12.2. Smluvní strany tímto v souladu s § 1801 NOZ vylučují aplikaci jeho ustanovení § 1799
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NOZ a § 1800 NOZ, jež stanoví určitá omezení smluvní volnosti v případě tzv. smluv
uzavíraných adhezním způsobem.
12.3. K postoupení Kupní smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. NOZ se vyžaduje předchozí
písemný souhlas druhé smluvní strany.
13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
13.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo, síťové identifikátory (zejména tzv. cookies) a eventuální další údaje (dále společně
vše jen jako „Osobní údaje“).
13.3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li
kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním
Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o
sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (v rámci Registraci, ve svém
Uživatelském účtu, při Objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
13.5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez
předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smluvních závazků vyplývajících
z uzavřené Kupní smlouvy a dále na dobu 3 let po ukončení tohoto smluvního vztahu.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
13.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.5) provádí
zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
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13.8.1.

požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

13.8.2.

požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

13.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
13.10.
Zpracování Osobních údajů Prodávajícím, případně jejich zpracovatelem bude
probíhat v České republice.
14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
14.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
závodem Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího.
14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
Eshopu možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo
k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí
věty kdykoliv odvolat.
15. DORUČOVÁNÍ
15.1. Je-li ve VOP stanoveno, že určité oznámení či komunikace mezi smluvními stranami má
být v písemné formě, doručuje se takováto písemnost poštou (doporučeným dopisem
nebo s dodejkou) nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem, a to na
doručovací adresu uvedenou v Kupní smlouvě či ve VOP, jinak na adresu sídla, místa
podnikání či bydliště, je-li takováto informace o doručovací adrese veřejně dostupná.
Platí, že takto odeslaná písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy dojde do
dispozice svého adresáta.
15.2. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. ,
251 01 Modletice 76, adresa elektronické pošty eshop@ocel.cz .
15.3. Kupujícímu může být doručováno na Elektronickou adresu Kupujícího.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Kupní smlouva, VOP a právní vztahy z nich vznikající se řídí právem České republiky,
zejména pak NOZ. Pokud je Kupující osobou se sídlem či místem podnikání mimo území

16 / 17

České republiky, vylučuje se dohodou Smluvních stran působnost Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Uvedené platí i v případě, obsahuje-li právní vztah
založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek.
16.2. Pokud by se jakékoliv ustanovení VOP ukázalo jako zdánlivé, neplatné či jinak právně
neúčinné, není tím dotčena platnost, účinnost a závaznost ostatních ustanovení VOP.
Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení VOP neprodleně společně nahradit
ustanovením právně závazným, jehož účel a smysl co nejvíce odpovídá účelu a smyslu
ustanovení zdánlivému, neplatnému či jinak právně neúčinnému.
16.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
17. ÚČINNOST A ZMĚNA VOP
17.1. VOP v jejich aktuálně účinném znění jsou dostupné elektronicky na internetových
stránkách Prodávajícího na adrese www.ocel.cz.
17.2. VOP se vztahují se na všechny Kupní smlouvy, které byly uzavřeny v den jejich účinnosti
či později, a které na tyto VOP odkazují.
17.3. Prodávající je oprávněn VOP zveřejněné způsobem dle čl. 17.1. kdykoliv změnit nebo
doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu
vedení obchodní činnosti. Takováto změna či doplnění však nemá vliv na práva ani
povinnosti smluvních stran z Kupních smluv uzavřených do doby účinnosti takto
upravených VOP. Upravené znění VOP zveřejní Prodávající na internetových stránkách
Prodávajícího na adrese www.ocel.cz. Upozornění na změnu Obchodních podmínek není
podmínkou nabytí jejich účinnosti a Kupující je tak povinen seznámit se s jejich aktuálně
účinným zněním před tím, než odešle Objednávku.
17.4. VOP jsou účinné od 1.7.2017

V Modleticích dne 1.7.2017

_____________________________
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
Ing. Jaroslav Kůrovec, jednatel
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