VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními
podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) Tyto obchodní podmínky tvoří část obsahu kupní smlouvy
ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku. Tyto platí i v případě, že prodávající má své vlastní, odchylné, obchodní
podmínky. Kupující uzavřením kupní smlouvy nebo potvrzením objednávky výslovně tyto podmínky přijímá a stvrzuje,
že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl
prodávající dostatečným způsobem před potvrzením objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit, neboť
jejich obsah sdělil kupující prodávajícímu před uzavřením smlouvy či potvrzením objednávky, když obchodní podmínky
jsou součástí objednávky, kde je výslovně uveden odkaz na místo, kde jsou zpřístupněny prodávajícímu ještě před
uzavřením smlouvy.
1. DEFINICE
„Kupujícím“ se rozumí obchodní společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o., se sídlem Pavelkova 253/5,
Bystrovany, okr. Olomouc, 779 00, IČ: 26418495.
„ Prodávajícím“ se rozumí osoba, podnikatel nebo společnost, jíž je adresována objednávka.
„Zbožím“ se rozumí artikl nebo materiály nebo obojí, které má prodávající dodat kupujícímu. „Službami“ se rozumí
služby, které bude prodávající poskytovat kupujícímu.
„Specifikací“ se rozumí technický popis (pokud existuje) zboží a/nebo služeb uvedený nebo označení v objednávce
a/nebo jakékoliv související časové rozvrhy, výkresy a specifikace. „Objednávkou“ se rozumí objednávka kupujícího
na dodávku zboží a/nebo služeb.
„Smlouvou“ se rozumí dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o dodávce zboží a /nebo služeb.
2. SMLUVNÍ PODMÍNKY
2.1
Tyto podmínky se týkají jakékoliv smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím o dodávce zboží a/nebo služeb a budou její
součástí a současně nahradí jakoukoliv ústní dohodu mezi kupujícím a prodávajícím a rovněž nahradí jakékoliv
nestabilní podmínky uvedené nebo označené v cenové nabídce prodávajícího nebo v přijetí objednávky nebo
v korespondenci nebo jinde nebo podmínky vycházející z obchodních zvyků, praxe nebo jednání a jakékoliv uváděné
podmínky v opačném smyslu jsou tímto vyloučeny a zrušeny. Jestliže kupující nic nenamítá vůči jakýmkoliv sdělení od
prodávajícího, nemůže to být považováno za zrušení ustanovení obsažených v tomto dokumentu.
2.2
Ani kupující, ani prodávající nejsou vázáni žádnou výjimkou nebo zrušením jdoucím nad rámec těchto podmínek,
pokud se na těchto úpravách nedohodnou specificky obě strany v písemném dokumentu, který podepíší jejich
oprávnění zástupci.
3. OBJEDNÁVKY
3.1
Kupující provádí objednání zboží na základě objednávky. Kupující není vázán objednávkou, pokud není učiněna na
jeho oficiálním objednávkovém formuláři, neobsahuje referenční číslo a není podepsána oprávněným zástupcem
kupujícího.
3.2
Prodávající je povinen objednávku vždy potvrdit. V případě, že prodávající chce upravit specifikaci, množství, cenu
nebo datum dodání uvedené v objednávce kupujícího, je povinen takovou úpravu spolu s potvrzením objednávky
kupujícímu odeslat. Nesouhlas kupujícího se změnou objednávky ze strany prodávajícího sdělí kupující prodávajícímu
nejpozději do 5-ti dnů ode dne doručení potvrzení objednávky obsahující úpravu specifikace, množství, cenu nebo
datumu dodání za strany prodávajícího. Pokud nesouhlas není prodávajícímu v uvedené lhůtě sdělen, má se za to, že
kupující nové podmínky objednávky upravené prodávajícím akceptoval. Jestliže potvrzení prodávajícího není
obdrženo do 5 dní od data odeslání objednávky kupujícího, má se za to, že objednávka byla přijata.

3.3
Kupující má právo před přijetím nebo po přijetí objednávky prodávajícím v rozumné míře upravit množství, kvalitu
nebo design zboží nebo povahu nebo způsob poskytování služeb ve formě písemného vyrozumění prodávajícímu, a
jestliže se tomu tak stane, cena a datum dodávky budou upraveny tak, aby braly v úvahu zvýšení nebo snížení
nákladů na materiál a/nebo produkci a ostatní relevantní faktory.
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena
momentem doručení závazného potvrzení prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
3.4
Strany si mezi sebou sjednávají následující způsob doručování:
a. elektronickou poštou
b. faxem
c. písemně v listinné podobě
d. telefonicky
4. ZRUŠENÍ
Kupující může kdykoli a bez příčiny na základě písemného vyrozumění zaslaného prodávajícímu deset (10) dní přede
dnem dodání zrušit dodávku nedodaného zboží nebo neposkytnutých služeb nebo jejich části. V případě tohoto
zrušení má prodávající právo účtovat a dostat zaplacenou poměrnou částku za fakticky provedené práce či dodávky.
Po obdržení této platby se dodané zboží, které bylo zaplaceno, stává vlastnictvím kupujícího v dané fázi dokončení.
Poměrná částka za fakticky provedené práce nemůže převyšovat smluvní cenu dodávky. Jakékoli jiné kompenzace,
než poměrné částky za fakticky provedené práce či dodávky, se prodávající výslovně vzdává.
5. CENA
5.1
Cena specifikovaná v objednávce zboží a/nebo služeb je pevná cena a nepodléhá změnám, pokud to písemně
neschválí oprávněný zástupce kupujícího. Jestliže v objednávce není specifikována cena, rozumí se cenou cena
uvedená v ceníku prodávajícího po odečtení dohodnutých podmínek/slevy platných v den, kdy byla objednávka
prodávajícím obdržena.
6. PLATBA
Pokud není uvedeno v objednávce jinak, platba musí být realizována do 60-ti dnů po vystavení faktury v souladu
s bodem 10 (Dodávka a balení) nebo po poskytnutí všech služeb.
7. INSPEKCE A TESTOVÁNÍ ZBOŽÍ
7.1
Prodávající zboží před odesláním pečlivě zkontroluje a testuje tak, aby splňovalo všechny požadavky smlouvy,
obecně závazných norem, požadavky kupujícího a mělo minimálně vlastnosti obvyklé. Prodávající, pokud to kupující
vyžaduje, oznámí kupujícímu konání těchto testů s rozumným předstihem a kupující a/nebo zákazníci, pro něž je
zboží určeno, mají právo být na testech zastoupeni. Prodávající rovněž na žádost kupujícího dodá kupujícímu kopii
oficiální zprávy prodávajícího o průběhu testů.
7.2
Kupující, jeho pojišťovna a zákazníci, pro něž je zboží určeno, mají právo kontrolovat a testovat zboží během výroby,
zpracování nebo uskladnění v prostorách prodávajícího nebo v prostorách kteréhokoliv subdodavatele nebo
dodavatele prodávajícího, a jestliže kupující toto právo uplatní, prodávající zajistí a obstará zařízení a možnost
testování dle požadavků kupujícího.
7.3
Jestliže v důsledku kontroly nebo testu za těchto podmínek kupující zjistí, že zboží neodpovídá objednávce nebo že je
nepravděpodobné, že by po dokončení výroby nebo zpracování odpovídalo objednávce, požadavkům smlouvy,
obecně závazným normám, požadavkům kupujícího či je nepravděpodobné, že by mělo minimálně vlastnosti
obvyklé, informuje o tom písemně prodávajícího a prodávající zjedná nápravu a učiní nutné kroky, aby zajistil, že
zboží bude objednávce odpovídat. Pokud se tak nestane, má právo kupující od smlouvy okamžitě odstoupit, přičemž
prodávající nemá nárok na žádné plnění ze smlouvy a všech takových nároků se pro tento případ výslovně vzdává.

7.4
Kupující má právo kontrolovat záznamy prodávajícího související s poskytnutými službami nebo vynaloženými
náklady nebo odpovědností za náklady nebo výdaje, k nimž došlo v souvislosti s plněním této smlouvy, jestliže je
cena stanovena na základě času a materiálu. Tyto záznamy je prodávající povinen zpřístupnit kupujícímu nejpozději
do 7 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k jejich zpřístupnění.
8. PŘIJETÍ A ODMÍTNUTÍ
8.1
Kupující může v rozumné době po uskutečnění dodávky zboží či služeb toto zboží či služby zkontrolovat, aby dle
možnosti zjistil, zda zboží odpovídá záruce prodávajícího obsažené v bodě 16(Záruka).
8.2
V případě, že zboží neodpovídá popisu, kvalitě, množství, specifikaci nebo jinému požadavku uvedenému ve
smlouvě, obecně závazných normách, požadavkům kupujícího či požadavku, aby mělo minimálně vlastnosti obvyklé,
kupující má právo zboží odmítnout ve formě vyrozumění o odmítnutí zaslaného prodávajícímu, kde specifikuje
důvody odmítnutí, a pak vrátí uvedené zboží prodávajícímu, přičemž riziko a náklady vrácení zboží nese prodávající.
Prodávající v tomto případě v rozumné době nahradí takto odmítnuté zboží zbožím, které ve všech ohledech
odpovídá smlouvě, pokud ho k tomu kupující vyzve.
8.3
Jestliže prodávající nenahradí odmítnuté zboží v rozumné době, kupující má právo koupit náhradní zboží z jiného
zdroje a veškeré částky, které kupující zaplatil prodávajícímu v souvislosti s daným zbožím, spolu s dalšími výdaji
jdoucími nad cenu zboží specifikovaného ve smlouvě, které kupujícímu vznikly v důsledku toho, že prodávající
nedodal zboží v souladu se smlouvou, zaplatí prodávající kupujícímu, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení
výzvy kupující k úhradě této částky.
9. DODACÍ LHŮTA
9.1
Datum nebo data specifikovaná pro dodávku zboží nebo poskytování služeb budou řešena ve smlouvě či objednávce.
Jestliže prodávající nedodá zboží nebo neposkytne služby ve specifikované době nebo, pokud to není specifikováno
v rozumné době, kupující má právo:
9.1.1
Zrušit objednávku či její část, která je nesplněná, na konci uvedeného období bez jakýchkoliv závazků vůči
prodávajícímu v souvislosti s touto objednávkou nebo
9.1.2
Zrušit celou objednávku včetně části objednávky, která již byla dokončena a dodána kupujícímu ve specifikované
době, jestliže dodané zboží nebo kterákoliv část dodaného zboží nemůže dle názoru kupujícího být efektivně a
komerčně využita kvůli tomu, že nebyla splněna celá objednávka, tedy kde kupující nemá zájem na částečném plnění,
9.2
V obou případech uvedených pod body 9.1.1 a 9.1.2 má kupující práva na úhradu účtovat veškerých nákladů, škod,
ztrát nebo výdajů, které kupujícímu v důsledku tohoto pochybení prodávajícího vznikly. Prodávající je takovou částku
povinen uhradit kupujícímu, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení výzvy kupující k úhradě této částky.
9.3
Jestliže kupující zruší celou objednávku, vrátí kupující prodávajícímu všechno zboží nebo část zboží, které nemůže
dle názoru kupujícího být efektivně a komerčně využito, přičemž riziko a výdaje takového vrácení nese prodávající, a
kupující má nárok na vrácení veškerého plnění, které prodávajícímu poskytnul v souvislosti s takto zrušenou
objednávkou. Prodávající je takovou částku povinen uhradit kupujícímu, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne
doručení výzvy kupující k úhradě této částky.

10. DODÁVKA A BALENÍ
10.1
Veškeré zboží musí být doprovázeno dodacím listem s uvedením čísla objednávky a faktura musí být vystavena
okamžitě při odeslání zboží nebo po poskytnutí služby.
10.2
Veškeré faktury musí obsahovat číslo objednávky.
10.3
Zboží bude řádně zabaleno a zjištěno způsobem tak, aby se dostalo do místa určení obvyklým způsobem přepravy
v dobrém stavu a bude dodáno prodávajícím nebo odesláno prodávajícím na náklady prodávajícího na místo nebo
místa v době nebo dobách specifikovaných v objednávce nebo specifikovaných následně. Za dodání se považuje
převzetí zboží kupujícím dle údajů uvedených v objednávce pod položkou Dodací podmínky.
10.4
Prodávající je povinen nahradit nebo opravit zdarma zboží poškozené nebo ztracené při přepravě, pokud je přeprava
součástí smluvního plnění, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o dodání
poškozeného zboží či nedodání zboží dle tohoto bodu. Kupující je oprávněn poškozené zboží odmítnout při doručení
převzít.
10.5
Za obaly, balení, kartony, krabice nebo přepravky nebudou účtovány žádné poplatky, pokud tento poplatek není
uveden v objednávce.
10.6. Pokud není výslovně v objednávce uvedeno, že doprava není součástí smluvního plnění ze strany prodávajícího
a není součástí sjednané ceny, je doprava součástí plnění prodávajícího a je již zahrnuta ve sjednané ceně. V takovém
případě přechází nebezpečí škody na věci z prodávajícího na kupujícího až předáním v sídle kupujícího. Cena
sjednaného plnění nemůže být o cenu dopravy již navyšována.
11. USKLADNĚNÍ
Jestliže kupující není z nějakého důvodu schopen přijmout dodávku zboží v době, kdy je zboží hotovo a připraveno
k dodávce, prodávající uskladní zboží pod dohodě s kupující na vlastní náklady, zajistí je a učiní všechny rozumné
kroky, které zabrání zhoršení stavu zboží, až do okamžiku dodání.
12. ODPOVĚDNOST ZA RIZIKO
V případě dodávky, jejíž součástí je odeslání ze zdroje v rámci České republiky, odpovědnost za riziko nese
prodávající až do fyzické realizace dodávky v souladu s bodem 10.3(Dodávka a balení). V kterémkoliv jiném případě,
kdy je zboží prodáváno na základě mezinárodních obchodních podmínek, platí význam tohoto termínu uvedený
v podmínkách „Incoterms“ jako kdyby byly výslovně začleněny do tohoto dokumentu, s výjimkou částí tohoto
dokumentu, které jsou v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek.
13. NABYTÍ VLASTNICTVÍ
13.1
Vlastnické právo k odebíranému zboží nabývá kupující v okamžiku dodání v souladu se smlouvou, aniž by tím bylo
dotčeno právo odmítnutí, které má kupující na základě těchto podmínek nebo z jiných důvodů.
13.2
Jestliže prodávající odloží dodávky na žádost kupujícího dle bodu 11 (Uskladnění), vlastnictví zboží přejde na
kupujícího 7 dní ode dne, kdy kupující obdržel od prodávajícího vyrozumění, že zboží je hotovo a připraveno
k dodávce, nebo v den, který může být dohodnut, ale riziko vzniku škody na zboží neustále nese prodávající, a to až
do fyzické realizace dodávky dle 10.3.
14. VLASTNICTVÍ VÝKRESŮ, NÁSTROJŮ, VZORŮ A MATERIÁLŮ KUPUJÍCÍHO
14.1
Veškeré výkresy, plány, specifikace, vzory, formy, nástroje, upínáky, držáky, formičky, suroviny, součástky a veškeré
jiné materiály dodané kupujícím nebo získané prodávajícím na náklady kupujícího zůstávají vlastnictvím kupujícího.
14.2

Prodávající je povinen všechen tento materiál udržovat v dobrém stavu a je povinen zajistit jej proti všem rizikům po
dobu, kdy bude v držení prodávajícího, a po skončení plnění smlouvy nebo dle jiných pokynů kupujícího jej vrátí
kupujícímu v dobrém stavu s výjimkou rozsahu, který objednávka vyžaduje za účelem strojního zpracování nebo
jiného zacházení s těmito materiály.
14.3
Kupující si vyhrazuje právo účtovat prodávajícímu náklady na opravu nebo náhradu těchto materiálů, jestliže jsou
tyto materiály v době uložení u prodávajícího zničeny, poškozeny, ztraceny nebo označeny jako nevhodné pro účel,
pro nějž byly původně vyrobeny, a kupující je oprávněn provést zápočet takto určené částky oproti nárokům, které
má kupující prodávajícímu zaplatit z titulu jednotlivých objednávek a smluv..
14.4
Prodávající umožní kupujícímu přístup do prostor prodávajícího nebo dodavatele prodávajícího za účelem fyzické
inventury materiálu a nástrojů, kterou jsou ve vlastnictví kupujícího.
15. DŮVĚRNOST
15.1
Jestliže kupující poskytne prodávajícímu materiál nebo informace, o nichž prodávající ví nebo by mohl rozumně
předpokládat, že jsou důvěrné, prodávající nesmí:
15.1.1
Používat tento materiál nebo informace, ani dovolit nebo vědomě povolit použití tohoto materiálu nebo informací
jiným způsobem než pro účel, k němuž byly poskytnuty; a
15.1.2
Bude držet všechny tyto materiály nebo informace v tajnosti a zachová jejich důvěrnost; a
15.1.3
Nedá je k dispozici nikomu kromě jednatelů, pověřených osob nebo zaměstnanců, kteří se podílejí na výrobě zboží
nebo poskytování služeb za účelem, pro nějž byly tyto materiály a informace poskytnuty, nebo svým dodavatelům
součástek nebo materiálů na toto zboží, ale pouze je-li toto poskytnutí nutné k realizaci objednávky ze strany
prodávajícího.
Výše uvedené se nevztahuje na technické informace, které již prodávající zná a které má volně k dispozici v době
přijetí nebo které se staly veřejnou informací jiným způsobem než zaviněním prodávajícího.
15.2
Prodávající učiní všechny rozumné kroky, aby zajistil, že jeho jednatelé, pověřené osoby nebo zaměstnanci a jiné
osoby, jimž dá k dispozici materiály kupujícího, nedají k dispozici tyto materiály nebo jejich část jiné osobě, kterou
k tomu kupující neoprávnil.
15.3
Prodávající bez předchozího písemného souhlasu kupujícího žádným způsobem nezveřejní nebo nevyužije v rámci
propagace skutečnost, že se prodávající bude dodávat zboží a/nebo služby kupujícímu.
15.4.
Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o podmínkách vzájemné obchodní spolupráce s kupujícím během
doby její realizace a zavazuje se neumožnit přístup k těmto informacím třetím osobám. Porušení této povinnosti
zakládá nárok kupujícího na náhradu škody.
16. ZÁRUKA
Prodávající zaručuje, že:
16.1
Zboží bude mít uspokojivou kvalitu odpovídající ujednaným vlastnostem, obvyklým zvyklostem a technickým
normám v zemi kupujícího nebo v zemi dalšího použití zboží, čímž se rozumí např. zpracování zboží, jeho prodej,
nebo jiné způsoby použití zboží.
16.2
Jestliže účel, pro nějž je zboží vyžadováno, byl prodávajícímu výslovně sdělen nebo naznačen, zboží musí tomuto
účelu vyhovovat.
16.3
Zboží/služby budou ve všech aspektech odpovídat:

16.3.1
Ustanovením smlouvy a především specifikacím, výkresům, popisům nebo vzorům uvedeným nebo označeným ve
smlouvě.
16.3.2
Normám specifikovaným ve smlouvě a tam, kde není žádná norma specifikovaná, odpovídajícím českým normám.
16.3.3
Požadavkům české legislativy platným v době dodávky.
16.3.4
Požadavkům kupujícího, objednávce, smlouvě.
16.4
Jestliže prodávající poskytuje služby, provádí práce v prostorách kupujícího, prodávající bude respektovat a vynaloží
veškeré rozumné úsilí, aby zajistil, že jeho zaměstnanci, jím pověřené osoby a subdodavatelé budou respektovat
požadavky nebo podnikové předpisy (včetně bezpečnostních předpisů) a/nebo pracovní předpisy stanovené
kupujícím.
17. LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU
17.1
Především, ale bez omezení všeobecného dopadu bodu 16(Záruka), prodávající zaručuje, že bude dodržovat veškeré
obecně závazné předpisy v oblasti práva životního prostředí, bezpečnosti výrobku a direktivy EU poté co nabudou
účinnosti v České republice, přičemž prodávající zejména:
17.1.1
Zajistí, že zboží je navrženo a konstruováno tak, aby bylo bezpečné při řádném používání, a provede nebo zařídí
provedení všech potřebných testů a zkoušek, aby zajistil, že zboží je tímto způsobem navrženo a konstruováno.
17.1.2
Přijme všechny potřebné kroky, aby zajistil, že kupující, jeho zaměstnanci, jím pověřené osoby a zákazníci budou mít
při používání zboží k dispozici odpovídající informace o způsobu použití, k němuž je výrobek určen, a o testování
daného zboží a o všech podmínkách, kterou jsou nutné k bezpečnému používání zboží (dle definice výše).
17.2
Pro veškeré dodávky materiálu a komponentů přímo vstupující do hodnoty ložiska platí, že tyto musí být dodány ve
sjednané a obvyklé kvalitě, odpovídající sjednanému a obvyklému způsobu použití, odpovídající všem právním i
technickým normám vztahujícím se k předmětu dodávky. Prodávající plně odškodní kupujícího v souvislosti se všemi
zásahy, náklady, nároky, požadavky, procesy a odpovědností v důsledku toho, že prodávající nesplnil své závazky
vyplývající z vadného plnění.
18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
18.1
Prodávající plně odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu, jeho zaměstnancům, pověřeným osobám a zákazníkům
v souvislosti se všemi akcemi, náklady, škodami, výdaji, ztrátou a odpovědností včetně následných ztrát v důsledku
smrti, nemoci, osobního zranění nebo ztráty nebo poškození nebo likvidace majetku, v přímém nebo nepřímém
důsledku dodání nebo použití zboží nebo služeb, způsobenou dodáním nebo použitím zboží nebo služeb,
způsobenou nezákonným krokem nebo zanedbáním nebo použitím vadného materiálu nebo vadným opracováním
ze strany prodávajícího, jeho zaměstnanců, pověřených osob nebo subdodavatelů. Škoda se hradí v penězích.
18.2.
V případě, že bude kdykoli po dodání zboží či služby či jejich části kupujícímu zjištěno kupujícím, že dodané zboží či
služby či jejich část trpí vadami, vzniká prodávajícímu, bez nutnosti učinění jakéhokoli dalšího právního úkonu
kupujícího, povinnost uhradit kupujícímu kompenzaci, tedy jednorázově vyčíslenou hodnotu nákladů spojených
s nutnými úkony kupujícího plynoucími ze zjištěných vad zboží či služeb či jejich částí ve výši 200 EUR. Tato sjednaná
částka nezahrnuje a ani nijak nevylučuje či nesnižuje veškeré nároky kupujícího plynoucích z práv z vad či jakékoli jiné
související nároky. Tyto zůstávají zachovány v plné výši i nadále, po poskytnutí sjednané kompenzace.
19. VYPOVĚZENÍ V DŮSLEDKU NEPLNĚNÍ

Aniž by tím byla ovlivněna jiná práva nebo prostředky, na které má kupující nárok, kupující může vypovědět
objednávku či smlouvu bez jakékoliv odpovědnosti ve formě písemného vyrozumění pro prodávajícího v případě, že:
19.1 bude zahájeno insolvenčního řízení týkajícího se úpadku prodávajícího; nebo
19.2 prodávající vstoupí do likvidace; nebo
19.3 je jmenován správce celého nebo části majetku či podniku prodávajícího; nebo
19.4 je proti prodávajícímu vedeno správní řízení, které znemožňuje plnění předmětu smlouvy; nebo
19.5 prodávající nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstraní tento závadný stav ani do 14 dní od
odeslání písemné výzvy kupujícího, k odstranění závadného stavu.
19.6 výpovědí kupujícího s výpovědní lhůtou v délce trvání 3 měsíců, výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude výpověď kupujícího prodávajícímu
doručena.
19.7 odstoupením kupujícího v případě porušení povinností prodávajícího sjednaných v těchto VOP, smlouvě,
plynoucích ze zákona. Odstoupení je účinné doručením projevu vůle kupujícího obsahujícího odstoupení do
sféry prodávajícího
20. DŮVĚRNOST
20.1
Veškeré informace bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení týkající se nápadů, zboží, služeb a
procesů kupujícího, které kupující považuje za důvěrné a obyčejně je nezveřejňuje, zejména veškeré informace
týkající se cen, technických údajů nebo know-how, výzkumu, výrobků, služeb, vývoje, nápadů, vynálezů, procesů,
technik, návrhů, prognóz, distribuce, inženýringu, marketingu, financí, obchodování, marketingu, strategií, seznamu
zákazníků, údajů o zákaznících, osobních údajů, manuálů, a/nebo informací o prodeji, jsou považovány za důvěrné, a
to včetně obchodního tajemství. Prodávající se zavazuje povinnost mlčenlivosti dodržovat a dále k této zavázat
všechny své příslušné zaměstnance, vedoucí pracovníky, poradce, konzultanty, členy a agenty, externí
spolupracovníky či subdodavatele, kteří by mohli přijít do kontaktu s důvěrnými informacemi, nebo k nim získat.
20.2.
Důvěrné informace zůstávají majetkem kupujícího. Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství
nebo důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření
autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.
20.3.
Po obdržení písemného oznámení kupujícího se prodávající zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu
veškeré hmotné formy důvěrných informací, které mu byly poskytnuty (a všechny jejich kopie) a smaže nebo zničí
veškeré kopie v počítači nebo na jiných elektronických médiích, které tyto informace obsahují. Prodávající souhlasí,
že na vyžádání kupujícího písemně potvrdí, že veškeré takové důvěrné informace týkající se kupujícího byly vráceny
nebo zničeny.
21. SUBDODÁVKY A POSTOUPENÍ
Prodávající nesmí předat subdodavateli nebo postoupit bez předchozího písemného souhlasu kupujícího smlouvu
(objednávku) nebo její část. Podobný souhlas, pokud bude poskytnut, nesmí ovlivnit závazky prodávajícího
vyplývající ze smlouvy (objednávky).
22. VYŠŠÍ MOC
Jestliže dodání zboží nebo poskytování služeb ze strany prodávajícího nebo schopnost kupujícího přijmout dodávku
nebo poskytnutí služeb nebo využití zboží je opožděno, narušeno nebo zrušeno v důsledku okolností, které nemůže
daná strana rozumně kontrolovat včetně (ale nikoliv pouze) zásahu vyšší moci, stávky, zastavení výroby , sporů s
odbory nebo pracovních nepokojů, požárů, nehod, záplav, jakékoli poruchy v závodě nebo jiné formy vládní
intervence, tyto dodávky nebo poskytování mohou být pozastaveny a jestliže nemohou
být realizovány v rozumné době po původním termínu, objednávka může být zrušena, aniž by některá ze stran za to
nesla odpovědnost, tak, že jedna ze stran o tom písemně vyrozumí druhou stranu postiženou těmito okolnostmi. V
případě, že má být realizováno více než jedna dodávka zboží nebo více než jeden případ poskytnutí služeb, nezrušené
části budou obnoveny, jakmile okolnosti způsobující zpoždění pominou, s výjimkou případů, kdy se obě strany

dohodnou jinak, přičemž období, během něhož mají být dodávky uskutečněny nebo služby poskytnuty, nebude
prodlouženo o delší dobu, než byla doba, během níž působila daná vyšší moc.
23. VZDÁNÍ SE PRÁV
Jestliže některá ze stran smlouvy nebude využívat nebo prosazovat svá práva uvedená ve smlouvě, nepovažuje se to
za vzdání se těchto práv tak, aby daná strana mohla tato práva užívat nebo prosazovat kdykoliv v pozdější době.
24. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
24.1
Veškeré písemnosti, které musí být dle této „Dohody o Všeobecných podmínek nákupu zboží a služeb“ , zákona nebo
z důvodu právní jistoty doručeny druhé smluvní straně, budou považovány za řádně doručené, jestliže jsou doručeny
osobně nebo odeslány prostřednictvím oprávněných subjektů, písemně, faxem nebo e-mailem, na adresu smluvní
strany do jejího sídla nebo na poslední známou adresu.
24.2
Písemnosti jsou považovány za doručené:
24.2.1
V případě osobního doručení v okamžiku doručení;
24.2.2
V případě zasílání prostřednictvím subjektů oprávněných k poskytování poštovních či obdobných služeb do 48 hodin
po odeslání;
24.2.3
V případě zasílání faxem v okamžiku přenosu;
24.2.4
V případě zasílání e-mailem, v okamžiku odeslání.
25. NÁZVY
Názvy těchto jednotlivých podmínek slouží pouze jako odkaz a neovlivňují obsah podmínek.
26. ROZHODNÉ PRÁVO
26.1
Uzavření a realizace smlouvy (objednávky) i tyto, „Všeobecné podmínky nákupu zboží a služeb“ podléhají právu
České republiky. Smlouva i tyto, „Všeobecné podmínky nákupu zboží a služeb“ budou podle práva České republiky
také interpretovány.
26.2
Kupující a prodávající se dále dohodli, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu předmětu dodávek je pevně určeno autonomní dohodou
smluvních stran a soud není oprávněn do těchto vztahů jakkoli zasahovat. Před uzavřením smlouvy strany zvážily
plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Kupující a prodávající
se dále dohodli, že škoda se hradí v penězích a odchylují se tak od ustanovení § 2951 občanského zákoníku. Případné
obchodní zvyklosti, týkající se plnění dle smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím nemají přednost před
ujednáními v těchto smlouvách a VOP, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran
obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Prodávající na sebe přebírá
nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 OZ se v tomto případě nepoužije. Ujednává se vyloučení aplikace §
1978 odst. 2 OZ, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek automatické odstoupení od této
smlouvy. Práva a povinnosti ze smluv uzavíraných prodávajícím a kupujícím není možno jednostranně postoupit jako
celek. Smluvní strany dále vylučují použití § 1740 odst. 3 OZ a § 1751 odst. 2 OZ, který stanoví, že smlouva je
uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran. Prodávající prohlašuje, že se necítí být a
nepovažuje se za slabší smluvní stranu ve vztahu s kupujícím, že měl možnost seznámit se s textem a obsahem
těchto VOP, obsahu rozumí a chce jím být vázán a že veškerá ujednání s kupujícím dostatečně projednal

26.3
Případné změny či doplňky ,,Všeobecných podmínek nákupu zboží a služeb“ musí mít písemnou formu a musí být
opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat za kupujícího i prodávajícího.
26.4
Případná neplatnost jakéhokoli ujednání stran nemá za následek neplatnost celé smlouvy či ,,Všeobecných
podmínek nákupu zboží a služeb“.
27. ŘEŠENÍ SPORŮ
Jestliže dojde ke sporu nebo neshodě mezi stranami v souvislosti nebo v důsledku smlouvy a tento spor nebude
možné vyřešit smírně, kupující a prodávající se dohodli na následujícím způsobu řešení:
27.1
Schůzka exekutivy: po písemném vyrozumění daném nejméně 14 dní předem budou o dané záležitosti diskutovat a
jednat po jednom vysokém pracovníku exekutivy za každou stranu (výše postavení těchto pracovníků bude
dohodnuta stranami před schůzkou);
27.2
Vyjednávání: jestliže pracovníci exekutivy obou stran spor na schůzce nevyřeší, kterákoliv strana se může obrátit na
soud. Jako místně příslušný soud pro řešení všech sporů mez stranami se sjednává obecný soud kupujícího.

