Všeobecné obchodní podmínky společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. pro nákup verze: 2015
1. Rozsah použití
1.1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. (dále jen „kupující") pro nákup
jsou výhradní povahy. Jiné podmínky prodávajícího nebo podmínky, které se liší od těchto podmínek, neplatí, pokud
kupující výslovně neodsouhlasil písemně jejich platnost.
1.2 Tyto podmínky budou součástí všech objednávek kupujícího.
1.3 Tyto podmínky se vztahují pouze na vztahy mezi podnikateli při výkonu jejich podnikatelské činnosti.
1.4 Tyto podmínky se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).
2. Nabídky – smluvní dokumentace
2.1 Nabídky prodávajícího budou podávány písemně nebo vhodnými prostředky elektronické komunikace. Nabídka
předložená prodávajícím nebude zpoplatněna.
2.2 Kupující si vyhrazuje vlastnická práva a autorská práva ke všem ilustracím, kresbám, kalkulacím, modelům, vybavení,
vzorkům a ostatní dokumentaci poskytnuté prodávajícímu kupujícím pro účely vytvoření nabídky nebo plnění smlouvy.
Prodávající zajistí kupujícímu neomezené, neodvolatelné, a nevýhradní použití práv ke všem ilustracím, kresbám,
kalkulacím, modelům, vybavení, vzorkům a ostatním dokumentům prodávajícího v maximálním možném rozsahu
umožněném příslušnými právními předpisy.
2.3 Dokumenty a předměty uvedené v odst. 2.2, větě první, nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud kupující neudělí
předchozí písemný souhlas s jejich poskytnutím. Dokumenty a předměty budou používány výhradně ke zpracování nabídky
a plnění smlouvy a budou bez prodlení navráceny kupujícímu nebo po zpracování nenávratně zničeny.
3. Objednávky kupujícího
3.1 Pokud objednávka kupujícího není písemně potvrzena prodávajícím do deseti dnů, pozbývá bez dalšího platnosti.
3.2 Pokud se potvrzení prodávajícího liší od objednávky, bude kupující o všech změnách výslovně informován. V takových
případech smlouva vstoupí v platnost pouze v případě, že kupující písemně výslovně schválí odchylky. Pokud se kupující
nevyjádří a neposkytne potvrzení, nebudou s takovým mlčením spojovány jakékoli právní následky.
3.3 Objednávky se stanou pro kupujícího závaznými, jakmile jsou písemně potvrzeny prodávajícím. To se také vztahuje na
dodatky nebo změny objednávek. V případě dodávek, které nejsou podloženy řádnými písemnými objednávkami, může
kupující odmítnout přijetí a platbu za zboží. Výtisky vytvořené v průběhu zpracování dat jsou závazné aniž by byly
podepsány. V případě nejednoznačností u objednávek musí být objednávky objasněny písemným dotazem prodávajícího.
4. Ceny – platební podmínky
4.1 Pokud neexistuje odlišné písemné ujednání, cena zahrnuje dodání DAP Delivered at Place (podmínky Incoterms 2010)
s dodáním v závodě kupujícího, a to včetně balení.
4.2 Do cen nebude zahrnuta zákonná DPH.
4.3 Platba bude provedena 14 dní po obdržení faktury, zboží a kompletní dodací dokumentace s 3% slevou nebo 45 dní po
obdržení faktury, zboží a kompletní dodací dokumentace bez jakýchkoliv srážek, dle výběru kupujícího. Postoupení
fakturovaných částek na třetí strany je vyloučeno.
4.4 Prodávající tímto akceptuje nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pokud jsou ceny ve
výjimečných případech odsouhlaseny EXW (podmínky Incoterms 2010), tedy ze závodu či skladu prodávajícího nebo ze
skladu třetí osoby, všechny náklady vzniklé do předání přepravní společnosti, včetně nakládky zboží, připadají k tíži
prodávajícího.
4.5 Platba za zboží kupujícím nepředstavuje potvrzení skutečnosti, že zboží je v souladu se smlouvou.
4.6 Kupující a všechny další společnosti, které s ním tvoří podnikatelské seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, bude oprávněn započítat pohledávky prodávajícího
proti vlastním pohledávkám a pohledávkám společností tvořícím podnikatelské seskupení s prodávajícím. Prodávající není
bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn k zápočtu jakýchkoli svých pohledávek za kupujícím nebo za
společnostmi, které s ním tvoří podnikatelské seskupení.
5. Dodávky – zpoždění
5.1 Dodací data uvedená v objednávce jsou závazná. Pro určení včasného dodání je rozhodující přijetí zboží na určeném
místě.
5.2 Prodávající je povinen okamžitě písemně informovat kupujícího, pokud nastanou takové okolnosti vylučující splnění
odsouhlaseného dodacího data. Pokud prodávající poruší tuto informační povinnost, bude odpovědný také za následné
zpoždění dodávek.
5.3 V případě zpožděné dodávky bude kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0.5 % z části ceny připadající
na zboží, jehož dodání je zpožděno, a to za každý započatý týden zpoždění oproti sjednanému dodacímu datu. Celková
výše smluvní pokuty podle předchozí věty ale v žádném případě nebude vyšší než 30 % z části ceny připadající na zboží,
jehož dodání je zpožděno. Další zákonné nároky kupujícího zůstávají smluvní pokutou nedotčeny; kupujícímu zejména
zůstane zachováno právo požadovat další náhradu škody a právo odstoupit od smlouvy.
5.4 Pokud kupujícímu v přijetí dodávky zabrání vyšší moc nebo okolnosti, které není schopen odvrátit i přes přiměřenou
péči a pozornost, může kupující požadovat doručení v pozdější době, aniž by tak prodávajícímu vznikly vůči kupujícímu
jakékoli nároky.
5.5 Prodlení kupujícího s přijetím zboží může nastat pouze v případě, že prodávající vydal písemný požadavek kupujícímu
k přijetí zboží, a že lhůta k přijetí zboží činila alespoň dva týdny. Zpožděné přijetí je nicméně vyloučeno, pokud bylo
kupujícímu umožněno odmítnout přijetí zboží.
5.6 Částečné plnění je povoleno pouze s výslovným souhlasem kupujícího.
5.7 Pokud k plnění nebo částečnému plnění dojde před dohodnutým datem, kupující si vyhrazuje právo navrátit nebo
skladovat zboží, které bylo dodáno předčasně na riziko a náklady prodávajícího.
5.8 Každá zásilka bude obsahovat duplicitní dodací list. Dodací listy musejí obsahovat detaily o obsahu a číslo zakázky
kupujícího.
5.9 Prodávající je povinen zboží opatřit takovým obalem pro přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu zboží
před jeho poškozením.
6. Faktury
6.1 Faktury budou dodávány odděleně od zásilky v jediném výtisku.
6.2 Pouze rozměry, váha a množství stanovené kupujícím a jemu skutečně dodané budou výhradně rozhodující pro
fakturaci.
6.3 Faktury mohou být kupujícím zpracovány, pouze pokud obsahují relevantní číslo objednávky a nutné daňové údaje
(včetně čísla bankovního účtu prodávajícího zveřejněného správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup), jak
jsou uvedeny v objednávce. Neobsahují-li faktury tyto náležitosti, je kupující oprávněn je odmítnout. Prodávající je
zodpovědný za všechny důsledky vyplývající z nedodržení této povinnosti, ledaže prodávající prokáže, že odpovědnost
nenese on.
7. Výrobní vybavení
7.1 Výrobní vybavení poskytnuté kupujícím zůstane ve vlastnictví kupujícího.
7.2 Do té míry, do jaké prodávající pořídil, vyvinul nebo používá výrobní vybavení pouze pro účely zhotovení zboží v rámci
zakázky kupujícího, převádí tímto prodávající celé, bezpodmínečné a ničím nezatížené vlastnictví výrobního vybavení na
kupujícího. Odměna za toto výrobní vybavení je zahrnuta v ceně za zboží sjednané stranami, ledaže si písemně ujednají
jinak.
7.3 Výrobní vybavení poskytnuté kupujícím nebo pořízené, vyvinuté či používané prodávajícím pouze pro účely zhotovení
zboží v rámci zakázky kupujícího, nemůže být bez výslovného písemného souhlasu kupujícího pozměňováno, duplikováno,
likvidováno, převedeno jako jistina, zastaveno nebo postoupeno jakýmkoli jiným způsobem. Dále se prodávající zavazuje,
že toto výrobní vybavení použije výhradně k výrobě zboží objednaného kupujícím.
7.4 Prodávající si ponechá výrobní vybavení uvedené výše v čl. 7.1 a 7.2 ve své držbě, přičemž vlastnictví zůstává
kupujícímu. Kupující má kdykoliv právo požadovat vydání tohoto výrobního vybavení. Prodávající nemá jakékoli právo toto
výrobní vybavení zadržovat.
7.5 Výrobní vybavení popsané výše v čl. 7.1 a 7.2 bude jasně označeno jako vlastnictví kupujícího nebo jiným způsobem,
který kupující prodávajícímu sdělí.
7.6 Prodávající je zodpovědný za pojištění výrobního vybavení popsaného výše v čl. 7.1 a 7.2 v původní hodnotě proti
krádeži, požáru, blesku, explozi, bouři, záplavě, potopě nebo úniku vody z protipožárních sprinklerů na vlastní náklady a je
povinen na požádání předložit kupujícímu důkaz o takovém pojištění. Jakékoliv požadované činnosti údržby a kontroly
budou prováděny prodávajícím ve vhodné době a na jeho náklady.
7.7 Kupující bude okamžitě prodávajícím informován o jakýchkoliv rušivých událostech; pokud prodávající zanedbá
poskytnutí takového upozornění, nároky kupujícího na náhradu škody zůstanou nedotčeny.
7.8 Výrobní vybavení popsané v čl. 7.1 a 7.2 výše může být zlikvidováno pouze po uplynutí 15 let po ukončení výroby,
k jejímuž zajištění bylo zboží objednané kupujícím určeno, u zákazníků kupujícího, a to po předchozím písemném
schválení kupujícím. Likvidace bude v každém případě oznámena předem písemně.
8. Kvalita – dodávka náhradních dílů
8.1 Zboží musí mít vlastnosti, povahu a jakost uvedené kupujícím. Pochybnosti na straně prodávajícího týkající se
vlastností nebo jakosti zboží požadovaných kupujícím musí být kupujícímu okamžitě písemně oznámeny.
8.2 Pokud kupující požaduje vzorové součástky, sériová výroba začne teprve po písemném schválení vzorků kupujícím.
8.3 Zboží musí splňovat podmínky příslušných zákonů (rovněž v oblasti prevence nehod), příslušných ČSN, ostatních
relevantních obecně závazných předpisů a odpovídat současnému stavu poznání a techniky.
8.4 Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu náhradní díly na vyžádání na období 10 let po ukončení výroby a zajistit
možnost následné výroby. Prodávající se dále zavazuje kupujícímu tyto náhradní díly poskytnout, resp. zajistit jejich
následnou výrobu, za v místě a čase obvyklých a přiměřených dodacích a cenových podmínek. Nebude-li prodávající
schopen splnit svou povinnost podle předchozí věty tohoto odstavce, zavazuje se kupujícímu poskytnout veškerou
dokumentaci, kterou kupující může potřebovat k tomu, aby zajistil výrobu náhradních dílů jiným způsobem.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1 Kupující bude mít právo se rozhodnout, zda si nechá vadu opravit nebo si nechá dodat nové zboží. Místem opravy
bude kterékoli místo v České republice označené kupujícím.
9.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy, snížit odměnu nebo požadovat slevu namísto plnění, pokud prodávající
neposkytl úspěšně nápravu v přiměřeně stanovené lhůtě. Kupující je také oprávněn snížit odměnu, požadovat slevu
namísto plnění, nebo odstoupit od smlouvy v případě nepodstatných vad.
9.3 Prodávající nese náklady na opravu, zahrnující náklady způsobené kupujícímu v důsledku nutnosti odstranit vadné
zboží a instalovat nově dodané nebo opravené zboží. V případě opravy ponese prodávající také náklady vznikající
z převozu zboží do místa jiného než místo plnění po dodání.
9.4 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců.
9.5 Ve všech ostatních případech má kupující právo na neomezené uplatnění právních nároků vyplývajících
z odpovědnosti prodávajícího za vady a záruky za jakost zboží.
9.6 Kupující zboží kvalifikovaně prohlédne ve smyslu § 2104 Občanského zákoníku vzhledem ke zvyklostem a/nebo svým
časovým možnostem co nejdříve po jeho převzetí. Reklamace musí být kupujícím doručena prodávajícímu do deseti
pracovních dní od obdržení zboží nebo, v případě skrytých vad, od data odhalení těchto vad, jinak se k ní nepřihlíží.
Reklamace podaná kupujícím se bude ve všech případech týkat celé dodávky, pokud není zjevné, že jsou poškozeny
pouze jednotlivé části dodávky nebo její součásti.
10. Odstoupení od smlouvy – škody
10.1 Pokud prodávající neplní převzaté povinnosti nebo je neplní podle smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit po
konci příslušného období pro poskytnutí plnění a požadovat náhradu místo plnění.
10.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy, zejména pokud prodávající poruší své povinnosti podle bodů 2.2 a 2.3 těchto
podmínek.
10.3 Kupující je také oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávající pozastaví platby ze svých závazků nebo na sebe
podá insolvenční návrh.
10.4 Právo kupujícího na mimořádné ukončení smlouvy odstoupením pro podstatné porušení povinností prodávajícím
zůstává nedotčeno.
10.5 V míře, ve které třetí strany vznesou zákonné nároky na náhradu škody proti kupujícímu, odškodní prodávající
kupujícího při první žádosti za předpokladu, že prodávající je také přímo povinen poskytnout náhradu škody kupujícímu.
10.6 Prodávající se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti za výrobky s minimálním pojistným krytím ve výši 2 milionů
EUR a poskytnout na požádání důkaz o takovém pojištění. Nepředloží-li takový důkaz, je kupující oprávněn od smlouvy
odstoupit s okamžitým účinkem. Pokud je kupující oprávněn požadovat další nároky na náhradu škod, tyto zůstanou
nedotčeny.
10.7 Pokud kupující nebo jeho zákazníci přijmou řádná opatření k omezení rizik (např. stažení výrobků z trhu), prodávající
ponese náklady v míře, ve které je odpovědný za vadu výrobku, a odškodní kupujícího v tomto ohledu při první žádosti.
Prodávající poskytne kupujícímu důkaz o pojištění nákladů na stažení výrobků z trhu s přiměřeným pojistným krytím, a to
alespoň ve výši 2 milionů EUR.
11. Zákaz postoupení - subdodavatelé
11.1 Práva a povinnosti prodávajícího vyplývající ze smlouvy nesmí být postoupena nebo převedena bez souhlasu
kupujícího.
11.2 Zadání celé zakázky subdodavateli je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.
12. Porušení práv průmyslového vlastnictví
12.1 Prodávající přejímá odpovědnost za zajištění toho, aby dodané zboží nebylo v rozporu s domácími nebo
mezinárodními právy průmyslového vlastnictví či jinými majetkovými právy. Prodávající je povinen kupujícího odškodnit
v souvislosti s jakýmikoliv nároky na náhradu škody a dalšími nároky požadovanými vůči kupujícímu v této souvislosti, které
vznikly v důsledku porušení této povinnosti při první žádosti.
13. Ustanovení o shodě
13.1 Prodávající zaručuje, že plně dodržuje všechny relevantní, platné a zákonem stanovené požadavky v zemi výroby a
v zemích, v nichž má kupující své sídlo a v nichž se nachází závod kupujícího, vztahující se na výrobu zboží vyráběného
prodávajícím. Prodávající se dále zavazuje, že rovněž jeho subdodavatelé budou tuto povinnost dodržovat. Prodávající je
především povinen nepřidělovat k výrobě zboží či poskytování služeb osoby, jejichž činnost by mohla být kvalifikována jako
dětská práce. Prodávající je dále povinen vynaložit přiměřené úsilí, aby zajistil, že jeho dodavatelé nepoužívají nebo
nevyužívají dětskou práci.
13.2 Prodávající zaručuje, že nevyužívá žádné nelegální postupy, jako jsou peněžité příspěvky nebo jiné dary
zaměstnancům kupujícího či jejich příbuzným za účelem získání objednávek od kupujícího. Kupující má právo na
mimořádné ukončení všech smluv v případě, že odhalí taková porušení, bez ohledu na míru zavinění ze strany
prodávajícího, pokud se zaměstnanci prodávajícího nebo osoby jím pověřené dopustili příslušného porušení. Prodávající je
dále povinen poskytnout kupujícímu náhradu za jakékoliv z toho vyplývající škody.
13.3 Prodávající je povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti ochrany životního prostředí v zemích, kde se zboží
vyrábí, jakož i v zemích, v nichž má kupující sídlo a v nichž se nachází závod kupujícího. Pokud kupující zjistí, že výroba
neprobíhá v rámci zákonem stanovených podmínek týkajících se ochrany životního prostředí, má právo na mimořádné
ukončení všech smluv.
13.4 Prodávající se zavazuje dodržovat požadavky stanovené v nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek (nařízení (ES) č. 1907/2006; nařízení „REACH“), ve směrnici Evropské unie o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU; směrnice
„RoHS“), směrnici Evropské unie o vozidlech s ukončenou životností (směrnice 2000/53/ES) a v nařízení o zákazu
chemikálií. Zboží, které plně neodpovídá těmto požadavkům, nesmí být kupujícímu dodáno.
14. Poskytnuté výrobní materiály
14.1 Výrobní materiály poskytnuté kupujícím zůstávají ve vlastnictví kupujícího.
14.2 Prodávající je povinen skladovat poskytnuté výrobní materiály odděleně a označit je jako majetek kupujícího.
Prodávající se zavazuje zacházet s poskytnutými výrobními materiály opatrně a především tyto materiály na vlastní náklady
pojistit pro případ povodně, záplavy, krádeže, požáru, zásahu bleskem, exploze, bouřky, poškození vodou z potrubí a, je-li
to relevantní, úniku vody z protipožárního sprinkleru a poskytnout kupujícímu na požádání důkaz o tomto pojištění.
14.3 Prodávající zpracovává nebo mění poskytnuté výrobní materiály jménem kupujícího, přičemž pro kupujícího z toho
nevyplývají žádné povinnosti. V případě, kdy prodávající spojuje, mísí, integruje nebo zpracovává poskytnuté výrobní
materiály, kupující nabude spoluvlastnictví nového produktu v poměru k hodnotě poskytnutých výrobních materiálů
(konečná výše faktury od dodavatele těchto výrobních materiálů) v závislosti na hodnotě ostatních zpracovaných,
integrovaných, smíchaných nebo kombinovaných položek v okamžiku zpracování, integrace, smíchání nebo kombinace.
Ustanovení vztahující se na podmínečně poskytnuté výrobní materiály se taktéž vztahují na předmět vyrobený zpracováním
nebo smícháním. V případě smíchání nebo integrace provedených tak, že zboží náležející prodávajícímu se považuje za
primární produkt, se tímto stanovuje, že prodávající udělí kupujícímu částečné spoluvlastnictví. Prodávající zajistí ochranu
výsledného vlastnictví nebo spoluvlastnictví jménem kupujícího.
14.4 Poskytnuté výrobní materiály nesmí být modifikovány, zlikvidovány, převedeny jako zajištění, zastaveny nebo jinak
postoupeny bez výslovného písemného souhlasu kupujícího. Prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat
v případě zástavy, zabavení či jiných převodů či zásahů třetích stran. Kupující se dále zavazuje, že poskytnuté výrobní
materiály použije výhradně pro výrobu zboží objednaného kupujícím.
14.5 Prodávající uchovává poskytnuté výrobní materiály ve své držbě, přičemž jejich vlastnictví zůstává kupujícímu.
Kupující má právo kdykoliv požadovat vydání poskytnutých výrobních materiálů. Prodávající nemá v této souvislosti
zadržovací právo.
15. Povinnost mlčenlivosti
15.1 Prodávající se zavazuje zacházet se všemi obchodními a technickými údaji, které nejsou běžně známy, jako
s obchodním tajemstvím, s nímž se seznámil na základě obchodního vztahu.
15.2 Kupující si vyhrazuje majetková a autorská práva ke všem ilustracím, kresbám, výpočtům, vzorkům, modelům a
obdobným dokumentům a položkám, jakož i k datovým médiím. Tyto položky se musí považovat za důvěrné vůči třetím
stranám a mohou být používány výhradně kupujícím. Po dokončení objednávky musí být tyto položky vráceny kupujícímu
bez vyzvání a bez poplatku.
15.3 Subdodavatelé prodávajícího jsou vázáni stejnou povinností mlčenlivosti.
15.4 Prodávající může pro marketingové účely zmínit nebo jinak využít obchodní vztah s kupujícím pouze po předchozím
písemném souhlasu kupujícího.
16. Různé
16.1 Místo plnění dodávek je místo určené podle ustanovení článku 4 těchto podmínek. V případě dodání podle odst. 4.1
těchto podmínek se za závod kupujícího považuje místo jeho sídla podle obchodního rejstříku, není-li kupujícím stanoveno
jinak.
16.2 Veškeré spory vznikající v souvislosti s objednávkou nebo se smlouvou budou řešeny obecnými soudy České
republiky podle místa sídla kupujícího zapsaného v obchodním rejstříku.
16.3 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně uvádí, že kde je v těchto podmínkách použito slovo „smlouva“, se
taková ustanovení přiměřeně použijí i na objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím.
16.4 Smlouvy založené na těchto podmínkách se řídí výhradně českými právními předpisy s vyloučením právních předpisů
o mezinárodním právu soukromém a Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG).
16.5 Ustanovení samostatných smluv a objednávek sjednaných mezi stranami, které se od těchto podmínek odchylují
nebo je doplňují, mají před těmito podmínkami přednost.
16.6 Pokud je jedno nebo více z výše uvedených ustanovení zcela nebo částečně neúčinné, platnost zbývajících
ustanovení zůstává tímto nedotčena. Neplatné ustanovení je v tomto případě nahrazeno z právního hlediska platným
ustanovením, které se nejvíce podobá obsahu a účelu těchto podmínek.

