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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ

GENERAL CONDITIONS AND TERMS APPLICABLE TO

UCB TECHNOMETAL, S.R.O.

SUPPLIES OF GOODS BY UCB TECHNOMETAL, S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. Občanského
zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností
UCB TECHNOMETAL s.r.o. jako prodávajícím.
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou
součástí
kupních
smluv
uzavíraných
společností
UCB
TECHNOMETAL s.r.o., IČ 629 66 529, se sídlem Loděnice u Berouna
– Chrustenice 163, PSČ 267 12, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43649 (dále také
jako Prodávající), na straně jedné, s jednotlivými právnickými či
fyzickými osobami jako kupujícími (dále jen Kupující) na straně
druhé, jejichž předmětem je dodání jakýchkoliv výrobků či zboží ze
strany Prodávajícího, včetně zboží a výrobků přizpůsobených
specifikacím Kupujícího (dále jen Zboží), jak je takové Zboží
podrobně specifikováno v jednotlivých kupních smlouvách (dále jen
Kupní smlouva).

1.2.

VOP 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.

1.3.

Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto
VOP. Strany výslovně vylučují použití jakýchkoliv případných
všeobecných podmínek či obdobných dokumentů Kupujícího.

1.4.

Prodávající má právo tyto VOP jednostranně v přiměřeném rozsahu
změnit v souladu s ustanovením § 1752 Občanského zákoníku. V
takovém případě je Prodávající povinen nejpozději 5 dní před
sjednaným termínem dodání Zboží Kupujícímu doručit oznámení o
změně VOP spolu s jejich novým zněním na jeho adresu dle Kupní
smlouvy. K později zaslaným změnám se nepřihlíží. Kupující je
oprávněn změny odmítnout a od Kupní smlouvy do 3 dnů od doručení
oznámení o změně VOP odstoupit. Neučiní-li tak, je novým zněním
VOP vázán.

2.
2.1.

issued in accordance with Section 1751 et seq. of the Civil Code
governing the establishment of purchase contracts by UCB
TECHNOMETAL .s.r.o, as the Seller.
1.

INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1.

The present General Terms and Conditions (hereinafter referred to
as the GCTs) form an integral part of purchase contracts
established by UCB TECHNOMETAL s.r.o., Reg. No. 629 66
529, with its registered office at Loděnice u Berouna – Chrustenice
163, Postal Code 267 12, enrolled in the Register of Companies
maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Entry
43649 (hereinafter referred to as the Seller), on one hand, and
specific legal entities or individuals as buyers (hereinafter referred
to as the Buyer) on the other, the subject of which concerns
supplies of any products or goods by the Seller, including goods
and products adapted to Buyers’ specifications (hereinafter
referred to as the Goods), as such Goods are detailed under
specific purchase contracts (hereinafter referred to as Purchase
Contracts).

1.2.

The present GCTs regulate the relationships and define the mutual
rights and obligations between the Seller and the Buyer, regardless
of the origin of the Goods or its place of delivery and/or the
Buyer’s registered office.

1.3.

Any divergent arrangements under the Purchase Contracts shall
prevail over the provisions of the present GCTs. The Parties
expressly exclude the application of the Buyer’s general terms and
conditions, where relevant.

1.4.

The Seller may unilaterally reasonably amend the present GCTs in
accordance with the provision under Section 1752 of the Civil
Code. In such a case, the Seller must deliver to the Buyer’s address
provided in the respective Purchase Contract, at the latest 5 days
before the agreed-upon date of delivery of the Goods, a change
notification relating to the GCTs along with the new wording
thereof. Any changes notified thereafter shall not be taken into
account. The Buyer may reject such changes and withdraw from
the Purchase Contract within 3 days of receiving the change
notification related to the GCTs. Unless they do so, they shall be
bound by the new wording of the GCTs.

DEFINICE
Mimo výrazů definovaných na jiných místech těchto VOP, definice a
jiná ustanovení tohoto článku 2 se uplatní v celých VOP:
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění; a
2.

DEFINITIONS

Strana znamená smluvní stranu Kupní smlouvy.
2.1.
2.2.

Nadpisy v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nemají
vliv na výklad těchto VOP.

3.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.

Na základě objednávky Kupujícího zašle Prodávající Kupujícímu
potvrzení objednávky, které bude zpravidla obsahovat zejména
specifikaci Zboží, kupní ceny, dodacích a platebních podmínek a odkaz
na tyto VOP. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je mezi
Stranami uzavřena závazná Kupní smlouva, ledaže Kupující
neprodleně (nejpozději do druhého dne od doručení potvrzení
objednávky) uzavření Kupní smlouvy odmítne z důvodu, že potvrzení
objednávky se svým obsahem podstatně liší od objednávky Kupujícího
ve smyslu č. 3.2 VOP.

3.2.

Obsah potvrzení objednávky Prodávajícího se stává součástí Kupní
smlouvy. Pro účely těchto VOP se za potvrzení objednávky považuje i
potvrzení obsahující jakékoliv dodatky či odchylky oproti objednávce
Kupujícího, byť by podstatně měnily její podmínky. Jestliže potvrzení

Except for the terms defined elsewhere throughout the present
GCTs, the definitions and provisions under the present Article 2
shall apply to the GCTs in their entirety:
Civil Code denotes Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as
amended; and
Party denotes a contracting party to any Purchase
Contract.

2.2.

The titles used in these GCTs shall be for reference only and shall
not be relevant in any way to the construction of the present GCTs.

3.

ESTABLISHMENT OF A CONTRACT

3.1.

On the basis of an order placed by the Buyer, the Seller shall send
to the Buyer an order confirmation, which shall generally contain
the specification of the Goods, the purchase price, delivery and
payment terms and a reference to the present GCTs. With the order
confirmation provided by the Seller, a binding Purchase Contract
shall be deemed to have been established between the Parties,
except where the Buyer promptly (at the latest within one day of

objednávky podstatně mění podmínky objednávky Kupujícího, je
Kupující oprávněn uzavření Kupní smlouvy odmítnout, a to nejpozději
do druhé dne od doručení potvrzení objednávky.
3.3.

Výše uvedená ustanovení tohoto článku nebrání tomu, aby mezi
Stranami byla uzavřena písemná Kupní smlouva či aby k uzavření
Kupní smlouvy došlo jinou výslovnou akceptací návrhu jedné Strany
druhou Stranou.

4.

SOUČINNOST STRAN

4.1.

Kupující je povinen dodat na výzvu Prodávajícího veškeré podklady
potřebné k realizaci dodávky Zboží dle Kupní smlouvy a poskytnout
pro tyto účely Prodávajícímu veškerou další nezbytnou součinnost.

4.2.

V případě prodlení Kupujícího se splněním povinností podle odstavce
4.1 výše je Prodávající oprávněn po dobu trvání prodlení Kupujícího
pozastavit zahájení výroby a dodávky Zboží. Doba dodání Zboží se
prodlouží o dobu trvání prodlení Kupujícího podle tohoto odstavce.

4.3.

Prodávající je povinen informovat Kupujícího o všech skutečnostech,
které nastanou v průběhu přípravy plnění a které by mohly mít vliv na
kvalitu Zboží nebo jeho použití.

5.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši dle Kupní smlouvy.
Kupní cena uvedená v Kupní smlouvě může být zvýšena v
následujících případech:

receiving the order confirmation) refuses the establishment of the
Purchase Contract due to the content of the order confirmation
being substantially different from the Buyer’s order within the
meaning of Art. 3.2 of the present GCTs.
3.2.

The content of the Seller’s order confirmation shall become a part
of the Purchase Contract. For the purposes of the present GCTs, a
confirmation that contains any additions to or derogations from the
Buyer’s order, including where the same substantially alter the
conditions thereof, shall also be regarded as an order confirmation.
If the order confirmation substantially alters the conditions of the
Buyer’s order, the Buyer may refuse to enter into the Purchase
Contract at the latest by the next day after the order confirmation
is received.

3.3.

The aforementioned provisions of the present Article shall not be
construed as preventing the Parties from entering into a written
Purchase Contract, or the Purchase Contract from being
established through any other express acceptance of either Party’s
draft by the other Party.

4.

COOPERATION OF THE PARTIES

4.1.

At the Seller’s request, the Buyer must provide all background
documents required for the supply of the Goods under the
Purchase Contract to take place and provide any further
cooperation required by the Seller for the purposes thereof.

4.2.

If the Buyer is late with meeting the obligations under paragraph
4.1 above, the Seller may suspend the commencement of the
production and supplies of the Goods while the Buyer’s delay
lasts. The delivery term for the Goods shall be extended by the
time of the Buyer’s delay pursuant to the present paragraph.

a)

změny nákladů na straně Prodávajícího převyšujících 5 % kupní
ceny dle Kupní smlouvy;

b)

v návaznosti na výpadek dodávek surovin pro výrobu Zboží
zejména v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a / nebo
souvisejících sankcí;

4.3.

v návaznosti na nestabilitu měnového trhu způsobenou zejména
v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a / nebo
souvisejících sankcí; nebo

The Seller shall inform the Buyer of all events that occur during
the preparation of the supplies, which could have an effect on the
quality of the Goods or the use thereof.

5.

PRICE FOR THE GOODS AND TERMS OF PAYMENT

5.1

The Buyer must pay the Purchase Price as specified under the
Purchase Contract. The Purchase Price given under the Purchase
Contract may be increased in the event of:

c)

d)

v návaznosti na zvýšení, či snížení cen energií a slévárenských
vstupů.

Prodávající tuto změnu vždy předem oznámí Kupujícímu, který tímto
s možností jednostranné změny kupní ceny za výše uvedených
podmínek souhlasí.
5.2.

Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu Zboží Kupujícímu, cenu
obalů, palet, certifikace a pojištění, pokud Kupní smlouva výslovně
nestanoví jinak. Pokud Kupující vrátí poskytnuté obaly a palety
Prodávajícímu, Prodávající bez zbytečného odkladu vystaví dobropis
ve prospěch Kupujícího na částku fakturovanou jako cenu obalů a
palet.

5.3.

Náklady na provedení jakýchkoliv změn na Zboží dle specifikací
Kupujícího nese Kupující.

5.4.

Forma úhrady kupní ceny je stanovena v potvrzení objednávky ze
strany Prodávajícího, resp. Kupní smlouvě. V případě, že je uvedena
forma úhrady (i) „platba předem (zálohová faktura)“, či jiná
obdobná formulace totožného významu, je Kupující povinen zaplatit
kupní cenu před dodáním Zboží, a to nejpozději do doby splatnosti
určené zálohovou fakturou vydanou Prodávajícím. Do doby, než
Kupující uhradí kupní cenu na základě zálohové faktury, není
Prodávající povinen Kupujícímu Zboží dodat, nepočne běžet doba pro
dodání Zboží a Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující je
povinen kupní cenu uhradit i v případě, že mu Zboží z důvodu
nezaplacení zálohové faktury nebylo dodáno. Jakmile bude kupní cena
ze strany Kupujícího uhrazena, dodá Prodávající Kupujícímu
objednané Zboží. V případě, že je uvedena forma úhrady (ii) „na
dobírku“, či jiná obdobná formulace totožného významu, je Kupující
povinen zaplatit kupní cenu nejpozději při dodání Zboží. Odmítnutím
převzetí či nepřevzetím řádně dodaného Zboží není dotčena povinnost

a)

a change in the costs incurred by the Seller exceeding 5% of
the Purchase Price as specified under the Purchase Contract;

b)

following the failure of the supply of raw materials for the
production of the Goods, in particular as a result of the war
in Ukraine and / or connected sanctions;

c)

following the currency market instability caused in particular
by the war in Ukraine and / or connected sanctions; or

d)

following an increase or decrease in the prices of energy and
foundry inputs.

The Seller shall at all times notify such changes in advance to the
Buyer, who consents to such unilateral Purchase Price revisions
under the conditions specified above.
5.2.

The Purchase Price does not include the costs of transporting the
Goods to the Buyer, the costs of packaging and pallets, and the
certification and insurance costs unless the Purchase Contract
expressly stipulates otherwise. If the Buyer returns the packaging
and pallets provided to the Seller, the Seller shall promptly issue a
credit note in favour of the Buyer stating the amount invoiced as
the costs of packaging and pallets.

5.3.

The costs of any changes to the Goods required by the Buyer shall
be borne by the Buyer.

5.4.

The method of payment of the Purchase Price is specified in the
order confirmation provided by the Seller, or as specified under

Kupujícího zaplatit kupní cenu. V případě, že je uvedena forma úhrady
(iii) „převodem“, či jiná obdobná formulace totožného významu, je
Kupující povinen zaplatit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího
dle faktury vydané Prodávajícím, a to nejpozději do doby splatnosti
této faktury. Jestliže není v potvrzení objednávky uvedena forma
úhrady kupní ceny, má se za to, že byla uvedena forma úhrady
převodem.
5.5.

Faktury (daňové doklady) budou zasílány na adresu Kupujícího
uvedenou v Kupní smlouvě nebo na emailovou adresu Kupujícího.
Faktura bude vystavena vždy ke dni dodání Zboží (s výjimkou
zálohových faktur). Splatnost faktur je 21 dnů od jejich vystavení,
není-li v potvrzení objednávky, resp. Kupní smlouvě dohodnuta jiná
doba splatnosti. Splatnost zálohových faktur bude určena v potvrzení
objednávky, resp. Kupní smlouvě nebo v zálohové faktuře. Použití
ustanovení § 2119 a 2125 odst. 2 Občanského zákoníku je vyloučeno.

5.6.

Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním dobropisů, zálohových
faktur a faktur ve formátu .pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel
Kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto emailovou adresu aktivně
užívá. Kupující dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje
příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického
dobropisu, zálohové faktury i faktury, zasílaných ve formátu .pdf.

5.7.

Veškeré částky, které mají být hrazeny Kupujícím a které představují
úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH.
Kupující je rovněž povinen (společně se zaplacením úplaty za toto
plnění) zaplatit Prodávající částku odpovídající zákonné výši DPH.

5.8.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny sjednávají Prodávající a
Kupující smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.

5.9.

Bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající
oprávněn využít služeb třetích osob ohledně správy takovéto
pohledávky po lhůtě splatnosti. V takovém případě je Kupující povinen
nahradit Prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (zahrnující
zejména, avšak nikoliv výlučně, platby za služby těchto třetích osob).

5.10.

Kupující není oprávněn jednostranným jednáním započíst svou
pohledávku vůči pohledávce Prodávajícího. Dohoda o takovém
započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu.
Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na právo Prodávajícího
jednostranně započíst vzájemné pohledávky Prodávajícího vůči
pohledávkám Kupujícího.

5.11.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu dle Kupní smlouvy bez ohledu
na vystavení faktury, která je pouze daňovým dokladem a právo na
úhradu kupní ceny s ní není spojeno. Uhrazením se pro účely těchto
VOP a Kupní smlouvy rozumí připsání příslušných peněžních
prostředků na účet Prodávajícího.

5.12.

Případné uplatnění nároků z vad Zboží Kupujícím není důvodem k
tomu, aby Kupující pozastavil úhradu kupní ceny. Použití ustanovení
§ 2108 Občanského zákoníku je vyloučeno.

6.

DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1.

Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v termínu dle Kupní smlouvy.
Termín dodání Zboží uvedený v Kupní smlouvě může být
Prodávajícím změněn v následujících případech:
a)

v návaznosti na výpadek dodávek surovin pro výrobu Zboží
zejména v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a / nebo
souvisejících sankcí,

b)

v návaznosti na nestabilitu měnového trhu způsobenou zejména
v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a / nebo
souvisejících sankcí, nebo

c)

v návaznosti na zvýšení, či snížení cen energií a slévárenských
vstupů.

the Purchase Contract. Where the specified payment method is (i)
“advance payment (advance invoice)”, or a similar formulation
of the identical meaning, the Buyer shall pay the Purchase Price
before the Goods are delivered, at the latest by the maturity date
specified in the advance invoice issued by the Seller. Before the
Buyer pays the Purchase Price against the relevant advance
invoice, the Seller shall not be obligated to deliver the Goods to
the Buyer, the delivery term for the Goods shall not commence
and the Goods shall remain the Seller’s property. The Buyer must
pay the Purchase Price even if the Goods have not been delivered
to them due to the non-payment of the advance invoice. As soon
as the Purchase Price is paid by the Buyer, the Seller shall deliver
the ordered Goods to the Buyer. If the specified payment
mechanism is (ii) “cash on delivery”, or a similar formulation
with the identical meaning, the Buyer shall pay the Purchase Price
at the latest at the time the Goods are delivered to them. Their
refusal to accept or their non-acceptance of duly delivered Goods
shall have no effect whatsoever on the Buyer’s obligation to pay
the Purchase Price. If the specified payment method is (iii) “bank
transfer”, or a similar expression having the same meaning, the
Buyer must pay the Purchase Price by wire transfer to the Seller’s
account provided in the invoice issued by the Seller at the latest by
the last day of the payment term of the invoice. Unless the order
confirmation specifies any payment method for the Purchase
Price, bank transfer shall be regarded as the selected payment
method.
5.5.

The invoices (tax documents) shall be sent to the address of the
Buyer given in the Purchase Contract, or to Buyer’s email address.
The date of issue of each invoice shall fall on the day of delivery
of the Goods (except for advance invoices). The payment term of
the invoices shall be 21 days from the date of issues unless the
order confirmation or the Purchase Contract specifies a different
payment term. The payment term for advance invoices shall be
specified in the order confirmation, or the Purchase Contract, or in
the advance invoice itself. Application of the provisions under
Sections 2119 and 2125, paragraph 2, of the Civil Code is hereby
excluded.

5.6.

The Buyer consents to credit notes, advance invoices and invoices
to be issued and sent to them in the .pdf format at the email address
selected by the Buyer for this very purpose, and confirms they
presently actively use that email address. In this respect, the Buyer
further declares that they own the equipment necessary to receive,
verify and open electronic credit notes, advance invoices and
invoices sent to them in the .pdf format.

5.7.

All amounts to be paid by the Buyer, which represent payments
for any supplies for the purposes of the VAT are stated exclusive
of the VAT. The Buyer shall further pay to the Buyer an amount
corresponding to the VAT at its statutory amount (at the time of
paying the price for the supplies).

5.8.

In case of a delay with the payment of the Purchase Price, the
Seller and the Buyer have agreed on a contractual late payment
interest equivalent to 0.05% of the owned amount for each day of
the delay.

5.9.

If the Buyer is late with the payment of the Purchase Price, the
Seller may use third party services in order to secure the collection
of such overdue receivables. If that is the case, the Buyer shall be
obligated to compensate the Seller for any expenses they incur in
this respect (including, without limitation, any payments of the
third party services rendered).

5.10.

The Buyer may not unilaterally offset their receivables against the
Seller’s receivables. Any agreement between the Parties to offset
their mutual receivables shall require to be established in writing.
The provisions of the present paragraph shall be without prejudice
to the Seller’s right to unilaterally offset their receivables against
those of the Buyer.

5.11.

The Buyer shall be obligated to pay the Purchase Price under the
Purchase Contract regardless of whether, or not, a corresponding
invoice has been issued, it being understood that an invoice is a
mere tax document and the right to the payment of the Purchase
Price is not related to it in any way. For the purposes of the present
GCTs and any Purchase Contract, payment denotes the crediting
of the relevant funds to Seller’s bank account.

5.12.

Applying their defect liability claims with regard to the Goods
shall not authorise the Buyer to suspend the payment of the
Purchase Price. Application of the provision under Section 2108
of the Civil Code is hereby excluded.

6.

DELIVERY TERMS, TRANSFER OF TITLE AND RISK OF
DAMAGE TO THE GOODS

6.1

The Seller shall deliver the Goods to the Buyer on the date
specified under the Purchase Contract. The Delivery date of the
Goods given specified in the Purchase Contract may be changed
by the Seller in the following cases:

Prodávající tuto změnu vždy předem oznámí Kupujícímu, který tímto
s možností jednostranné změny termínu dodání Zboží za výše
uvedených podmínek souhlasí.
6.2.

6.3

Prodlením Prodávajícího s dodáním Zboží není Kupní smlouva
dotčena; závazek Prodávajícího dodat Zboží a závazek Kupujícího
zaplatit kupní cenu zůstává v platnosti. Strany výslovně vylučují
použití ustanovení § 1980 Občanského zákoníku.
Zboží musí být opatřeno obalem nebo být připraveno k přepravě v
souladu s Kupní smlouvou. Prodávající zajistí přepravu Zboží
Kupujícímu v souladu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě
sám nebo za použití třetí osoby. Nestanoví-li Kupní smlouva tuto
podmínku výslovně, má právo volby Prodávající.

6.4

Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží
během přepravy nejpozději do následujícího pracovního dne od
okamžiku převzetí Zboží od přepravce.

6.5

Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ve sjednaném
termínu v případě, že Kupující má vůči Prodávajícímu dluhy po
splatnosti v souvislosti s dodávkami Zboží na základě dříve
uzavřených Kupních smluv nebo nezaplatil zálohovou fakturu dle čl.
5.4 těchto VOP. Až do úplného uhrazení všech takových dluhů není
Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Prodávající je oprávněn plnit Kupujícímu v částečných dodávkách,
stejně tak jako je oprávněn plnit Kupujícímu před i po době dodání
uvedené v Kupní smlouvě. Kupující je povinen přijmout částečné
plnění stejně tak jako plnění před i po době dodání.
Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, je Prodávající povinen
předat Kupujícímu Zboží, spolu s příslušnými doklady (zejména
dodacím listem), v místě svého sídla. V tomto případě je za okamžik
dodání Zboží považován okamžik, kdy Prodávající umožní ve svém
sídle Kupujícímu se Zbožím nakládat.

following the failure of the supply of raw materials for the
production of the Goods in particular as a result of the war
in Ukraine and / or connected sanctions;

b)

following the currency market instability caused in particular
by the war in Ukraine and / or connected sanctions; or

c)

following an increase or decrease in the prices of energy and
foundry inputs.
The Seller shall at all times notify such changes in advance
to the Buyer, who consents to such unilateral the Delivery
date of the Goods revisions under the conditions specified
above.

6.2

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 anebo nepodstatných vad či nedodělku anebo jiných vad,
které nemají vliv na funkčnost Zboží. Pokud Kupující odmítne převzít
Zboží nebo nepřevezme Zboží či nezaplatí zálohovou fakturu dle čl.
5.4 VOP, ačkoliv byl k tomu povinen, je Prodávající oprávněn Zboží
uskladnit na náklady Kupujícího a za každý den, ve kterém je Kupující
v prodlení s převzetím Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat
Kupujícímu skladné ve výši 100 Kč (3,5 Eur) denně.

Any delay on the part of the Seller in delivering the Goods shall
have no effect whatsoever on the Purchase Contract; the Seller’s
undertaking to deliver the Goods and the undertaking of the Buyer
to pay the Purchase Price shall continue to apply. The Parties
expressly exclude application of the provision under Section 1980
of the Civil Code.

6.3

Strany se mohou dohodnout, že Prodávající zajistí odeslání Zboží do
sídla Kupujícího nebo na adresu uvedenou v Kupní smlouvě. Za
okamžik předání Zboží Kupujícímu je v takovém případě považován
den předání Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

The Goods must be delivered in packaging or prepared for
transport in accordance with the Purchase Contract. The Seller
shall provide for the transport of the Goods to the Buyer in
accordance with the conditions laid down under the Purchase
Contract, either on their own, or via a third party. Unless the
Purchase Contract expressly regulates this issue, the choice shall
be made by the Seller.

6.4

The Buyer shall inform the Seller regarding any damage to the
Goods in transport at the latest by the next business day after they
accept the Goods from the carrier.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až okamžikem
zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na Zboží přechází na
Kupujícího okamžikem předání a převzetí Zboží.

6.5

The Seller shall not be obligated to deliver the Goods to the Buyer
on the agreed-upon date if there are any overdue amounts owing
by the Buyer to the Seller related to supplies of Goods under any
Purchase Contracts established earlier, or if the Buyer has not
made the payment under an advance invoice as provided for under
Art. 5.4 of the present GCTs. The Seller shall not be deemed to be
late with the supply of any Goods until full payment by the Buyer
of any and all such overdue amounts takes place.

6.6

The Seller may provide partial supplies to the Buyer as well as
provide supplies before and after the delivery dates specified in
the Purchase Contract. The Buyer must accept such partial
supplies as well as any supplies delivered before or after the
delivery term.

6.7

Unless agreed otherwise under the Purchase Contract concerned,
the Seller shall transmit the Goods to the Buyer, along with any

6.11

Do okamžiku přechodu vlastnické práva k Zboží na Kupujícího je
Kupující ohledně Zboží v postavení uschovatele.

7.

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží a odpovídá
za vady Zboží za podmínek sjednaných v Kupní smlouvě a těchto
VOP, jinak dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

7.2.

a)

Kupující je povinen předané Zboží důkladně zkontrolovat a případné
vady bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit,
nejpozději však do 14 dnů, oznámit Prodávajícímu, jinak ztrácí právo
uplatnit práva z vadného plnění u soudu. Kupující je dále povinen
poskytnout Prodávajícímu součinnost při uplatňování práv z vadného
plnění, zejména poskytnout veškeré informace ohledně vad Zboží a

umožnit přístup k reklamovanému Zboží.
7.3.

Práva Kupujícího z vadného plnění zanikají, nebyla-li vada zjištěna do
12 měsíců od dodání Zboží.

7.4.

Pokud Prodávající odstraní vady Zboží ve lhůtě stanovené v Kupní
smlouvě nebo ve lhůtě, která bude stanovena ve vztahu k dílčím vadám
následnou dohodou Stran, nevzniká Kupujícímu právo na náhradu
škody, která Kupujícímu případně vznikla dodáním vadného Zboží.

8.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.

Prodávající je oprávněn vedle zákonem stanovených případů od Kupní
smlouvy odstoupit v případech, kdy:
a)

8.2

8.3

Kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 15
dní, přičemž ustanovení
§ 2133 Občanského zákoníku se nepoužije,

b)

proti Kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení, s výjimkou
zjevně nedůvodného insolvenčního návrhu,

c)

proti Kupujícímu bude nařízena exekuce či výkon rozhodnutí,

d)

Kupující vstoupí do likvidace,

e)

Kupující převede Zboží na třetí osobu před úplným zaplacením
kupní ceny,

f)

Kupující jinak poruší své povinnosti vyplývající z VOP nebo
Kupní smlouvy a toto porušení neodstraní ve lhůtě 14 dnů ode
dne, kdy byl na porušení Prodávající písemně upozorněn.

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených
právními předpisy a Kupní smlouvou.
Při plnění v částečných dodávkách je Prodávající oprávněn zvolit, zda
od Kupní smlouvy odstoupí jen ohledně nesplněného zbytku plnění či
ohledně celého plnění. Při postupném dílčím plnění je Prodávající
oprávněn zvolit, zda od Kupní smlouvy odstoupí jen s účinky do
budoucna či zda odstoupí ohledně celého plnění.

8.4

Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinky
nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo odstoupení jedné Strany
doručeno Straně druhé. V případě pochybností se má za to, že
odstoupení bylo příslušné Straně doručeno třetího dne po jeho odeslání
odstupující Stranou.

9.

VYŠŠÍ MOC

9.1.

Žádná Strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění
svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových okolností
jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka
nebo válečná jednání, a dále dalších obdobných mimořádných
skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Strana
tuto překážku nebo její následky překonala a jestliže tato skutečnost
vznikla nezávisle na vůli této Strany, nevznikla z osobních poměrů
Strany ani v době, kdy byla již Strana s plněním svých povinností v
prodlení a nejedná se rovněž o skutečnost, kterou byla Strana povinna
podle Kupní smlouvy překonat (dále jen Vyšší moc). Za Vyšší moc
budou považovány také situace, kdy Prodávající nemůže úplně nebo
částečně splnit své smluvní povinnosti z důvodu zákazu vývozu Zboží
anebo nevydání vývozního povolení či obdobného povolení
příslušnými orgány veřejné moci.

9.2.

Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z výše
uvedených důvodů, musí písemně informovat druhou Stranu
neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů poté, co okolnost
Vyšší moci nastala, a stejně tak musí druhou Stranu písemně
informovat do 7 kalendářních dnů o zániku těchto okolností. Po
odpadnutí překážky z důvodu existence okolnosti Vyšší moci jsou
strany povinny neprodleně započít s plněním svých smluvních
povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

documents (especially the delivery note) at their registered office.
In such a case, the Goods shall be deemed delivered once the Seller
allows the Buyer to handle the Goods at their registered office.
6.8

The Buyer shall accept the Goods. The Seller shall remove any
defects exhibited by the Goods and identified at the acceptance
procedure within the time limits agreed upon with the Buyer. The
Buyer may not refuse to accept the Goods on the grounds of minor
or insignificant defects or backlog, or any other defects that do not
have an effect on the performance of the Goods. If the Buyer
refuses to accept the Goods, or if they do not accept the Goods or
pay an advance invoice as provided for under Art. 5.4 of the GCTs,
despite being obligated to do so, the Seller may place the Goods
in storage at the expense of the Buyer, and the Seller may charge
the Buyer with a daily storage fee of CZK 100 (EUR 3.5) for every
day the Buyer is late with the acceptance of the Goods.

6.9

The Parties may agree for the Seller to ensure the Goods are sent
to the Buyer’s registered address or to an address given in the
Purchase Contract. If that is the case, the Goods shall be deemed
transmitted to the Buyer on the day they are transmitted to the first
carrier for transport to the Buyer.

6.10

The title to the Goods shall only pass to the Buyer upon full
payment of the Purchase Price. The risk of damage to the Goods
shall pass to the Buyer once the Goods are transmitted and
accepted.

6.11

Until the title to the Goods passes to the Buyer, the Buyer’s
position shall be that of a custodian with regard to the Goods.

7.

QUALITY WARRANTY AND LIABILITY FOR DEFECTS

7.1.

The Seller provides the Buyer with a quality warranty covering the
Goods and is liable for any defects in the Goods under the
conditions agreed upon under the Purchase Contract and the
present GCTs, or under the relevant provisions of the Civil Code.

7.2.

The Buyer must thoroughly examine the accepted Goods and
notify any defects identified to the Seller without undue delay after
they have had an opportunity to identify them, and in any event
within no more than 14 days; otherwise they lose the right to apply
their defect liability claims in court. The Buyer is further obligated
to provide the Seller with any cooperation when applying their
defect liability claims, especially supply any and all information
regarding defects in the Goods and provide access to the claimed
Goods.

7.3.

Buyer’s defect liability claims cease to apply with regard to any
defect that is not identified within 12 months of delivery of the
Goods.

7.4.

If the Seller removes the defects in the Goods within the time limit
set out under the Purchase Contract, or within such a time limit as
the Parties may agree upon, from time to time, with regard to any
specific defects, the Buyer shall not be entitled to any damages
they may have incurred as result of a delivery of defective Goods.

8.

TERMINATION OF THE CONTRACT

8.1.

In addition to the cases stipulated by law, the Seller may also
terminate the Purchase Contract if:
a)

the Buyer is late with the payment of the Purchase Price for
more than 15 days, on the understanding that the provision
under
Section 2133 of the Civil Code shall not be
applied,

b)

an insolvency proceeding is commenced against the Buyer,
except for where the insolvency petition lodged is clearly
unfounded,

9.3.

V případě, že okolnost Vyšší moci trvá alespoň 30 dní, jsou Strany
oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit.

c)

enforcement proceedings or an enforcement of a decision is
ordained against the Buyer,

10.

JINÁ USTANOVENÍ

d)

the Buyer enters into liquidation,

10.1.

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.

e)

the Buyer transfers the Goods to a third party before the full
payment of the Purchase Price,

f)

the Buyer violates their obligations under the GCTs or the
Purchase Contract in any other way, failing to remedy the
situation within 14 days of the day of being notified of the
violation in writing.

10.2.

10.3.

Rozsah náhrady škody, která vznikne Kupujícímu v souvislosti s Kupní
smlouvou, je omezen, přičemž Prodávající je povinen nahradit
Kupujícímu případně vzniklou škodu pouze do výše kupní ceny podle
příslušné Kupní smlouvy. Náhrada ušlého zisku je zcela vyloučena.
Kupující je povinen předcházet vzniku škody, zejména provádět
průběžnou kontrolu při zpracovávání Zboží a následném nakládání se
Zbožím. Zjistí-li Kupující vady Zboží, je povinen o této skutečnosti
bezodkladně informovat Prodávajícího ve smyslu ustanovení 7.2 výše
a nadále Zboží nezpracovávat či s ním jinak nenakládat, hrozil-li by v
důsledku toho vznik další škody.
Kupující není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky z
Kupní smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu Prodávajícího.

10.4.

Kupní smlouva může být změněna pouze písemným, oboustranně
potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Kupní
smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými
zástupci obou Stran.

10.5.

Prodávající je oprávněn na Zboží uvádět svoji obchodní firmu případně
jakoukoliv svou ochrannou známku, pokud není s Kupujícím
dohodnuto jinak. Projev vůle Kupujícího podle tohoto odstavce musí
být učiněn písemně.

11.

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

11.1

Jakékoliv spory budou Stranami řešeny smírnou cestou. Pokud nebude
dosaženo žádného smírného řešení během třiceti (30) dnů, bude sporná
otázka rozhodnuta příslušným soudem České republiky dle sídla
Prodávající strany.

11.2

Smluvní vztahy dle Kupní smlouvy se řídí právem České republiky s
vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito
VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.2.

Je-li některé z ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné,
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v
budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné
pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti, zdánlivosti
a vynutitelnosti ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy.
Bez ohledu na výše uvedené se Strany zavazují jednat v dobré víře tak,
aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v
nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného
ustanovení.

12.3.

Žádné neuplatnění, částečné uplatnění ani opoždění Prodávajícího s
uplatněním práva nebo prostředků právní ochrany se nevykládá jako
vzdání se předmětného práva.

12.4.

V případě využití mezinárodních výkladových pravidel při uzavírání
Kupní smlouvy, budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel pro
výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou
v Paříži (dále jen INCOTERMS) v aktuálním znění. V případě, že
vznikne rozpor mezi ustanovením Kupní smlouvy a sjednanou
doložkou INCOTERMS, má úprava Kupní smlouvy přednost.
Sjednaná doložka INCOTERMS však má přednost před ustanoveními
těchto VOP.

8.2

The Buyer may terminate the Contract if any of the situations
stipulated by the relevant legislation or the Purchase Contract
occurs.

8.3

When providing partial supplies, the Seller may choose whether
they will terminate the Purchase Contract with regard to the nonrealised balance of the supplies, or with regard to the entire supply.
When providing partial supplies, the Seller may choose whether
they will terminate the Purchase Contract with future effect only,
or with regard to the entire supply.

8.4

The notice of termination must be served in writing and it shall
take effect on the day following the one, on which the withdrawing
Party’s notice of termination is received by the other Party. For the
avoidance of any doubts, a notice of termination shall be deemed
received by the other Party on the third day after it is sent by the
withdrawing Party.

9.

FORCE MAJEURE

9.1.

Neither Party shall be liable for any partial or full non-performance
of their obligations if the non-performance has been caused by
such events as floods, fire, earthquake and other natural disasters,
or war or acts of war, and similar emergencies where it may not be
reasonably assumed that the obliged Party would have overcome
the obstacle or its effects, provided that the event has occurred
beyond that Party’s control, has not been caused by that Party’s
personal relations or that at the time of the event taking place, the
Party had already been late complying with their obligations, and
provided that the emergency does concern a situation the affected
Party was obliged to overcome under the Purchase Contract
(hereinafter referred to as “Force Majeure”). Force Majeure
further denotes any situations where the Seller cannot comply with
their contractual obligations, fully or partially, due to a ban
imposed on imports of the Goods or due to a non-issue of an export
permit or a similar permit by the relevant public administration
bodies.

9.2.

The party for whom it has become impossible to comply with their
obligations due to the aforementioned reasons must inform the
other Party in writing without undue delay, and in any event within
7 calendar days of the Force Majeure event occurring, and inform
the other Party in writing within 7 calendar days of the event
ceasing to apply. After the impediment caused by Force Majeure
ceases to apply, the Parties must promptly commence to comply
with their contractual obligations under the Purchase Contract.

9.3.

If the Force Majeure event continues to apply for at least 30 days,
the Parties may terminate the Purchase Contract.

10.

OTHER PROVISIONS

10.1.

The Buyer must obtain an import licence or any other official
permits, at their own expense and risk, arrange for any and all
customs formalities required for the import of the Goods and pay
the customs, fees, charges and other expenses connected with the
import customs formalities.

10.2.

The amount of compensation for any loss incurred by the Buyer in
connection with the Purchase Contract is subject to a restriction,
and the Seller shall only be obliged to compensate the Buyer for

12.5.

Ve vztahu k právům a povinnostem Stran nejsou sjednány kratší ani
delší promlčecí lhůty, než lhůty dle příslušných ustanovení
Občanského zákoníku. Odlišné sjednání promlčecích lhůt musí být
provedeno písemně.

12.6.

Tyto VOP jsou účinné od 11.3.2022

any damage incurred up to the amount of the Purchase Price
specified under the relevant Purchase Contract. Any compensation
for loss of profit is entirely excluded. The Buyer shall be obligated
to prevent any damage, especially by conducting ongoing
inspections when processing and subsequently handling the
Goods. If the Buyer identifies any defects in the Goods, they must
promptly inform the Seller within the meaning of the provision
under paragraph 7.2 above, and refrain from further processing or
otherwise handling the Goods if such processing or handling could
result in further damage to the Goods.
10.3.

The Buyer may not assign any of their receivables under the
Purchase Contract, if only in part, to a third party unless they
obtain the Seller’s prior written consent.

10.4.

The Purchase Contract may only be amended by written
arrangements, signed by both Parties, expressly labelled as
addenda to the Purchase Contract and signed by the statutory
bodies or authorised representatives of both Parties.

10.5.

The Seller may indicate their trade name, or their other trademarks
on the Goods unless agreed otherwise with the Buyer. The Buyer’s
consent as foreseen under the present paragraph must be served in
writing.

11.

JURISDICTION AND GOVERNING LAW

11.1

The Parties will seek to resolve any issues amicably in the first
place. If an amicable agreement is not reached within thirty (30)
days, the dispute shall be resolved by the competent court of the
Czech Republic selected according to the registered office of the
Seller.

11.2

The contractual relationship established under the Purchase
Contract shall be governed by the law of the Czech Republic with
the exclusion of the Vienna Convention on the International Sale
of Goods.

12.

CONCLUDING PROVISIONS

12.1.

The rights and obligations of the Parties not expressly regulated
under the Contract or the present GCTs shall be governed by the
relevant provisions of the Civil Code.

12.2.

If any provision of the present GCTs or any Purchase Contract is
found to be, or becomes in the future, void, null, uncertain or
unenforceable, only the provision concerned shall be deemed void,
null, uncertain or unenforceable, and the very fact shall have no
effect whatsoever on the validity, effect, certainty and
enforceability of the other provisions of the present GCTs or any
Purchase Contract. Without prejudice to the aforementioned
clause, the Parties undertake to act in good faith in an attempt to
promptly replace the irregular provision with a regular one,
which—to the maximum extent possible—corresponds to the
purpose and content of the original irregular provision.

12.3.

Any non-application, partial application or belated application, by
the Seller of a right or remedy shall not be construed as a waiver
of the right concerned.

12.4.

If international guidelines on interpretation are used when
establishing a Purchase Contract, the same shall be governed by
the international rules for the interpretation of the trade terms
issued by the International Chamber of Commerce in Paris
(hereinafter referred to as INCOTERMS), as amended. In the
event of a discrepancy between the provisions of a Purchase
Contract and the INCOTERMS term agreed upon, the wording of
the Purchase Contract shall prevail. However, the INCOTERMS
term agreed upon shall prevail over any provision of the present
GCTs.

12.5.

The Parties have not agreed on any shorter or longer limitation
periods than those stipulated under the relevant provisions of the
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Civil Code with regard to their mutual rights and obligations. Any
deviating limitation periods must be arranged in writing.
12.6.

The present GCTs come into force on 11.3.2022
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