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Všeobecné obchodní podmínky I - suroviny
1. Oblast působnosti
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím, pokud není písemně uvedeno jinak. Pokud se prodávající
nevyjádří zcela jasně v opačném smyslu, má se za to, že s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami výslovně a jednoznačně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají
vždy převahu nad podmínkami prodávajícího nebo třetích osob. Jakékoli jiné podmínky,
které nejsou obsaženy v těchto všeobecných obchodních podmínkách, ale i jakékoli
odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek, i když by byly vydány zástupcem
kupujícího, nebudou platné, jestliže nebudou kupujícím písemně potvrzeny.
2. Zadávání a potvrzování objednávek
Objednávka nebo změna již existující objednávky se stává závaznou až po jejím písemném
potvrzení obou stran. Na jakékoli nepřesnosti v potvrzení objednávky zaslaném prodávajícím
je kupující povinen písemně upozornit ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho
obdržení. Strany tímto vylučují dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou.
3. Dodávky a dodací lhůty
Termínem dodání je výlučně dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky. Tato dodací
lhůta je pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn se v rozumné míře odchýlit od
hmotnosti nebo množství zboží objednaného kupujícím. Kupující obdrží dodací list, ve
kterém bude uvedeno skutečně dodané množství zboží.
Dodací podmínky sjednané mezi prodávajícím a kupujícím budou vykládány v souladu s
nejnovějším zněním mezinárodních dodacích podmínek Incoterms za předpokladu, že
nebudou v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž v takovém
případě mají nad nejnovějším zněním mezinárodních dodacích podmínek Incoterms převahu
tyto všeobecné obchodní podmínky.
Prodávající potvrzuje, že má pro případ všech havarijních stavů vytvořenou takovou
nouzovou strategii, aby nedošlo k ohrožení dodávek kupujícího. Výjimkou je, pokud
nastanou události a okolnosti mimo oblast vlivu prodávajícího jako například přírodní
katastrofy, válka, stávky, požáry a exploze a opatření z moci úřední, které omezují
disponibilnost produktů, takže prodávající nemůže dostát svým smluvním povinnostem.
Pokud se objeví určité okolnosti, které mohou bránit v uskutečnění dodávky ve lhůtě dodání
uvedené v potvrzení objednávky, prodávající uvědomí kupujícího o prodlení dodávky, a
pokud by se nově stanovená dodací lhůta zdála kupujícímu nepřiměřená, nepřípustná, je
oprávněn požadovat náhradní dodávku (konkurenční materiál-ekvivalent), avšak za původní
sjednanou cenu ve smlouvě. V případě, že prodávající nebude schopen konkurenční
materiál zajistit, zákazník si materiál může zajistit sám, avšak prodávající bude povinen
zaplatit patřičný rozdíl kupní ceny a vedle toho zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5%
z celkové kupní včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se mezi
sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou
není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklé z porušení
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povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě prodávajícímu.
4. Ceny a cenové podmínky
Cena odsouhlasená oběma stranami je cena smluvní, pevná a neměnná.
5. Fakturační a platební podmínky
Splatnost všech vystavených faktur musí být ujednáno v písemné podobě v objednávce a
potvrzené oběma stranami.
6. Reklamace a stížnosti
Veškeré reklamace týkající se nevyhovujícího zboží a/nebo jeho viditelných vad při dodání
předmětu koupě je kupující povinen předat prodávajícímu v písemné podobě ve lhůtě 10
pracovních dnů od data dodání zboží.
U skrytých vad, které nebudou v době dodání patrné, je kupující povinen uvědomit o jejich
existenci prodávajícího ve lhůtě 10 dnů od jejich zjištění.
7. Záruka
Prodávající zaručuje, že zboží je plně v souladu s jeho prodejními materiálovými
specifikacemi odsouhlasené oběma stranami. U zboží, které je nabízeno jako substandardní,
prodávající zaručuje, že splňuje jeho všeobecné podmínky anebo je shodné se vzorky
poskytnutými kupujícímu.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku, že předmět koupě jako celek bude po jeho
expirační dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Pokud není expirační doba určená, poskytuje prodávající kupujícímu záruku 36 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání předmětu koupě. Při uplatnění práv ze záručních
vad bude postupováno dle ust. § 2106 a 2107 občanského zákoníku, pokud dále není
stanoveno něco jiného. Smluvní strany se dohodly na tom, že vyskytne-li se na předmětu
koupě vada, učiní o tom kupující oznámení prodávajícímu nejpozději ve lhůtě do 10
pracovních dnů od jejího zjištění. V oznámení kupující uvede, jaký nárok uplatňuje. Uplatní-li
kupující právo ze záručních vad, je prodávající povinen bezodkladně nejpozději však ve lhůtě
do 24 hodin, potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy bylo právo uplatněno. Vadu dle
požadavku kupujícího je povinen prodávající odstranit nejpozději do 2 kalendářních dnů od
oznámení reklamace. Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je povinen ve shora
uvedené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá, přičemž náklady
na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem
prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit
prodávajícímu účelné náklady vzniklé z tohoto titulu.
Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady či nezajištění náhradní dodávky v
záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den
prodlení a za každou reklamovanou vadu. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na
vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo
kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které
se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná
dnem doručení písemné výzvy k její úhradě prodávajícímu.
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Prodávající bere na vědomí, že zákazníky kupujícího jsou zejména subjekty
v automobilovém průmyslu, u nichž je kladen velký důraz na dodržování termínů dodávek
finálních produktů. S ohledem na tuto skutečnost může mít byť i jedna hodina odstávky
předmětu díla v rámci vyřizování reklamace velký vliv z pohledu nároků obchodních partnerů
kupujícího na náhradu škody či smluvně účtovanou smluvní pokutu. Tímto prodávající bere
na vědomí, že pokud kupujícímu vznikne jakákoliv škoda či náklad v důsledku objevené vady
v záruční době, a to i po dobu lhůty sjednané k odstranění reklamované vady, má právo
vzniklou škodu či jiný vůči němu uplatněný nárok přeúčtovat na prodávajícího a ten se
zavazuje tento nárok bez zbytečného odkladu zcela uhradit.

8. Rozhodné právo a soudní příslušnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky i veškeré smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím jsou výlučně podřízeny zákonům České Republiky.
Kromě toho v zájmu případných sporů se strany dohodly na příslušnosti soudů České
republiky a na tom, že místně příslušným soudem k řešení sporů je soud podle sídla
kupujícího.
9. Neplatnost
Neplatností nebo nevykonatelností některého z ustanovení těchto všeobecných obchodních
podmínek není dotčena platnost nebo vykonatelnost zbývajících ustanovení, která jsou v
nich obsažena.
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