VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s.
uplatňované pro kupní smlouvy
vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), pro
uzavírání kupních smluv společností KOVOSVIT MAS, a. s. (dále také jako „KMAS“ či „kupující“) jako kupujícím

I/ Úvodní ustanovení
1.

2.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku za současného zabezpečení
přesného vymezení práv a povinností smluvních stran při uzavírání kupních smluv, v nichž jako kupující vystupuje společnost KOVOSVIT MAS,
a. s., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II., PSČ 391 02, IČ: 26047284, DIČ: CZ 26047284, zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1257. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kupních smluv sjednaných mezi
kupujícím a prodávajícím (dále také „kupní smlouvy“ či „smlouvy“).
Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek nebo jejich dodatky jsou platné, pouze jsou-li písemně odsouhlaseny oběma stranami a jsou-li tyto
součástí kupní smlouvy.

II/ Uzavření smlouvy, předmět smlouvy
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím písemných objednávek / návrhů na uzavření kupní smlouvy, podepsanými
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Objednávky / kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouvy“ nebo „smlouvy“) musí obsahovat alespoň
následující údaje:
– identifikaci smluvních stran: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, č. účtu,
– určení nakupovaného zboží (jednotlivé určení zboží, popř. určení co do množství a druhu zboží, jakost zboží, provedení zboží, specifikace
dokumentace požadované v rámci dodávky zboží),
– cenu,
– způsob platby,
– termín a místo plnění,
– záruční dobu,
– ujednání, že nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné nákupní podmínky společnosti KMAS.
Na základě uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá a odevzdá zboží, které je předmětem koupě dle kupní
smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v kupní smlouvě a přílohách k ní, a to řádně a včas, v jakosti a množství vyplývající z ujednání
kupní smlouvy, jinak v jakosti obvyklé, plně způsobilé k použití k účelu specifikovanému v kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému a umožní mu
nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje, že zboží odevzdané dle kupní smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu za zboží
dohodnutou kupní cenu, to vše za podmínek a způsobem stanoveným kupní smlouvou a těmito podmínkami.
K uzavření kupní smlouvy dojde oznámením akceptace návrhu kupní smlouvy. Prodávající je povinen doručit kupujícímu písemné potvrzení
kupní smlouvy emailem nebo faxem ve lhůtě maximálně 5 dnů od zaslání objednávky / návrhu kupní smlouvy. Po uplynutí této lhůty dojde ke
vzniku smlouvy pouze v případě, že kupující kupní smlouvu bez zbytečného odkladu neodmítne.
Veškeré změny, výhrady a doplňky obsažené v akceptaci návrhu kupní smlouvy se považují za odmítnutí původního návrhu smlouvy a
současně za nový návrh smlouvy. V případě, že se kupující k takovému novému návrhu nevyjádřil do 15 dnů od jeho doručení kupujícímu, má
se za to, že tento nový návrh kupní smlouvy odmítl.
Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. Dodatky a změny kupní smlouvy jsou platné jen
v písemné formě a potvrzeny zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné. Telegrafická a dálnopisná sdělení a sdělení elektronickými
prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, jsou považována za písemnou formu.
Na všech písemných dokladech vystavovaných v souvislosti s kupní smlouvou musí být uvedeno čísla objednávky/kupní smlouvy a značky
předepsané v objednávce/kupní smlouvě.
Ust. § 2093 občanského zákoníku se neuplatní.

III/ Kupní cena, daně a platební podmínky
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Prodávající není oprávněn po uzavření smlouvy změnit cenu v neprospěch kupujícího bez jeho písemného souhlasu.
Cena zboží zahrnuje i veškeré vedlejší náklady prodávajícího, přičemž není-li ve smlouvě uvedeno jinak, cena zahrnuje zejména náklady na
dopravu zboží do místa plnění a případně další náklady na služby či činnosti realizované prodávajícím v souvislosti s dodávkou zboží (např. clo,
tranzitní poplatky apod.). Cena zahrnuje i veškeré náklady spojené se zprovozněním, ukázkou a předáním zboží v místě plnění. Cena zahrnuje i
náklady na pojištění zboží, pokud kupní smlouva nestanoví jinak či pokud na základě zákona má povinnost zboží pojistit kupující.
Cena nezahrnuje žádné daně. Prodávající bude účtovat daně v souladu s daňovými předpisy České republiky, platnými v době zdanitelného
plnění. Platná potvrzení o osvobození od daně musí být přiložena ke smlouvě, k níž se vztahují.
Prodávající podpisem kupní smlouvy prohlašuje, že je ve smlouvě uveden pravdivý údaj o tom, zda je či není plátcem DPH v ČR nebo zda je
osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě EU nebo zda je zahraniční osobou ve smyslu platného zákona o dani z přidané hodnoty
(tzn. že nemá na území EU sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje).
Nejedná-li se ve smyslu předchozího odstavce o zahraniční osobu, je prodávající současně povinen v kupní smlouvě uvést své DIČ, bylo-li mu
přiděleno. Jedná-li se ve smyslu předchozího odstavce o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě EU, má se za to, že tato osoba
nemá v České republice sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
Prodávající se podpisem kupní smlouvy zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy oznámí kupujícímu změnu ve kterémkoli z výše uvedených
údajů, a to neprodleně (nejpozději do 7 dnů) poté, co nastala.
Prodávající, který je zahraniční osobou, podpisem kupní smlouvy prohlašuje, že nemá na území ČR stálou provozovnu ve smyslu ustanovení. §
22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zároveň také prohlašuje, že nemá
uzavřenu žádnou smlouvu, na základě které by ke vzniku stálé provozovny ve smyslu uvedených právních předpisů mohlo dojít. Má-li
prodávající na území ČR nebo vznikne-li mu na území ČR stálá provozovna ve smyslu uvedených právních předpisů, případně uzavře-li
smlouvu, na jejímž základě by k jejímu vzniku mohlo dojít, je povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu před uzavřením objednávky, resp.
nejpozději do 30 dnů.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu sjednanou ve smlouvě na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu
s příslušnými právními předpisy a v souladu s platebními podmínkami uvedenými v kupní smlouvě, případně v těchto podmínkách.
Faktura musí, mimo dalších zákonných náležitostí, obsahovat tyto náležitosti:
– IČ, DIČ kupujícího i prodávajícího,
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

– popis předmětu kupní smlouvy,
– souhrnnou fakturovanou částku v členění dle objednávky, včetně poskytnuté slevy, je-li poskytována,
– datum zdanitelného plnění,
– splatnost faktury,
– razítko a podpis prodávajícího,
– označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, na který má být platba poukázána,
– číslo kupní smlouvy, případně objednávky.
Nestanoví-li kupní smlouva jinak, není prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy.
Nestanoví-li kupní smlouva jinak, je kupní cena sjednaná v kupní smlouvě splatná 60 dní po řádném odevzdání zboží v souladu s kupní
smlouvou a těmito podmínkami a v případě převzetí zboží kupujícím s vadami, 60 dní po odstranění vad, se kterými bylo zboží převzato, v obou
případech však nejdříve 60 dní ode dne doručení řádné faktury kupujícímu.
Přílohou faktury bude i kopie dodacího listu, případně předávacího protokolu. V případě dohodnuté měsíční souhrnné fakturace je nedílnou
součástí faktury souhrn všech dodacích listů zboží zaslaných v průběhu daného měsíce.
Faktura vystavená v souladu s kupní smlouvou a těmito podmínkami je splatná ve lhůtě 60 dní od prokazatelného doručení faktury kupujícímu
na následující fakturační adresu kupujícího:
KOVOSVIT MAS, a. s.,
náměstí Tomáše Bati 419
391 02 Sezimovo Ústí II.
Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání platby z účtu kupujícího.
Neobsahuje-li faktura stanovené náležitosti nebo obsahuje chybné údaje, je kupující oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit
prodávajícímu. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti kupní ceny od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu.

IV/ Dodací podmínky
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Lhůty pro odevzdání zboží dodávaného na základě jednotlivých kupních smluv jsou zakotveny přímo v jednotlivých kupních smlouvách. V
případě, že jednotlivá kupní smlouva lhůtu pro odevzdání zboží nestanoví, má se za to, že tato lhůta činí 15 kalendářních dnů. Lhůty pro
odevzdání zboží kupujícímu počínají běžet od okamžiku odeslání objednávky/návrhu kupní smlouvy kupujícím, za předpokladu, že je
prodávajícím objednávka/návrh kupní smlouvy akceptován.
Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu po uvedení zboží do provozu v místě plnění, je-li takový závazek prodávajícího
součástí kupní smlouvy a předání zboží (veškerých jeho položek, součástí a příslušenství) v místě plnění na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu či dodacího listu dle čl. IV odst. 7 těchto podmínek a po předání veškerých dokumentů a podkladů dl čl. IV odst. 5 těchto
podmínek, nebude – li dohodou stran určeno jinak. Ustanovení § 2088, § 2090 a § 2091 občanského zákoníku se nepoužije.
Není-li v objednávce uvedeno jinak, je místem plnění sídlo kupujícího.
Prodávající je povinen zajistit přepravu zboží do místa plnění a zajistit veškeré souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů, které jsou nutné pro
dodání a přepravu zboží do místa plnění. Kupující se zavazuje k tomu poskytnout prodávajícímu nutnou součinnost.
Prodávající ručí za to, že zboží odevzdá ve sjednaném množství, jakosti a provedení, zboží opatří pro přepravu způsobem stanoveným v kupní
smlouvě, nebo pro obvyklý způsob přepravy, není-li způsob přepravy v kupní smlouvě uveden, a dodá jej na sjednané místo plnění a ve
sjednané lhůtě pro odevzdání zboží. Prodávající je povinen odevzdat nejpozději se zbožím veškeré doklady a dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí a řádnému užívání zboží, tj. zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., certifikáty autorizované osoby, pokud jsou tato
prohlášení a certifikáty příslušnými právními předpisy vyžadovány, návody k obsluze a údržbě zboží v českém jazyce, osvědčení o jakosti a
kompletnosti, případná schémata zapojení, certifikáty výrobce o provedených zkouškách apod., a další dokumenty specifikované v kupní
smlouvě (v pochybnostech doklady a dokumentace specifikované kupujícím).
Kupující není povinen přijmout částečné plnění prodávajícího, tj. zejména není povinen převzít dodávku, která nebude dodána ve sjednaném
množství a kvalitě nebo se kterou nebudou dodány všechny doklady či dokumentace.
O dodání (předání a převzetí) zboží dle kupní smlouvy musí být sepsán dodací list nebo písemný zápis (dále jen dodací list), potvrzený zástupci
obou smluvních stran, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) jména a příjmení osob zajišťujících předání a převzetí,
b) vymezení předávaného zboží – přesná identifikace, včetně soupisu všech dokladů a dokumentace, které jsou součástí dodávky,
c) datum předání a převzetí, podpisy předávajících a přebírajících osob.
Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího o jakýchkoliv možných prodleních s odevzdáním zboží.
Prodávající může odevzdat zboží před dohodnutou lhůtou (předčasná dodávka), není-li v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak či nebrání-li
převzetí předčasné dodávky provozní důvody na straně kupujícího, o nichž kupující prodávajícího musí informovat nejpozději bez zbytečného
odkladu poté, co mu bude doručeno avízo o dodávce zboží dle odst. 10 tohoto článku.
Prodávající plnění kupní smlouvy (dodávku zboží) s dostatečným předstihem, nejméně 3 pracovní dny předem, avizuje kupujícímu s tím, že
vždy uvede celé číslo objednávky, její datum vyhotovení a přesnou specifikaci zboží, která odpovídá uzavřené kupní smlouvě, resp. objednávce
kupujícího.
Při přepravě zásilek je prodávající povinen řídit se pokyny kupujícího, jinak odpovídá kupujícímu za veškerou škodu vzniklou v důsledku
nedodržení pokynů kupujícího.

V/ Další práva a povinnosti stran
1.

2.

Prodávající je povinen dodržovat v areálu kupujícího platné předpisy (a to interní předpisy kupujícího) vztahující se k bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, jakož i příslušné protipožární předpisy a předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a dále je povinen zajistit, aby tyto
předpisy dodržovali i jeho zaměstnanci a subdodavatelé vstupující do areálu kupujícího. S předpisy dle tohoto článku je kupující povinen
seznámit prodávajícího před jeho vstupem do areálu kupujícího, přičemž tímto seznámením se rozumí rovněž zaslání těchto předpisů
prodávajícímu elektronickou či telegrafickou formou.
Během zajišťování závazku prodávajícího v areálu kupujícího je kupující oprávněn kontrolovat zaměstnance prodávajícího.

VI/ Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1.

Prodávající ve smyslu ust. § 2103 občanského zákoníku ujišťuje kupujícího, že odevzdané zboží je bez vad. Prodávající zaručuje, že
odevzdané zboží má a po sjednanou záruční dobu bude mít jakost a provedení specifikované kupní smlouvou, příslušnými právními předpisy,
příslušnými technickými normami, a bude způsobilé pro použití k účelu specifikovanému v kupní smlouvě, jinak k obvyklému účelu. Prodávající
se zaručuje, že zboží bude plně odpovídat podmínkám kupní smlouvy, zejména, že si zachová po celou dobu záruční doby vlastnosti uvedené
v kupní smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé. Prodávající dále zaručuje, že zboží je v době odevzdání bez množstevních a právních vad.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Na vyžádání kupujícího je prodávající povinen kupujícímu neprodleně předložit příslušné certifikáty kvality a jakosti vyhotovené podle platných
norem EU a osvědčení země původu. Kupující není povinen kontrolovat, a to ani namátkově, při převzetí vlastnosti dodaného zboží. Toto
ustanovení nezbavuje prodávajícího záruční odpovědnosti za smluvenou kvalitu a jakost a provedení dodaného zboží.
Vadou, na kterou se vztahuje záruční odpovědnost prodávajícího, je rovněž nedodání či vadné či neúplné dodání dokumentace předvídané
kupní smlouvě či těchto Podmínkách, případně nezbytné pro užívání zboží.
Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není odevzdáno včas anebo řádně, anebo bez sjednaných dokumentů, tzn., že vykazuje vady.
Kupující může takovou dodávku převzít celou, částečně, nebo ji zcela odmítnout. Veškeré náklady s tím spojené (přebalení, skladování apod.)
jdou k tíži prodávajícího.
Záruční doba činí 36 měsíců od data odevzdání zboží kupujícímu, maximálně však 24 měsíců od uvedení dodaného zboží do provozu u
zákazníka kupujícího (a to v případě, že dodané zboží je komponentem finálního produktu vyráběného kupujícím). Záruční doba začíná běžet
dnem odevzdání zboží v místě plnění. V případě, že je prodávající dle kupní smlouvy povinen uvést zboží do provozu v místě plnění, běží
záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu v souladu s kupní smlouvou. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující
nemůže užívat zboží pro jeho vady.
Vady dodaného zboží lze notifikovat /reklamovat písemně kdykoliv v průběhu záruční doby, přičemž okamžik zjištění vady kupujícím není v této
souvislosti relevantní. Za včasnou notifikaci/reklamaci vad je považována rovněž notifikace/reklamace odeslaná kupujícím v poslední den
záruční doby prodávajícímu. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu případnou prohlídku zboží. Písemná forma reklamace je zachována i v
případě, že vady jsou notifikovány faxem, e-mailem či jiným obdobným prokazatelným způsobem.
Kupující má v záruční době právo uplatnit následující nároky ze záruční odpovědnosti prodávajícího:
a) Kupující má právo požadovat odstranění notifikovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží či
odstranění vad opravou zboží (pokud je zboží opravitelné), a to ve lhůtě nejpozději 10 kalendářních dnů od notifikace vady kupujícím
prodávajícímu, jedná-li se o vady bránící řádnému užívání zboží, nejpozději do 48 hodin. V případě, že vadně dodané zboží již bylo
zapracováno do finálního výrobku kupujícího a tento výrobek byl již dodán třetí osobě („kupující finálního výrobku“) má kupující kromě výše
uvedených nároků i nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.
b) V případě, že prodávající vady neodstraní ve výše uvedené lhůtě, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám, na náklady prodávajícího,
přičemž prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu takto vzniklé náklady nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě těchto
nákladů prodávajícímu; písemná forma výzvy je zachována i v případě, že je výzva učiněna prostřednictvím faxu, e-mailu či jiným
obdobným prokazatelným způsobem; kupující je rovněž v takovém případě oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
může odstoupit od kupní smlouvy, pokud prodávající požadovanou slevu z kupní ceny neuhradí.
c) V případě, že se jedná o vady neodstranitelné, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může odstoupit od kupní
smlouvy.
d) V případě, že vadně dodané zboží již bylo zapracováno do finálního výrobku kupujícího a tento výrobek byl již prodán kupujícímu finálního
výrobku, má kupující kromě výše uvedených nároků rovněž nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v
souvislosti s odstraňováním vad finálního výrobku, které u kupujícího uplatnil kupující finálního výrobku či konečný spotřebitel finálního
výrobku.
Právo volby mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky má kupující. V případě, že se ukáže, že notifikovaná vada není odstranitelná
opravou nebo, že je zcela neodstranitelná, je kupující oprávněn změnit volbu mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky i bez souhlasu
prodávajícího.
Prodávající je povinen odstranit notifikované vady dodáním náhradního či chybějícího zboží či opravou notifikované vady ve výše uvedené lhůtě
i v případě, že s notifikací vady (reklamací) nesouhlasí. V případě, že se reklamace ukáže jako neoprávněná, má prodávající nárok na náhradu
svých účelně vynaložených nákladů vynaložených na odstranění domnělé vady dodaného zboží. V případě, že se reklamace dodaného zboží
ukáže jako oprávněná, má kupující nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Tím nejsou dotčena další
práva kupujícího, zejména právo na náhradu vzniklé škody či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut.
Od okamžiku dodání náhradního zboží či okamžiku opravy vadného zboží počíná u nově dodaného či opraveného zboží běžet nová záruční
lhůta v délce stanovené v čl. VI odst. 5 těchto podmínek.
K oprávněnosti uplatněné reklamace je prodávající povinen se vyjádřit nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů od data notifikace příslušné
vady. Pokud prodávající v této lhůtě takto neučiní, má se za to, že oprávněnost reklamace uznává.
Datum odeslání reklamace / notifikace vady je datem odeslání zprávy obsahující identifikaci vady a volbu příslušného nároku kupujícího dle čl.
VI odst. 7 těchto podmínek.
Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody či smluvní pokutu.
Ustanovení § 2106, § 2110, § 2111, § 2112 občanského zákoníku se v případě vad, na které se vztahuje záruka, nepoužije.
Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady, na které se nevztahuje záruka (množstevní vady, právní vady), včetně lhůt pro jejich oznámení, se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VII/ Úroky z prodlení, sankce, odpovědnost za škodu, započtení, zadržení zboží, zastavení pohledávek
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

V případě prodlení s úhradou splatných faktur může prodávající účtovat kupujícímu smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky
za každý den prodlení.
V případě nedodržení termínu pro odevzdání zboží podle kupní smlouvy uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu vypočtenou z ceny
zpožděné dodávky ve výši 0,05 % z hodnoty nedodaného zboží za každý den prodlení v případě zpoždění.
Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není
dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody v plné výši a nároky vyplývající ze záruční odpovědnosti či odpovědnosti za vady zboží.
Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody v plné výši.
V případě, že prodávající poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z čl. 11 těchto podmínek, může kupující po prodávajícím požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva na
náhradu škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut.
V případě, že dodané zboží bude ze strany kupujícího oprávněně reklamováno (a to bez ohledu na povahu notifikovaných vad) během záruční
doby více jak třikrát, vznikne kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny zboží za každý další případ výskytu vad
zboží, na které se vztahuje záruční odpovědnost prodávajícího. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva na náhradu škody
či práva na zaplacení dalších smluvních pokut.
V případě porušení povinnosti vyplývající z jakékoliv kupní smlouvy či těchto podmínek strana porušivší smluvní povinnost nahradí poškozené
straně skutečnou škodu a ušlý zisk.
V případě porušení povinností stanovených v čl. III, odst. 3 až 7. těchto podmínek ze strany prodávajícího, může kupující po prodávajícím
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva
na náhradu škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut.
Prodávající není oprávněn zadržet zboží z důvodu existence jakýchkoliv svých splatných pohledávek za kupujícím nebo takové své pohledávky
jednostranně započítávat vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím. Prodávající není rovněž oprávněn postoupit nebo zastavit jakoukoliv
svoji pohledávku za kupujícím. V případě porušení v tomto odstavci uvedených povinností prodávajícího je kupující oprávněn požadovat po
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prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% z předmětné pohledávky. Tím nejsou dotčena práva kupujícího na náhradu škody či práva
na zaplacení dalších smluvních pokut.

VIII/ Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci
1.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem prokazatelného předání zboží prodávajícím a jeho převzetí
kupujícím.

IX/ Odstoupení od kupní smlouvy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení se splněním povinnosti odevzdat zboží déle než 10 kalendářních dnů.
Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení insolvenčního řízení s prodávajícím jako úpadcem, v případě prohlášení
konkurzu na majetek úpadce nebo v případě vstupu prodávajícího do likvidace.
Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito Podmínkami.
Odstoupením od smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
Plnil-li prodávající již zčásti své povinnosti dle kupní smlouvy či těchto podmínek, kůže kupující zvolit, zda odstoupí jen od nesplněného zbytku
plnění či od plnění jako celku. Kupující je oprávněn též zvolit, zda od smlouvy odstoupí pouze s účinky do budoucna či zpětně.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez časového omezení.

X/ Vyšší moc
1.

2.

3.

4.

Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových
okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších obdobných skutečností, jestliže
nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále, že by v době vzniku své smluvní povinnosti
(tj. v době uzavření příslušné dílčí kupní smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže tato skutečnost vznikla nezávisle na
vůli této strany, nevznikla z osobních poměrů strany ani v době, kdy byla již strana s plněním svých povinností v prodlení a nejedná se rovněž o
skutečnost, kterou byla strana povinna podle smlouvy překonat (případ vyšší moci).
Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastání případu vyšší moci, musí o tom neprodleně písemně informovat
druhou stranu, nejpozději 7 kalendářních dnů po nastání výše uvedených skutečností, a stejně tak musí druhou stranu písemně informovat do 7
kalendářních dnů o odpadnutí případu vyšší moci.
Pokud překážka v důsledku vyšší moci působí po dobu nepřesahující 20 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky
vyplývající z této smlouvy, přičemž termíny plnění se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci po dobu platnosti této
smlouvy déle než 20 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit. V případech existence případu vyšší
moci se neuplatní ustanovení § 2006 až 2008 občanského zákoníku.
Za okolnost vyšší moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých závazků
nebo okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů.

XI/ Vedlejší a závěrečná ustanovení
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podklady předané kupujícím prodávajícímu (dokumentace, přípravky, nástroje, měřidla apod.) zůstávají majetkem kupujícího a mohou být
použity jen v souvislosti s plněním kupních smluv ze strany prodávajícího. Nesmí být zpřístupněny třetí straně, musí být bezpečně uloženy a
zajištěny a po ukončení příslušné kupní smlouvy/kupních smluv, resp. ihned poté, co se stanou pro splnění příslušné kupní smlouvy/ kupních
smluv ze strany prodávajícího nepotřebnými, musí být vráceny bez zvláštního vyzvání nepoškozeny kupujícímu.
Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti všechny konstrukční, technologické a výrobní podklady, dokumenty, informace, zařízení a další
skutečnosti (souhrnně „obchodní tajemství“), které v souvislosti s plněním či uzavřením kupních smluv od kupujícího obdržel, či jinak nabyl.
Prodávající se zavazuje, že bez výslovného souhlasu kupujícího nezpřístupní třetím osobám obchodní tajemství kupujícího, a zavazuje se, že
zajistí splnění tohoto závazku ze strany jeho zaměstnanců a jeho obchodních partnerů. Tento závazek zachování obchodního tajemství platí
také po skončení platnosti kupních smluv.
Prodávající se zavazuje nijak nezneužít obchodní tajemství kupujícího sdělené dle předchozího odstavce pro jiné účely než pro plnění kupních
smluv.
Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklých z kupní smlouvy (včetně pohledávek vzniklým jejím porušením) aplikaci § 1987 odst. 2
občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
Prodávající na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
Aplikace ustanovení § 1799, § 1800 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku je vyloučena.
Z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi stranami nelze dovozovat jakákoliv práva a povinnosti nad rámec výslovných ujednání
obsažených v těchto Podmínkách a kupní smlouvě.
Jednotlivé kupní smlouvy a tyto podmínky se řídí právem České republiky, s vyloučením kolizních norem a Vídeňské úmluvy o mezinárodní
koupi zboží, v příslušných částech zejména občanským zákoníkem a jeho ustanoveními o kupní smlouvě.
Všechny spory vznikající z kupních smluv uzavřených podle těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou řešeny, pokud je to možné, dohodou
smluvních stran. Nepodaří-li se tyto spory odstranit smírnou cestou, budou v prvním stupni rozhodovány Okresním soudem v Táboře a
v případě věcné příslušnosti krajských soudů Krajským soudem v Českých Budějovicích.

V Sezimově Ústí 1. 1. 2014

Za KOVOSVIT MAS, a. s.
Peter Hawlan
generální ředitel
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