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Všeobecné obchodní podmínky III. – INVESTICE
V případě, že prodávající (zhotovitel) nedodá kupujícímu (objednateli) předmět koupě ve
lhůtě uvedené shora, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní
pokuty 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
vzniklou 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.
Prodávající je povinen předmět koupě převzít, pokud toto nevykazuje žádné vady a
nedodělky. Spolu s předáním předmětu koupě bude sepsán předávací protokol, který je
hmotněprávní podmínkou předání předmětu koupě.
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 24 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání předmětu koupě bez vad a nedodělků. Při
uplatnění práv ze záručních vad bude postupováno dle ust. § 2106 a 2107 občanského
zákoníku, pokud není dále stanoveno jinak. 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 dnů od jejího zjištění. 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.
Prodávající, pokud mezi smluvními stranami není ujednáno něco jiné, se zavazuje odstranit
reklamovanou vadu nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co prodávající obdržel od
kupujícího písemnou reklamaci, ve které musí být přesně popsána vada a jak se projevuje
na funkčnosti předmětu koupě. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě uvedené shora či
oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, je kupující oprávněn pověřit odstraněním takové
vady třetí subjekt či ji odstranit sám a prodávající je povinen kupujícímu vynaložené náklady
(zejména cenu takových prací) s tím spojené uhradit. Zásah kupujícího či třetí osoby
popsaný v tomto odstavci nemá vliv na další trvání záruky. Záruční doba na předmět koupě
neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. 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 v záruční době se sjednává smluvní
pokuta ve výši 2% z kupní ceny 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
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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.
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.
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mezi nimi se řídí platným právním řádem České
republiky. Právem České republiky se řídí všechny ostatní právní vztahy vyplývající z této
smlouvy. 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.
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