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I.

Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) jsou
obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Účelem těchto VOP je podrobná úprava vztahů ze smluv mezi
prodávajícím – společností KOVÁRNA a.s., se sídlem Za
Škodovkou 893, 501 47 Hradec Králové, IČ 63219514, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B., vložka 2599 a kupujícím.
2. Tyto VOP společně s konkrétními podmínkami prodeje, jež jsou
obsahem rámcové smlouvy, kupní smlouvy, potvrzené objednávky,
případně
smlouvy
o
poskytování
služeb či
smlouvy
o dílo (dále společně též „Smlouva“), představují úplnou dohodu
smluvních stran o podmínkách prodeje či poskytnutí služby
a nahrazují všechny dosavadní podmínky dříve navrhované
kupujícím či prodávajícím a předchozí ústní či písemná ujednání.
Bude-li ze Smlouvy vyplývat odchylné ujednání smluvních stran
oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání Smlouvy oproti
těmto VOP.
3. Jakékoliv změny či doplňky a dodatky Smlouvy jsou přípustné
pouze písemně formou číslovaného, datovaného a oboustranně
podepsaného dodatku, po předchozím odsouhlasení oběma
smluvními stranami. Jakékoliv změny či doplňky těchto VOP jsou
přípustné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Veškerá právní jednání týkající se Smluv jsou činěna výhradně
v písemné formě. Za právní jednání učiněná písemně jsou
považována též právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými
technickými prostředky (zejména e-mailem), umožňujícími
zachycení obsahu a určení jednající osoby za předpokladu, že
jejich obsah bude určitý a srozumitelný a dané právní jednání učiní
osoba k takovému jednání oprávněná.
5. Veškeré údaje uvedené ve Smlouvě, dále též informace,
dokumenty a ostatní podklady poskytnuté prodávajícím kupujícímu
v souvislosti se Smlouvou, které nejsou běžně dostupné, jsou
obchodním tajemstvím prodávajícího (dále též „důvěrné
informace“). Kupující se zavazuje, že bez předchozího souhlasu
prodávajícího tyto důvěrné informace neposkytne a neumožní k
nim přístup třetím osobám.
II. Dodací podmínky
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží podle technické specifikace
uvedené v předmětu plnění Smlouvy. Prodávající neodpovídá za
úplnost a správnost podkladů kupujícího pro vypracování nabídky
a Smlouvy - technické dokumentace (výkresy, technické podmínky,
specifikace atd.). Má-li mít zboží dodané prodávajícím speciální
vlastnosti, nebo má být dodáno způsobem či za podmínek, které
nejsou v obchodním styku mezi kupujícím a prodávajícím běžné, je
povinností kupujícího na takové požadavky prodávajícího výslovně
písemně upozornit.
2. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, splní prodávající závazek
odevzdat zboží kupujícímu jeho odevzdáním v termínu plnění
uvedeném ve smlouvě v souladu s obsahem dohodnuté dodací
doložky dle INCOTERMS 2010. Prodávající označí zboží zjevně
jako zásilku pro kupujícího. Není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak,
má se za to, že místem dodání je EXW expediční sklad
prodávajícího.
3. Doklady nezbytné k převzetí a k užívání zboží, jakož i případnou
další dokumentaci vztahující se ke zboží (např. atesty) v rozsahu
sjednaném Smlouvou, je prodávající povinen kupujícímu odeslat
nejpozději zároveň se zbožím, nebude-li dohodnuto jinak.

4. Prodávající je oprávněn pozdržet dodávku případně odložit či
ukončit plnění uzavřených Smluv v případě, že kupující je
v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči prodávajícímu
vyplývajících z předchozích Smluv.
5. Kupující je oprávněn stornovat Smlouvu v případě, že prodávající
dosud nezačal s výrobou zboží. V případě, že výroba zboží již byla
zahájena, je prodávající povinen zastavit práce na výrobě zboží.
Kupující je v takovém případě povinen sdělit prodávajícímu, zda
uhradí náklady vzniklé stornováním Smlouvy, nebo zda odebere
nedokončené zboží ve stavu v jakém je. Nesdělí-li kupující svoji
volbu do 30-ti dnů ode dne storna Smlouvy, je prodávající
oprávněn zlikvidovat nedokončené zboží a vyčíslit kupujícímu
vzniklé náklady, které je kupující povinen uhradit.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou na speciálním způsobu
balení zboží, je prodávající povinen opatřit zboží balením
obvyklým, vhodným pro expedici a přepravu dodávaného druhu
zboží.
7. Obaly, v nichž je zboží zabaleno, jsou považovány za nevratné
obaly, které zůstávají kupujícímu (kupující se stává vlastníkem
obalů při převzetí zboží), vyjma obalů, u kterých se smluvní strany
dohodnou na podmínkách jejich vrácení zpět prodávajícímu.
III. Cena a platební podmínky
1. Dohoda o výši ceny zboží, případně o způsobu jejího určení, je
náležitostí nezbytnou pro vznik Smlouvy. Není-li ve Smlouvě
dohodnuto jinak, cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu
a související služby (přejímky třetích stran), které budou
kupujícímu přefakturovány bez jakékoliv přirážky jako samostatná
položka.
2. Ve Smlouvě je uvedena cena zboží včetně daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“).
3. Prodávající vystaví daňový doklad k datu uskutečnění zdanitelného
plnění, tj. k datu, kdy dojde ke splnění povinnosti odevzdat zboží
v souladu s obsahem dohodnuté dodací doložky dle Pravidel ICC
pro použití doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchodě
INCOTERMS 2010 (dále též „INCOTERMS“), nestanoví-li
Smlouva jinak.
4. Kupující je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího
uvedený v daňovém dokladu, v době splatnosti do 30 dnů od data
vystavení daňového dokladu, není-li ve Smlouvě sjednána jiná
doba splatnosti.
5. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je cena zboží, případně jiný
peněžitý dluh kupujícího připsán ve prospěch bankovního účtu
prodávajícího.
6. V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakéhokoliv
peněžitého dluhu, nebo jeho části, je prodávající oprávněn
požadovat úroky z prodlení ve sjednané výši 0,02% z dlužné
částky za každý den prodlení.
7. Prodávající není povinen odevzdat zboží, nebo je oprávněn od
Smlouvy odstoupit či uplatnit jiná práva dle těchto VOP, pokud
kupující nedodrží platební podmínky k úhradě jakýchkoliv
peněžitých dluhů vůči prodávajícímu. Takové jednání prodávajícího
není považováno za porušení Smlouvy či za prodlení prodávajícího
s odevzdáním zboží.
8. V případě, že nastanou okolnosti nebo prodávající obdrží
informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost
kupujícího (špatná platební morálka, likvidace, insolvenční návrh,
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prodlení se splněním peněžitého závazku delší než 30 dnů,
zrušení pojištění apod.), je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího
k okamžitému zaplacení všech závazků bez ohledu na termín jejich
splatnosti. Prodávající je rovněž oprávněn v takovém případě
požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny zboží
předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky.
IV. Vlastnické právo ke zboží
1. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení
ceny zboží včetně DPH (tzv. "výhrada vlastnického práva").
2. V případě, že bude kupující v prodlení s placením ceny zboží, je
prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému vydání
tohoto zboží.
V.

Vyšší moc
V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle
na vůli některé ze smluvních stran mimořádná, nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila
některé ze smluvních stran ve splnění závazků ze Smlouvy,
zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně
informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době
jejich trvání a projednat další opatření. Těmito překážkami smluvní
strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, zejména stávka,
válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová,
politická či jiná opatření úřadů, přírodní pohromy jako požár,
povodeň, zemětřesení, úder blesku, arktické mrazy znemožňující či
omezující přepravu zboží apod., dále prodávajícím nezaviněné
zpoždění dodávek materiálů a komponentů, dopravní výluky či
zpoždění, krádež zboží při přepravě, havárie výrobního zařízení či
jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či
pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní
plnění smluvních povinností. Smluvní strana, u níž nastaly
okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazků ze
Smlouvy ani za vzniklé prodlení.

VII. Práva z vadného plnění – reklamace
1. Prodávající je povinen odevzdat předmět kupní Smlouvy
v ujednaném množství, v jakosti a provedení dle technické
specifikace uvedené ve Smlouvě, technických podmínkách či v
jiném dokumentu odsouhlaseném smluvními stranami.

o vadách. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup
k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti
reklamace.
7. Kupující
je
povinen
zabezpečit
oddělené
skladování
reklamovaného zboží, a to až do dne vyřízení reklamace. Pokud
kupující neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady,
event. mu neumožní přístup ke zboží, neposkytne prodávajícímu
na jeho žádost vzorky reklamovaného zboží, jsou tyto skutečnosti
důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nároku
kupujícího z vadného plnění.
8. Prodávající je povinen do 15 dní od obdržení reklamace písemně
sdělit kupujícímu své stanovisko k reklamaci.
9. V případě oprávněné reklamace zboží má prodávající povinnost
uskutečnit nové bezvadné plnění za původně sjednaných
podmínek nebo v dohodnuté lhůtě vady odstranit. Volbu nároku
oznámí prodávající kupujícímu při sdělení svého stanoviska
k reklamaci.
10. V případě, že kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení
jakýchkoliv povinností prodávajícího dle Smlouvy (např. v důsledku
vadného plnění), aniž by zde byly dány okolnosti vyšší moci
vylučující odpovědnost prodávajícího, bude prodávající zavázán
pouze k úhradě skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy
vyčíslené kupujícím, nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně
však do výše částky odpovídající 100 % (sto procent) ceny
vadných kusů zboží sjednané ve Smlouvě.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v
souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především vzájemnou
dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran
o smírném vyřešení tohoto sporu, bude spor rozhodnut věcně
a místně příslušným soudem.
2. Právní vztahy vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož
i veškeré další záležitosti neřešené ve Smlouvě či v těchto VOP, se
řídí
českým
právem,
zejména
ustanoveními
zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tyto VOP nabývají platnosti dnem 10.3.2014.

2. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho
vlastnostech a množství bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu
12 měsíců ode dne odevzdání zboží, pokud ze Smlouvy nevyplývá
jiná délka záruční doby. Prodávající neodpovídá za vady zboží
vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží nebo
vady, které vznikly následným opracováním zboží.
4. Zjevné vady zboží, které bylo možné zjistit při prohlídce při převzetí
zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů po převzetí zboží. Skryté vady
zboží, které nemohly být při prohlídce zjištěny, je kupující povinen
oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. do 30 dnů po
jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruční doby.
5. Zjištěné vady zboží musí být kupujícím reklamovány neprodleně po
jejich zjištění.
6. Veškeré reklamace vad zboží musí být písemné a musí obsahovat
identifikační údaje reklamované dodávky (číslo Smlouvy, datum
odevzdání zboží, číslo dopravního dokladu – nákladního listu, číslo
tavby, číslo faktury atd.), popis zjištěných vad, s doložením důkazů
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