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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS 
Foundry, 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 „OZ“), pro uzavírání kupních 

smluv společností KOVOSVIT MAS Foundry, a. s. (dále také jako „KMAS“ či „prodávající“) jako prodávajícím 
 
I/ Úvodní ustanovení 
 
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných společností KOVOSVIT MAS Foundry, a. s., se 

sídlem náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 06978347, na straně jedné, s jednotlivými kupujícími (dále jen „kupující“), na 
straně druhé, jejichž předmětem je dodání slévárenských výrobků a jim odpovídajících služeb (dále jen „zboží“) specifikovaných v jednotlivých 
kupních smlouvách (dále jen „kupní smlouva“) prodávajícím. 

2. OP upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, a to bez ohledu na původ zboží a místo jeho dodání 
a/nebo sídlo kupujícího.  

3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto OP. 
 

 
II/ Objednávání zboží a potvrzování objednávek  
 
1. Objednávky kupujícího budou prodávajícím potvrzovány formou vystavení dokumentu „Potvrzení objednávky – kupní smlouva“ (dále jen 

„potvrzení objednávky“) přednostně v elektronické formě, přičemž pro platnost potvrzené objednávky se nevyžaduje opatření emailu 
elektronicky zaručeným podpisem; takto potvrzená objednávka není neplatná pro nedostatek formy.  

2. Kupující je povinen překontrolovat správnost potvrzení objednávky ihned po jejím obdržení. Zjistí-li rozpor mezi svou objednávkou a potvrzením 
objednávky anebo neakceptuje-li kupující jakékoliv podmínky uvedené v potvrzení objednávky, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů 
písemnou formou potvrzení objednávky odmítnout. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že potvrzená objednávka je perfektní a pro 
obě smluvní strany závazná.  

3. Jakékoliv změny objednávky následující po potvrzení objednávky jsou možné pouze písemně, a to formou oboustranně odsouhlasené změny 
objednávky. 

4. Dokumentace je součástí dodávky pouze, pokud si kupující její dodání v objednávce vymínil a prodávající následně dodání dokumentace 
potvrdil v potvrzení objednávky. 
 

 
III/ Cena zboží 
 
1. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu, která vyplývá z uzavřené kupní smlouvy („předběžná kupní cena“), která však může být 

upravena v souladu s pravidly stanovenými v tomto článku, a to zejména v případě, že mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem zdanitelného 
plnění nastanou okolností, které jsou popsány níže v tom tomto článku.   

2. Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v českých korunách (CZK) a dojde-li mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem zdanitelného 
plnění („rozhodné období“) ke zvýšení směnného devizového kurzu CZK vůči euro (EUR) vyhlašovaného Českou národní bankou o více než 
4 % (depreciace CZK vůči EUR) zvýší se kupní cena ve stejném poměru, v jakém se v rozhodném období zvýšil devizový kurz CZK vůči EUR. 
Připadne-li den zdanitelného plnění na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, použije se kurz České národní banky vyhlášený poslední 
pracovní den přede dnem zdanitelného plnění.   

3. Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v měně CZK a dojde-li mezi dnem uzavření příslušné kupní smlouvy a dnem splatnosti kupní 
ceny ke zrušení CZK jako platebního prostředku, mění se automaticky (tedy bez dodatečné dohody smluvních stran) předběžná kupní cena. 
V tomto případě bude výše předběžné kupní ceny stanovena v měně EUR tak, aby zůstala zachována protihodnota předběžné kupní ceny 
v CZK vyjádřená v EUR, vypočtená dle oficiálního pevného přepočítacího koeficientu. 

4. Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v měně EUR a dojde-li mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem zdanitelného plnění 
(„rozhodné období“) ke zvýšení směnného devizového kurzu EUR vůči CZK vyhlašovaného Českou národní bankou o více než 4 % (depreciace 
EUR vůči CZK) zvýší se kupní cena ve stejném poměru, v jakém se v rozhodném období zvýšil devizový kurz EUR vůči CZK. Připadne-li den 
zdanitelného plnění na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, použije se kurz České národní banky vyhlášený poslední pracovní den přede 
dnem zdanitelného plnění.   

5. Pokud byla předběžná kupní cena dohodnuta v měně EUR a dojde-li mezi dnem uzavření příslušné kupní smlouvy a dnem splatnosti kupní 
ceny ke zrušení EUR jako platebního prostředku, mění se automaticky (tedy bez dodatečné dohody smluvních stran) předběžná kupní cena. 
V tomto případě bude výše předběžné kupní ceny stanovena v měně CHF/USD/GBP tak, aby zůstala zachována protihodnota předběžné kupní 
ceny v EUR vyjádřená v CHF/USD/GBP, vypočtená dle oficiálního pevného přepočítacího koeficientu.    

6. V případě, že v období od nabytí platnosti kupní smlouvy do dne zdanitelného plnění dojde k navýšení ceny materiálů, energií nebo 
nakupovaných komponentů o více jak 5%, je prodávající oprávněn předběžnou cenu přiměřeně zvýšit o částku rovnající se navýšení ceny 
materiálů, energií nebo nakupovaných komponentů, přičemž vznik z toho vyplývajících pořizovacích vícenákladů je povinen kupujícímu na 
požádání prokázat.  

7. Dojde-li mezi dnem uzavření příslušné kupní smlouvy a dnem zdanitelného plnění ke změně celních nebo daňových předpisů, které budou mít 
vliv na výši předběžné kupní ceny, mění se tato předběžná kupní cena o částku, která odpovídá těmto změnám. 

8. Ke konečné kupní ceně sjednané v kupní smlouvě prodávající dále připočte daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající příslušným právním 
předpisům. 

9. Kupní cena je stanovena na zboží bez obalu.  
 
 
IV/ Platební podmínky 
 
1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nebo její část na základě platebních podmínek sjednaných v kupní smlouvě. 
2. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu v souvislosti s dodáním zboží daňový doklad (fakturu). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat 

kromě náležitostí stanovených příslušnými právními předpisy minimálně: číslo nebo označení potvrzené objednávky, datum zdanitelného plnění 
– den dodání. 

3. Nárok na zaplacení sjednané kupní ceny vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu okamžikem, kdy se kupní cena stane splatnou v souladu 
s příslušnými ustanoveními kupní smlouvy, bez ohledu na to, zda za dodané zboží byla vystavena faktura (vyúčtování), která je jen účetním a 
daňovým dokladem. Pouze v případech, ve kterých v kupní smlouvě splatnost kupní ceny není výslovně upravena, bude faktura smluvními 
stranami považována za výzvu k její úhradě.     

4. Za den splnění závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu se považuje vždy den, kdy budou peněžní prostředky odpovídající kupní 
ceně připsány na účet prodávajícího, uvedený zpravidla v záhlaví kupní smlouvy, pokud není stranami stanoveno jinak. 
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5. V případě, že je splatnost kupní ceny sjednána ve splátkách, může prodávající žádat v případě, že kupující je v prodlení s úhradou některé 
splátky, zaplacení celé kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Tohoto práva může prodávající využít vždy nejpozději do splatnosti nejblíže 
příští splátky. 

6. Případná reklamace kupujícího není důvodem k tomu, aby kupující pozastavil úhradu svého splatného závazku vůči prodávajícímu vzniklého 
v souvislosti s kupní smlouvou. 

7. Pokud vzniknou okolnosti, které by mohly mít vliv na spolehlivost zaplacení kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy kupujícím, je prodávající 
oprávněn požadovat platbu předem.  

 
 
V/ Dodání a odeslání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 
 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v době uvedené v kupní smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodacího termínu v případě 

nekompletnosti podkladů předaných kupujícím, nezbytných k výrobě zboží. 
2. Pokud kupující požaduje opatřit zboží obalem, musí být to výslovně uvedeno v kupní smlouvě. V opačném případě bude zboží dodáno bez 

obalu. 
3. Prodávající je povinen dodat zboží opatřené obalem nebo připravit pro přepravu způsobem, který bude dohodnut v příslušné kupní smlouvě. 
4. Kupující je povinen informovat prodávajícího o poškození zboží během přepravy nejpozději do následujícího pracovního dne od okamžiku 

převzetí zboží od přepravce.  
5. Prodávající není povinen zboží dodat v případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti 

s dodávkami zboží na základě dříve uzavřených kupních smluv. 
6. Prodávají je oprávněn plnit kupujícímu v částečných dodávkách (při dodávce dvou a více strojů), stejně tak jako je oprávněn plnit kupujícímu 

před dobou dodání sjednanou v kupní smlouvě. Kupující je povinen přijmout částečné plnění stejně tak jako plnění před dobou dodání. Zboží 
dodané nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí doby dodání stanovené v kupní smlouvě se považují za zboží dodané včas.  

7. Způsob dodání a okamžik dodání zboží jsou sjednávány v příslušné kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je prodávající 
povinen dodat kupujícímu zboží, spolu s příslušnými doklady, v místě svého sídla. V tomto případě je za okamžik dodání zboží považován 
okamžik, kdy prodávající umožní ve svém sídle kupujícímu se zbožím nakládat. 

8. Kupující je povinen zboží převzít. Vady zboží zjištěné při jeho přejímce odstraní prodávající ve lhůtách dohodnutých s kupujícím. Kupující není 
oprávněn odepřít převzetí zboží z důvodu existence drobných vad, které nemají vliv na jeho funkčnost. Pokud kupující odmítne převzít zboží, 
prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího a za každý den, ve kterém je kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající 
oprávněn mu účtovat skladné ve výši 5,00 Kč za 1 kg uskladněného zboží za každý započatý den skladování (dále jen „skladné“), přičemž 
skladné bude účtováno v měně, ve které byla uzavřena kupní smlouva, s tím, že přepočet na tuto měnu bude proveden podle kurzu ČNB 
platného k prvnímu dni prodlení s odebráním zboží. Okamžikem bezdůvodného odepření účasti na přejímce nebo odepření převzetí zboží ze 
strany kupujícího se stává splatnou i část kupní ceny původně splatné po dodání nebo předání zboží. Prodávající není povinen v takovém 
případě umožnit kupujícímu nakládání se zbožím až do úplného zaplacení dlužné částky. 

9. Smluvní strany se mohou dohodnout, že prodávající zajistí odeslání zboží do sídla kupujícího nebo na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Za 
okamžik dodání zboží je v takovém případě považován okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Náklady za zajištění přepravy je v takovém 
případě povinen vedle kupní ceny uhradit kupující, pokud v kupní smlouvě není stanoveno jinak. Závazek zajistit přepravu zboží nesouvisí se 
závazkem prodávajícího dodat zboží kupujícímu. 

10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny 
není kupující oprávněn převést vlastnické právo ke zboží na třetí osobu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání 
zboží.  

 
 
VI/ Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti a provedení požadovaném kupujícím v kupní smlouvě. Nejsou-li v kupní smlouvě požadavky 

kupujícího zvlášť uvedeny, musí mít zboží jakost a ostatní vlastnosti stanovené technickými normami, event. vlastnosti obvyklé u příslušného 
druhu zboží.  

2. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží v následující délce:  
– 6 měsíců: na zboží kusového charakteru, jehož jakost byla ověřena některou z nedestruktivních metod; 
– 4 měsíců: na zboží sériové výroby, jehož jakost byla ověřena některou z nedestruktivních metod; 
– 3 měsíců: na zboží kusového charakteru nebo sériové výroby, jehož jakost nebyla ověřena některou z nedestruktivních metod.  

3. Záruční doba začíná běžet od okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci z prodávajícího na kupujícího. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
po kterou kupující nemohl zboží v důsledku vad bez vlastního zavinění řádně užívat, maximálně však o 6 měsíců. 

4. Prodávající dále odpovídá za právní vady a množstevní vady zboží. 
5. Kupující je oprávněn písemně reklamovat množstevní vady zboží ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne dodání zboží, zjevné vady ve lhůtě 20 

kalendářních dnů ode dne dodání zboží a u skrytých vad v záruční lhůtě podle odst. 2 tohoto článku. Nároky kupujícího při dodávce vadného 
zboží se promlčují, nejsou-li předloženy prodávajícímu písemně, ve výše uvedených lhůtách. 

6. Podkladem řádné reklamace je písemná zpráva kupujícího s přesnou identifikací reklamovaného zboží (č. objednávky, č. dodacího listu, počet 
kusů, č. výkresu, případně číslo tavby, popř. kód) a přesnou specifikací vady na zboží, doplněná náčrtem nebo fotodokumentací s uvedením, 
které ustanovení technické dokumentace nebylo ze strany prodávajícího dodrženo. Písemná zpráva musí být zaslána formou doporučeného 
dopisu, popř. předběžně faxem nebo e-mailem. 

7. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí za škody na zboží 
zaviněním kupujícího nebo dopravce a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající splnil svůj závazek. Prodávající mimo 
jiné neposkytuje záruku za jakost ani neodpovídá za vady v případech normálního opotřebení zboží, jakož i důsledků vyplývajících 
z nesprávného skladování, v důsledku neodborného či nedbalého užívání zboží či nakládání s ním, nadměrného zatěžování, nedostatečné 
údržby nebo nakládání se zbožím v rozporu s technickou dokumentací nebo příslušnými technologickými nebo technickými normami či 
předpisy, používáním nevhodných provozních prostředků, v důsledku nevhodného umístění zboží. Prodávající neposkytuje záruku za jakost ani 
neodpovídá za vady v případech škod vzniklých v důsledku vnějších vlivů, ohně a jiným působením, které jsou zapříčiněny následkem selhání 
lidského faktoru, na základě působení vyšší moci. Nároky z vad dále nevznikají v případě, že zboží bylo neodborně modifikováno či opravováno 
kupujícím či třetí osobou, a to ani vzhledem k vadám, které byly takovým neodborným zásahem odstraňovány, ani vzhledem k vadám, které v 
důsledku takového neodborného zásahu vznikly. Nároky z vad dále nevznikají v případech, kdy jde pouze o nepodstatnou odchylku dodávky od 
sjednané jakosti či nevýznamné omezení použitelnosti dodávky. 

8. Řádně reklamovanou vadu, na niž se vztahuje odpovědnost za vady prodávajícího či jím poskytnutá záruka, odstraní prodávající buď dodáním 
náhradního zboží, nebo opravou vadného zboží, nebo poskytnutím přiměřené slevy, případně dodáním chybějícího zboží či odstraněním 
právních vad. Příslušný způsob odstranění vady zvolí prodávající s ohledem na charakter vady a předmětného zboží. 

9. V případě, že se na základě povahy zboží a povahy reklamované vady prodávající rozhodne odstranit vadu výměnou, je kupující povinen na 
vlastní náklady zaslat vadné zboží na adresu sídla prodávajícího, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím v příslušné výzvě. Pokud uvedená lhůta 
nebyla stanovena prodávajícím, je kupující povinen zaslat vadné zboží prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení náhradního 
zboží. 

10. V případě, že kupující nesplní povinnosti stanovené v předchozím odstavci, je prodávající oprávněn mu vyfakturovat cenu náhradního zboží 
včetně balného a dopravy. Vadné zboží je kupující povinen vrátit zabalené do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, 
vyhovujícího nárokům zvoleného způsobu přepravy zboží, řádně označené a s přiloženou kopií reklamačního protokolu. 
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11. Do doby vyřízení reklamace je kupující povinen zastavit další práce na vadném zboží a skladovat je odděleně, případně je také povinen umožnit 
prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Pokud kupující tuto povinnost nesplní, jeho nároky ze záruky nebo z odpovědnosti za vady zanikají. 

12. Vadu, která bude kupujícím vůči prodávajícímu oprávněně reklamována z titulu odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky, se prodávající 
zavazuje odstranit ve lhůtě, která bude mezi stranami dohodnuta. Pokud lhůta pro odstranění vad nebyla stranami dohodnuta, vada bude 
odstraněna prodávajícím v jím stanovené lhůtě s ohledem na své výrobní možnosti, charakter vady a předmětného zboží. Lhůty pro odstranění 
vad se prodlužují o dobu, po kterou nebyla ze strany kupující poskytnuta součinnost nutná k řádnému odstranění vady. Jestliže prodávající v 
rozporu se svojí povinností ve shora uvedených lhůtách nezapočne s odstraňováním řádně reklamované vady, na niž se vztahuje jeho 
odpovědnost za vady či jím poskytnutá záruka, anebo prohlásí-li, že předmětnou vadu neodstraní, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou 
slevu z ceny zboží. V případě, že prodávající vady neodstraní ve výše uvedené lhůtě ani v náhradní, kupcem stanovené lhůtě, která nesmí být 
kratší než 60 kalendářních dnů, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.  

13. V případě, že v době uplatnění nároku ze záruky nebo z odpovědnosti za vady dluží kupující prodávajícímu část již splatné kupní ceny, není 
prodávající povinen započít s případným odstraněním vady dříve, než kupující zaplatí dlužnou částku prodávajícímu nebo ji složí do advokátní / 
notářské úschovy, ze které bude uvolněna prodávajícímu po odstranění vad nebo jako sleva z kupní ceny kupujícímu. 

14. Nebude-li reklamace oprávněná, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady, které mu neoprávněnou reklamací vznikly (včetně nákladů na 
její případné odstranění), např. cenu provedené opravy, dopravné, náklady na lokalizaci poruchy apod. Za neoprávněnou je považována 
reklamace, na niž se nevztahuje odpovědnost za vady či jím poskytnutá záruka, nebo v případě, kdy kupujícímu nároky z vad nevznikly. 
Náklady budou hrazeny podle cen aktuálního ceníku servisních služeb (příp. faktur dodavatelů prodávajícího) na základě faktur prodávajícího 
se splatností 20 kalendářních dnů ode dne vystavení. Rovněž je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré marně vynaložené náklady, 
které prodávajícímu vznikly v souvislosti s postupem nutným k odstranění vad v případě neposkytnutí nutné součinnosti ze strany kupujícího. 

15. Pokud prodávající odstraní vady zboží ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě nebo v těchto OP, nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody, 
která vznikla dodáním vadného zboží. 
 

 
VII/ Modely a výrobní dokumentace 
 
1. Výrobní dokumentace nebo modely, pokud byly poskytnuty kupujícím ke zhotovení zboží, zůstávají vlastnictvím kupujícího. Nebude-li stranami 

dohodnuto něco jiného, zůstanou uloženy ve skladu modelů prodávajícího. 
2. Prodávající je povinen modely a výrobní dokumentaci evidovat, skladovat ve svém skladu modelů a udržovat v použitelném stavu po dobu 2 let 

od jejich použití k výrobě zboží. Kupující je povinen uhradit náklady na skladování modelů a výrobní dokumentace ve výši 10 EUR za 1 kg za 
každý započatý den skladování, a náklady na opravu a údržbu modelů, a to ve výši 50,-Kč za 1 kg za každý započatý den skladování (dále jen 
„Skladné“), přičemž Skladné bude účtováno v měně, ve které byla uzavřena kupní smlouva, s tím, že přepočet na tuto měnu bude proveden 
podle kurzu ČNB platného k prvnímu dni skladování. 

3. Prodávající je oprávněn modely a výrobní dokumentaci zadržet do doby úhrady kupní ceny za zboží, event. úhrady nákladů za skladování a 
opravu modelů či výrobní dokumentace. 

4. Pokud kupující po dobu uvedenou v odst. 2 tohoto článku neuzavře další smlouvu s prodávajícím a současně neuhradí v plné výši náklady na 
skladování, opravy či údržbu modelů či výrobní dokumentace, má prodávající právo, po předchozím písemném upozornění, na své náklady 
provést šrotaci modelů či výrobní dokumentace. V písemném upozornění musí být kupujícímu poskytnuta třicetidenní lhůta k odvozu modelů či 
výrobní dokumentace. Ke šrotaci bude přistoupeno po marném uplynutí této lhůty. 

 
 
VIII/ Smluvní pokuta a náhrada škody 
 
1. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se splněním povinnosti uhradit kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě, je povinen zaplatit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % denně z dlužné částky. 
2. V případě, že se prodávající ocitne v prodlení se splněním povinnosti dodat zboží podle kupní smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši 0,03% z kupní ceny zboží, s jejichž dodáním je v prodlení, za každý den svého prodlení, a to až do výše 3% kupní ceny uvedené 
v kupní smlouvě. Zboží dodané nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí doby dodání stanovené v kupní smlouvě se považuje za zboží 
dodané včas a kupující není oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu žádné sankce, včetně smluvních pokut či náhrady škody. 

3. V případě porušení dalších ustanovení dle kupní smlouvy nebo dle těchto OP je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
100 EUR za každý případ porušení.    

4. Zaplacením smluvní pokuty kupujícím není nikterak dotčen nárok prodávajícího na zaplacení úroků z prodlení a nárok prodávajícího na náhradu 
škody v celé její výši. 

 
 
IX/ Odstoupení od smlouvy 
 
1. Prodávající je mimo jiné oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených kupní smlouvou a v případě, že: 

− Kupující se ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny dodaného zboží delším než 30 kalendářních dnů; 

− Kupující poruší sjednanou výhradu vlastnictví tím, že převede zboží na třetí osobu před úplným zaplacením kupní ceny; 

− Kupující se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se prodávající mohl domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat 
zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení obdobného dle právního řádu kupujícího; 

− Kupující opakovaně poruší další ustanovení těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí stav, 
kdy dojde k porušení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy s tím, že k porušení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy kupujícím 
již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl kupující upozorněn a k odstranění závadného stavu nedošlo ani v rámci dodatečné 
přiměřené lhůty stanovené prodávajícím. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li prodávající v prodlení se splněním dodávky zboží déle než 6 měsíců. Kupující je povinen 
písemně vyzvat prodávajícího ke splnění dodávky v přiměřené dodatečné lhůtě, a teprve po jejím marném uplynutí je oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Dílčí plnění, pokud bylo poskytnuto, nemůže kupující odmítnout. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady ve výši 
rozpracované výroby. Dále kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající opakovaně poruší další ustanovení těchto 
obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení obchodních podmínek nebo kupní 
smlouvy s tím, že k porušení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy prodávajícím již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl 
prodávající upozorněn, a k odstranění závadného stavu nedošlo ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené kupujícím, která nesmí být 
kratší než 60 kalendářních dnů. 

3. Odstoupit od kupní smlouvy lze toliko formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla příslušné smluvní strany. Pokud takováto 
písemnost nebude adresátovi (smluvní straně) skutečně doručena ani po uplynutí 10 kalendářních dní od jejího odeslání, je považována za 
řádně doručenou uplynutím desátého dne od jejího odeslání.  
 

 
X/ Jiná a závěrečná ustanovení 
 
1. Kupující je povinen na vlastní nebezpečí a náklady obstarat dovozní licenci nebo jiná úřední povolení, vyřídit veškeré celní formality nutné pro 

dovoz zboží a uhradit clo, daně, poplatky a další výdaje spojené s dovozními celními formalitami. 
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2. Rozsah náhrady škody, která vznikne kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou, je v souladu s obchodním zákoníkem omezen, přičemž 
prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu pouze do výše 20 % kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. Náhrada ušlého zisku je zcela 
vyloučena. 

3. Kupující není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky z této smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu prodávajícího. 

4. Prodávající nenese odpovědnost za provádění a plnění jakýchkoliv služeb třetími osobami zprostředkovaných prodávajícím.  
5. V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu této smlouvy předvídat, které mají povahu vyšší moci a které způsobí 

prodávajícímu překážku v plnění jeho povinností, je prodávající oprávněn prodloužit dobu dodání dle kupní smlouvy o dobu, po kterou tato 
překážka trvala.  

6. Obdobně je prodávající oprávněn prodloužit dobu dodání dle kupní smlouvy i v případě, že se kupující ocitne v prodlení s placením jakékoliv 
části kupní ceny splatné před dodáním zboží. 

7. Kupní smlouvu a tyto obchodní podmínky lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou. 
8. Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bylo soudem posouzeno jako neplatné, 

neúčinné či nevymahatelné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení smlouvy; smluvní strany souhlasí, 
že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení tak, aby se stalo platným, účinným a 
vymahatelným, a zároveň v maximální možné míře zachovalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku. 

9. Nepodaří-li se odstranit smírnou cestou spor týkající se vztahů ze Smlouvy, budou všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní 
předloženy k projednání a rozhodnutí soudu příslušnému podle místa sídla prodávajícího. 

10. Pokud budou smluvní strany při uzavírání smlouvy používat mezinárodní výkladová pravidla, budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel 
pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – „INCOTERMS 2000“. V případě, že vznikne rozpor mezi 
ustanovením kupní smlouvy, těchto OP a sjednanou doložkou INCOTERMS 2000, přednostně se práva a povinnosti stran řídí úpravou 
obsaženou v kupní smlouvě a OP.  

11. Doručování elektronickou poštou, faxem se nevylučuje. V případě dokumentů, které souvisí se vznikem, změnou, zánikem kupní smlouvy, 
doručení daňového dokladu a reklamace však takové dokumenty musí být (i následně) doručeny druhému z účastníků v listinné podobě. 

12. Smluvní vztahy stran se řídí právem České republiky, v příslušných částech zejména občanským zákoníkem a jeho ustanoveními o kupní 
smlouvě s vyloučením kolizních norem a Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží. 

 
 

V Sezimovo Ústí, dne 01. 11. 2021  
 
 
KOVOSVIT MAS Foundry, a. s.  
Ing. Pavel Kovář 
Generální ředitel   
  


