J ÁC H Y M O V I N V E S T a . s . O D Š T Ě P N Ý Z Á V O D D Y A S
VESELSKÁ 384
687 24 UHERSKÝ OSTROH

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ
PODMÍNKY
I. Všeobecná ustanovení:
1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky
platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a
kupující nedohodnou v kupní smlouvě některé
podmínky jinak.
2. Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek
a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu
obou stran, jinak jsou neplatné.
3. Nabídka mající náležitosti návrhu kupní
smlouvy je pro prodávajícího závazná po dobu
přiměřenou od data odeslání prodávajícím
kupujícímu, nejdéle však po dobu 15 dnů.
4. Podklady přiložené k nabídkám, jako jsou
výkresy, vyobrazení, údaje o váze apod., jsou
pouze přibližné, pokud je prodávající neoznačí
výslovně jako závazné.
5. Všechny výkresy, technické popisy, filmy, dia
příp. diskety a jiné záznamy nebo technické
podklady
jsou
duševním
vlastnictvím
prodávajícího a nelze je bez jeho předchozího
písemného souhlasu zpřístupnit třetím osobám.
6. Ujednání ať ústní, nebo písemná, učiněná
před podpisem kupní smlouvy oběma stranami
stávají se neplatnými, pokud nebyla zahrnuta
do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu
s těmito „Všeobecnými podmínkami“.
7. Bez předchozího písemného souhlasu
prodávajícího není kupující oprávněn převádět
na třetí osoby práva a závazky (povinnosti)
vyplývající pro něj z uzavřených smluv mezi
kupujícím a prodávajícím.
8. Pokud kupující nesplní některý ze svých
závazků, může prodávající buďto trvat na jeho
splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a
prodat zboží jinému zájemci. V obou případech
má však prodávající nárok na náhradu škody,
která mu vznikla nesplněním závazku ze strany
kupujícího.
9. Pokud nejsou ve smlouvě dohodnuty zvláštní
podmínky, je prodávající povinen dodat zboží v
provedení a s obvyklým příslušenstvím, které se
hodí pro účel, k němuž se takové zboží
používá.
II. Balení:
1. Zboží je dodáváno v obalu, vhodném pro
dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní
podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží
během přepravy do sjednaného místa určení.
2. Palety, příp. jiné obaly, označené jako vratné,
vyúčtuje prodávající kupujícímu spolu se
zbožím. Pokud kupující vrátí tyto obaly v
bezvadném stavu prodávajícímu obratem, aniž
byly použity kupujícím jinak, nejpozději však do
2 měsíců od odeslání prodávajícím, je kupující
oprávněn je vyúčtovat zpět prodávajícímu, který
je povinen jejich hodnotu zaplatit.
III. Ceny:
1. Dohoda o ceně předmětu smlouvy je
považována za základní podmínku a bez jejího
sjednání (nebo alespoň stanovení způsobu
jejího dodatečného určení) je kupní smlouva
neplatná.
2. Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak,
kupní cena se rozumí „ze závodu“ (EX
WORKS, INCOTERMS 2000), příp. ze skladu

prodávajícího, bez obalu, bez nákladů na
pro některou z dílčích dodávek, nemá vliv na
balení,
bez
naložení
na
dopravní
platnost kupní smlouvy.
prostředek, bez přepravních nákladů a bez
5. Pokud není dohodnuto jinak, přepravu
pojištění. Rovněž tak nejsou v cenách
smluvního zboží si zabezpečuje kupující sám,
započítána žádná cla, daně, příp. celní a
na svůj účet a nebezpečí. Pokud dochází k
jiné poplatky placené mimo území ČR.
odeslání smluvního zboží prodávajícím, je zboží
3. Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit
odesíláno na účet a nebezpečí kupujícího.
dohodnutou kupní cenu, pokud od doby
Předáním předmětu kupní smlouvy dopravci,
uzavření kupní smlouvy do doby splnění
nebo speditérovi, příp. řidiči kamiónu, nejpozději
dodávky došlo v jeho zemi ke zvýšení cen
však jakmile opustí smluvní zboží sklad
materiálů, použitých při výrobě smluvního
prodávajícího nebo dodávající podnik, přechází
zboží, příp. pokud došlo ke zvýšení cen
nebezpečí poškození nebo ztráty na kupujícího,
energie,
mezd,
nebo
dovážených
i při dodací podmínce „vyplacené do místa
komponentů.
určení“ (CPT ..........., CIP ......... podle
Incoterms 2000). Pokud se zpozdí převzetí,
IV. Dodávky:
nebo odeslání zboží z viny kupujícího, přechází
1. Pokud dojde k nedodržení dodací lhůty z
na něj nebezpečí ztráty nebo poškození
důvodů, za které nese odpovědnost
předmětu kupní smlouvy v okamžiku odeslání
prodávající, je kupující povinen písemně
oznámení kupujícímu o připravenosti zboží k
dohodnout s prodávajícím náhradní dodací
odběru. Na dodávky smluvního zboží se
lhůtu, jinak tuto náhradní lhůtu stanoví
vztahují
ustanovení
dodacích
podmínek
dodavatel. Při stanovení náhradní dodací
INCOTERMS 2000.
lhůty se vezme v úvahu charakter výroby a
6. Pojištění přepravy zabezpečí prodávající
stav rozpracovanosti smluvního výrobku.
pouze na základě písemného ujednání v kupní
Pokud ani v této náhradní dodací lhůtě
smlouvě a k tíži kupujícího.
prodávající nedodá smluvní zboží, je
7. Při nesplnění smluvních podmínek, nebudou
kupující oprávněn odstoupit od smlouvy pro
strany uplatňovat žádné jiné sankce, příp.
tu část kupní smlouvy, která nebyla
požadavky na náhradu škody, než ty, které jsou
prodávajícím splněna, příp. nebyla ohlášena
uvedeny v těchto „všeobecných podmínkách“,
jako připravená k dodání, nebo nebyla
nebo v příslušných kupních smlouvách.
vyrobena. Pouze v případě, že takto se
V. Placení:
zpožděním odeslané, ohlášené nebo
vyrobené smluvní zboží je pro kupujícího
bez užitku, je oprávněn odstoupit od kupní
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je
smlouvy a požadovat vrácení jím příp.
protihodnota smluvního zboží splatná před jeho
uskutečněných plnění v rámci kupní
odesláním.
smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu
2. Placení je považováno za uskutečněné, pokud
škody v souvislosti s nesplněním dodací
placená dlužná částka je připsána na účet
lhůty
prodávajícím.
Pokud
vznikne
prodávajícího v plné výši u jeho banky, k jeho
kupujícímu škoda, zaviněná zpožděním
volné dispozici.
dodávky smluvního zboží z důvodu
3. Placení, které vyplývá ze smlouvy, není
nesplnění ani v náhradní dodací lhůtě,
kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu
nahradí prodávající kupujícímu škodu
zadržovat, ani zúčtovat se svými nároky vůči
vzniklou v této souvislosti a prokázanou
prodávajícímu, bez jeho písemného souhlasu.
prodávajícímu ve formě smluvní pokuty ve
4. Při použití směnky nebo šeku, je placení
výši 0.5 % z hodnoty zpožděné části
považováno za uskutečněné, pokud tyto
dodávky za každý celý týden zpoždění,
dokumenty
byly
řádně
zinkasovány
a
vcelku však nejvýše 1,5 % z kupní ceny
protihodnota připsána na účet prodávajícího u
zpožděné části dodávky. Pokud je v kupní
jeho banky k jeho volné dispozici.
smlouvě sjednán plat předem, i částečný, je
5. Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak,
prodávající oprávněn dodací lhůtu změnit, v
neposkytuje prodávající při placení skonto,
závislosti na splnění této platební podmínky
nebo náhradu úroků při placení předem.
kupujícím.
6. Při prodlení kupujícího s placením dlužné
2. Dodací lhůta sjednaná pro jednotlivé
částky je prodávající oprávněn, aniž by byl
případy, začíná běžet dnem uzavření kupní
povinen zaslat upomínku, účtovat úrok z
smlouvy, pokud v ní není uvedeno jinak.
prodlení za období od splatnosti dlužné částky
Neplatí to ale pro případ, kdy nejsou s
do jejího zaplacení ve výši repo sazby
kupujícím dojednány všechny technické
stanovené Českou národní bankou ke dni
nebo obchodní podmínky nebo nebyly
splatnosti dlužné částky, zvýšené o 10
kupujícím předloženy požadované podklady
procentních bodů ročně. Prodávající má právo
nebo potřebná povolení, nebo nebyly
na úrok z prodlení od původně stanovené
dodány jim opatřované komponenty nebo
splatnosti i v případě, že na žádost kupujícího
materiály pro výrobu smluvního zboží. V
prodlouží
prodávající
splatnost
faktury.
takovém případě počíná běžet dodací lhůta
Prodloužení splatnosti vyžaduje písemnou
teprve dodáním těchto věcí prodávajícímu.
formu.
Pokud
vzniknou
prodávajícímu
3. Případné požadavky kupujícího na změnu
nedodržením splatnosti jiné prokazatelné škody,
kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím
je kupující povinen je prodávajícímu nahradit.
akceptovány,
přiměřeným
způsobem
7. Pokud kupující nedodrží splatnost některé ze
prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
splátek nebo z pohledávek prodávajícího, nebo
4. Prodávající je oprávněn dodávat zboží v
prodávající zjistí, že kupující není schopen
dílčích dodávkách, příp. i před stanovenou
běžně plnit své finanční závazky, příp. jeho
dodací lhůtou. Při dílčích dodávkách
úvěrová schopnost vzbuzuje pochybnosti,
smluvního zboží, nedodržení dodací lhůty
stávají se všechny závazky kupujícího vůči
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prodávajícímu okamžitě splatné, včetně těch,
které jsou eventuelně kryty směnkami.
8. Pokud je kupující ve zpoždění s placením, má
prodávající právo zadržet dosud nesplněné
dodávky ze všech kupních smluv s kupujícím,
aniž to znamená porušení smlouvy, nebo právo
na odstoupení od ní.
9. V případě, že je kupující v prodlení s
placením, je prodávající oprávněn provést
zápočet vzájemných pohledávek i těch u nichž
nenastala dosud jejich splatnost.
10. V případě jiných platebních podmínek než je
plat předem nebo dokumentární akreditiv, může
prodávající požadovat otevření neodvolatelné
platební bankovní záruky, přes svou obchodní
banku, a sice na plnou dlužnou částku.
Podmínky bankovní záruky budou v takové
případě sjednány mezi partnery před uzavřením
kupní smlouvy a otevření záruky a její
odsouhlasení a odsouhlasení banky vystavující
bankovní záruku prodávajícím je podmínkou
platnosti kupní smlouvy.
11. Pokud má kupující u prodávajícího několik
platebních závazků, částečné plnění na ně
započítává prodávající podle své volby, pokud
kupující předem nestanoví jinak.
12. Kupující je povinen plnit své peněžité závazky
vůči prodávajícímu buďto přímo jemu, nebo
podle jeho písemných pokynů prostřednictvím
jím určené banky, případně osobě opatřené
řádnou plnou mocí prodávajícího pro určitý
případ.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost:

VI. Vlastnické právo ke zboží:

VIII. Reklamace:

1. Předmět kupní smlouvy - zboží dodané
prodávajícím, zůstává vlastnictvím prodávajícího až do té doby, dokud kupující nesplní
všechny své závazky vůči prodávajícímu,
zvláště pokud není zcela zaplacena kupní cena.
2. Kupující není oprávněn prodat zboží, jehož
vlastníkem je prodávající podle bodu VI. 1.
těchto podmínek třetí osobě.

1. Nároky kupujícího při dodávce vadného
zboží zanikají, nejsou-li předloženy písemně,
u zjevných vad ve lhůtě 3 dnů od data splnění
dodávky prodávajícím. U skrytých vad je tato
lhůta 3 měsíců. V reklamaci uvede kupující
všechny
nutné
podrobnosti
závady. 5. Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím
vznikající z této smlouvy a v
souvislosti s ní je
Prodávající je oprávněn si reklamované zboží
rozhodný právní řád České republiky.
prohlédnout, nebo dát prohlédnout pověřenou
osobou.
2. Prodávající může podle své volby vadné
zboží, nebo díly buďto nahradit, nebo opravit,
případně nechat opravit, nebo poskytnout

1. V případě, že dojde k událostem, které
nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat
a které způsobí prodávajícímu překážku v
plnění jeho smluvních povinností, je
prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o
dobu, po kterou tato překážka trvala a o
přiměřenou dobu, potřebnou k rozběhu své
normální činnosti.
2. Okolnosti
vylučující
odpovědnost
představují události, které prodávající při péči,
kterou je po něm možno požadovat, nemůže
odvrátit, např. válka, povstání, nepokoje,
stávky, dále obchodní, měnová, politická, příp.
jiná opatření úřadů, dále přírodní události,
jako požár, povodeň, zemětřesení apod., dále
prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek
materiálů a komponentů, dopravní podnikové
poruchy a podobné události vyšší moci, které
naruší
plnění
smluvních
povinností
prodávajícího. V těchto případech je
prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy,
aniž je kupujícímu povinen poskytnout
náhradu škody.
3. Kupující může požadovat od prodávajícího
vyjádření, zda od smlouvy odstoupí, nebo zda
bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě.
Pokud se prodávající nevyjádří, má kupující
právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které
bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující
odmítnout.

přiměřenou slevu. Kupující nemá nárok na
náhradu škody.
3. Prodávající je oprávněn požadovat vrácení
vadného zboží proti náhradě kupní ceny.
4. Chybějící množství budou, pokud je to možné a
účelné dodána, nebo kupující obdrží dobropis.
5. Prodávající poskytuje záruku za jakost svých
výrobků v délce 6 měsíců od data splnění
dodávky prodávajícím.
6. Na dodávky kompletních celků poskytuje
prodávající záruku podle zvlášť sjednaných
podmínek, které tvoří přílohu kupní smlouvy.
7. Žádné další záruky a závazky na sebe
prodávající nepřebírá, mimo případ, že je v kupní
smlouvě ujednáno jinak.
IX. Závěrečná ustanovení:
1. Ručení prodávajícího se řídí výhradně těmito
„Všeobecnými podmínkami“. Nároky, včetně
nároků na náhradu škody, pokud nejsou uvedeny
v těchto „Všeobecných podmínkách“, ať jsou
jakéhokoliv druhu, jsou vyloučeny, pokud jejich
původ nespočívá v úmyslu prodávajícího, nebo v
jeho hrubém porušení smluvních povinností.
2. Místem plnění smluvních dodávek prodávajícím
je sídlo jeho podniku, případně jeho příslušná
provozovna. Pro ostatní práva a závazky je
místem plnění sídlo podniku prodávajícího Česká
Republika, Uherský Ostroh.
3. Kupující není oprávněn bez souhlasu
prodávajícího vyvážet smluvní zboží do třetích
zemí (provádět reexport).
4. Spory, které by mohly vzniknout mezi stranami
při plnění smluvních povinností, budou stranami
řešeny přátelskou cestou. Pokud by přesto
nedošlo dohodou k odstranění sporu, je
ujednáno, že v případě sporu je příslušný pro jeho
rozhodnutí místně příslušný soud prodávajícího.

Místo: V Uherském Ostrohu
Datum: 1.11.2005

Kupující:

Prodávající:
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