Strojírny Bohdalice, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky
1.
Platnost a aktuálnost všeobecných obchodních podmínek:
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv na prodej
výrobků Strojírny Bohdalice a.s. a dále jsou součástí všech nabídek při prodeji výrobků do
tuzemska i do zahraničí. Dojde-li ke změně v jejich obsahu, platí jejich nové znění, pokud
změny nebudou po obdržení nového znění dodacích podmínek bez zbytečného odkladu
písemně kupujícím vyloučeny.
1.2. Odchylnou úpravu od těchto všeobecných obchodních podmínek lze sjednat pouze
výslovně a písemnou formou v kupní smlouvě.
2.
Vznik kupní smlouvy:
2.1. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího podpisem kupní smlouvy nebo
bezvýhradným přijetím závazné nabídky prodávajícího kupujícím.
2.2. Kupní smlouva může vzniknout také na základě objednávky kupujícího předáním zboží
kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V tomto případě kupní
smlouva vzniká v rozsahu sortimentu a množství uvedeném v odesílacím listě.
2.3. Souhlasí-li kupující s dodávkou zboží, ale má výhrady vůči těmto všeobecným obchodním
podmínkám, které nebyly zahrnuty do smlouvy, pak se jedná o protinávrh a smlouva
nevzniká.
2.4. Uzavřením kupní smlouvy ztrácí platnost veškeré podmínky a skutečnosti, které byly
ujednány mezi smluvními stranami před jejím podpisem, s výjimkou těchto všeobecných
obchodních podmínek, a které nebyly výslovně zahrnuty do textu smlouvy. Mezi
smluvními stranami platí pouze kupní smlouva a tyto všeobecné obchodní podmínky, které
jsou její nedílnou součástí.
2.5. Veškeré změny či doplnění platné kupní smlouvy lze učinit pouze písemnou formou po
vzájemné dohodě smluvních stran ve formě číslovaných dodatků ke smlouvě.
3.
Povinnosti smluvních stran:
3.1. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu se zněním smlouvy, ve sjednané kvalitě,
množství, provedení a s obvyklým příslušenstvím a převést v souladu s kupní smlouvou na
kupujícího vlastnické právo ke zboží.
3.2. Pro finální výrobek je prodávající je povinen vybavit zboží návodem k použití a záručním
listem.
3.3. Prodávající je povinen zabalit zboží tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana zboží
během přepravy do místa určení (obvyklé balení). V kupní smlouvě může být sjednáno
speciální balení zboží.
3.4. Kupující je povinen převzít zboží a zaplatit kupní cenu smlouvou stanoveným způsobem a
ve smlouvou stanovených lhůtách.
3.5. Prodávající i kupující jsou povinni bez zbytečného odkladu vzájemně se informovat o
všech skutečnostech, které mohou mít důsledky pro plnění kupní smlouvy.
3.6. Pokud se strany nedohodnou jinak, má prodávající právo použít pro výrobek ekvivalentně
značený materiál dle materiálových norem, např. DIN, EN, AISI atd.
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4.
Platební podmínky:
4.1. Platba bude provedena bez vad, bude-li připsána ve stanovené lhůtě na účet prodávajícího.
4.2. Kupující není oprávněn započíst si k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči
prodávajícímu.
4.2. Jsou-li sjednána částečná plnění ve prospěch kupujícího ve formě splátek kupní ceny, při
nedodržení termínu kterékoliv splátky je okamžitě splatná celá kupní cena.
4.3. Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny, je povinen za každý den prodlení zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky.
4.5. Prodávající fakturuje kupujícímu cenu zboží fakturou, která obsahuje alespoň tyto
náležitosti:
- označení prodávajícího a kupujícího
- platební místo - bankovní spojení prodávajícího
- číslo objednávky nebo smlouvy
- označení zboží, počet kusů, číslo odesílacího listu,
- uvedení průvodních a dopravních dokladů
- jednotkovou a celkovou cenu
- datum vystavení a datum splatnosti faktury.
4.6. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží nebo přejímkou odběratele
v místě Prodávajícího .
4.7. Faktura je splatná do 15 dnů ode dne jejího vystavení.
4.8. Nezaplacení kupní ceny do 30 dnů po uplynutí data její splatnosti je podstatným porušením
smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na okamžité odstoupení od smlouvy.
Prodávajícímu vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 30% z celkové kupní ceny.
Smluvní pokuta v tomto případě nevylučuje nárok na náhradu škody.
5.
Kontrola
5.1. Pokud si kupující vyžádá dodatečnou speciální kontrolu dodávaného zboží, nese náklady a
rizika s touto kontrolou spojené.
6.
Cena zboží
6.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, rozumí se, že ve smlouvě uvedené ceny jsou
cenami při dodací paritě EXW INCOTERMS 2000.
6.2. Ceny uvedené v kupní smlouvě v sobě zahrnují náklady na obvyklé balení a značení zboží.
Pokud kupující požaduje nadstandardní balení zboží nebo jeho speciální povrchovou
úpravu, musí být toto specifikováno v kupní smlouvě.
6.3. Kupující nese ke své tíži všechny výlohy a poplatky, které mohou vzniknout mimo území
České republiky, jako např. cla, daně, dovozní poplatky apod.
7.

Výhrada vlastnického práva
Prodávajícímu je zachováno vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Kupující je povinen zajistit, aby se zbožím až do úplného zaplacení kupní ceny
nezacházely nepovolané osoby, aby zboží bylo označeno jako vlastnictví prodávajícího a
aby kupující podnikl veškerá potřebná opatření k zachování tohoto práva prodávajícího,
která jsou v dané zemi obvyklá, a aby o tom prodávajícího bez zbytečného odkladu
informoval.

8.
Dodání zboží:
8.1. Nedojde-li v kupní smlouvě k výslovné dohodě o době dodání zboží, je oprávněn tuto dobu
určit prodávající.
8.2. Prodávající splní dodávku zboží předáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě
pro kupujícího.
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8.3. V kupní smlouvě lze sjednat dodací podmínku dle INCOTERMS 2000.
9.
Prodlení:
9.1. Neodebere-li kupující zboží způsobem stanoveným ve smlouvě a ve stanovené lhůtě, je
toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na
okamžité odstoupení od smlouvy. Prodávajícímu vzniká z tohoto důvodu nárok na smluvní
pokutu ve výši 20% celkové kupní ceny. Smluvní pokuta v tomto případě nevylučuje nárok
na náhradu škody.
9.2. Neodebere-li kupující zboží způsobem stanoveným ve smlouvě a ve stanovené lhůtě, může
mu prodávající poskytnout dodatečnou lhůtu k plnění v délce 30 dnů, přičemž mu vzniká
nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny. Smluvní pokuta v tomto
případě nevylučuje nárok na náhradu škody. V případě nesplnění povinností kupujícím ani
během této dodatečné lhůty k plnění, je toto jednání považováno za podstatné porušení
smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na okamžité odstoupení od smlouvy.
9.3 V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je tento povinen zaplatit úroky
z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení z celé dlužné částky.
10. Reklamační režim:
10.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce specifikované v záručním listě, pokud není
stanoveno jinak, záruka je platná v trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
10.2. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží není stiženo žádnými právními vadami.
10.3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží v závodě prodávajícího, při
odběru zde, nebo po obdržení dodávky a v případě zjištění vad sepsat o výsledku této
prohlídky přejímací protokol a doručit jej prodávajícímu.
10.4. Reklamace množstevních vad zboží je přípustná pouze ve lhůtě do 5 dnů od zjištění této
skutečnosti, nejdéle však ve lhůtě 14 dnů od okamžiku obdržení dodávky zboží kupujícím.
10.5. Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat nejpozději ve lhůtě 14 dnů od okamžiku
obdržení dodávky zboží.
10.6. Skryté vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, nejpozději však v záruční době.
10.7. Reklamace ze strany kupujícího musí být uplatněna písemnou formou na adrese uvedené
v kupní smlouvě.
10.8. Při reklamaci musí být reklamované nedostatky dostatečně specifikovány uvedením typu,
výrobního čísla zboží a projevu vady.
10.9. Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující dodávku bez připomínek
přijal.
10.10. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o vyřízení reklamace na místě, kde došlo
k projevu vady a kupující je povinen mu toto umožnit.
10.11. Pokud bude zjištěno, že uplatňovaná vada vznikla v důsledku nesprávného užívání zboží,
neodborné manipulace s ním nebo v důsledku nešetrného zacházení s ním, kupující nemá
nárok na reklamaci.
10.12. Kupující není oprávněn činit ani připustit jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku nebo
jeho obalu.
11. Přechod nebezpečí:
11.1. Veškerá rizika na zboží přecházejí na kupujícího podle podmínek sjednaných v kupní
smlouvě, jinak v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci nebo v okamžiku převzetí
zboží kupujícím.
11.2. Pokud kupující neodebere zboží způsobem a v termínu stanoveném smlouvou, přechází
nebezpečí škody na zboží na kupujícího uplynutím této lhůty.
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12. Odpovědnost
12.1. Prodávající ani kupující nejsou odpovědni za nesplnění svých povinností z kupní smlouvy,
pokud je toto zapříčiněno vyšší mocí.
12.2. Za okolnosti vyšší moci je třeba považovat zejména: přírodní katastrofy, omezující novou
legislativu, válečný konflikt, stávku, výluku.
12.3. O všech okolnostech vyšší moci jsou strany povinny se neprodleně vzájemně informovat.
V případě nedodržení této povinnosti nebude k těmto okolnostem přihlédnuto jako k vyšší
moci.
12.4. Prodávající odpovídá pouze za zaviněné porušení smlouvy, neodpovídá za nemožnost
plnění v důsledku neplnění třetích osob.
13. Odstoupení od smlouvy
13.1. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím je prodávající oprávněn účtovat smluvní
pokutu z kupní ceny, dojde-li k odstoupení od smlouvy ve lhůtě
a) delší, než jedna polovina dodací lhůty, ve výši 20% z celkové kupní ceny a
b) kratší, než jedna polovina dodací lhůty, ve výši 30% z celkové kupní ceny.
Tím není dotčen nárok na náhradu škody.
13.2. Zaplacením smluvní pokuty podle bodu 13.1. těchto dodacích podmínek kupní smlouva
zaniká.

14.

Rozhodčí doložka:
Veškeré spory vznikající z kupní smlouvy, související s jejím vznikem, prováděním a
zánikem, jakož i spory o její platnost, bude řešit s konečnou platností Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze ve shodě s jednacím
řádem tohoto soudu, a to jedním rozhodcem. Jednacím jazykem bude jazyk český.

15.

Doložka o volbě práva:
Veškeré spory vznikající z kupní smlouvy, související s jejím vznikem, prováděním a
zánikem, jakož i spory o její platnost, budou řešeny podle Úmluvy o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží z r. 1980, otázky, které tato úmluva neřeší, se budou řešit podle
práva České republiky.

16.

Klauzule o platnosti smlouvy:
Neplatnost jednoho nebo více ustanovení kupní smlouvy nemá za následek neplatnost
kupní smlouvy jako celku.

Datum a místo :

Podpis :
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