Všeobecné obchodní podmínky pro prodej strojírenských výrobků
společnosti KSK Precise Motion, a.s.
(Dále jen „Podmínky“)
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní
smlouvy. V případě odchylných ujednání v kupní smlouvě,
platí tyto Podmínky podpůrně a to pro věci odchylnými
ujednáními výslovně nedohodnuté. Smluvní vztah mezi
prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením kupní smlouvy
(dále jen „Smlouva“). Projev doručený prostřednictvím faxu
nebo e-mailu má pro účely těchto Podmínek účinky
písemného projevu.
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY S OBSAH SMLOUVY
Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně
na základě těchto Podmínek. Tím se vylučuje použití
nákupních podmínek kupujícího (objednatele), pokud nejsou
výslovně podávajícím akceptovány.
Za akceptaci se nepovažuje mlčení prodávajícího k (byť
opětovnému) dojití nákupních podmínek prodávajícímu.
Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem
Smlouvy oběma stranami a týkající se obchodu podle později
uzavřené Smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla
zahrnuta do Smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito
Podmínkami.
III. DODÁVKA, DODACÍ DOBA, ZPOŽDĚNÍ DODÁVKY
Dodací doba začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve
kterém byla podepsána Smlouva oběma smluvními stranami.
Je-li Smlouva podepsána smluvními stranami v různých
termínech, považuje se za termín rozhodný pro počítání
dodacích dob vždy pozdější datum.
Dodací doba je dodržena, pokud je do jejího uplynutí dán
předmět dodávky kupujícímu k dispozici pro převzetí v místě
určeném ve Smlouvě. Kupující není oprávněn zboží převzít
bez předchozí výzvy k převzetí zboží, kterou učiní prodávající
alespoň 48 hodin před termínem dodání zboží. Kupující je
povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou
součinnost k převzetí zboží. V případě, že kupující
nevyzvedne zboží bez zbytečného odkladu ve stanovené
lhůtě po obdržení výzvy prodávajícího, nejpozději však do 10
pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí zboží, má se za
to, že k dodání zboží došlo v okamžiku odeslání této výzvy
prodávajícím a celá kupní cena zboží se stává tímto splatnou
a prodávající je oprávněn vystavit ihned fakturu k úhradě
kupní ceny. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu nad
rámec kupní ceny úplatu za skladování zboží ve výši 1,5 % z
kupní ceny zboží dle Smlouvy za každý započatý měsíc. V
případě, že kupující nevyzvedne zboží do 6 měsíců od výzvy
k převzetí zboží má prodávající právo od Smlouvy odstoupit.
Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího
okamžikem dodání zboží kupujícímu či okamžikem, kdy se
dostane kupující do prodlení s převzetím zboží. Kupující
nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného
zaplacení kupní ceny a úhrady všech dalších peněžních
pohledávek dle Smlouvy.
Prodávající není povinen dodat zboží dle Smlouvy, jestliže
má vůči kupujícímu jakékoli neuhrazené splatné pohledávky
(včetně pohledávek ze smluvních pokut, úroků z prodlení a
náhrady škody).
Termín dodání se posunuje o dobu, po kterou je kupující v
prodlení s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoliv jiných
splatných pohledávek prodávajícího nebo zálohy na tuto
kupní cenu nebo v prodlení s dodáním výkresové
dokumentace, případně jiných výrobních nebo přepravních
dispozic, na jejichž dodání se kupující s prodávajícím dohodl
nebo jejichž dodání je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy ze
strany prodávajícího.
Dodací doba se může přiměřeně prodloužit, zejména při
stávkách a výlukách a rovněž při vzniku nepředvídatelných
překážek, které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího,
pokud tyto překážky mají prokazatelně podstatný vliv na
dohotovení nebo dodání předmětu dodávky. V případě, že
dodací doba již uplynula, je stanovena přiměřená nová
dodací doba Začátek a konec trvání těchto překážek sdělí
prodávající v důležitých případech kupujícímu co nejdříve. I v
případech, kdy prodávající nenese odpovědnost za
prodloužení dodací doby nebo za její jakékoli dohodnuté
prodloužení, je povinen učinit vše, co je v jeho možnostech,
aby zpoždění bylo co nejkratší.
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena zboží dle Smlouvy je cenou pevnou. Nad rámec
sjednané ceny je kupující povinen prodávajícímu uhradit
DPH v zákonné výši.

Pokud není dohodnuto ve Smlouvě jinak, zboží bude dodáno
na základě dodací podmínky EXW Blanenská 1277/37, PSČ
664 34, Kuřim, Česká republika dle INCOTERMS 2010.
Zboží je standardně baleno v antikorozní fólii, která je již
zahrnuta v kupní ceně výrobku. V kupní ceně není zahrnuta
cena přepravních obalů, náklady na balení naložení na
dopravní prostředek ani náklady na jiné poplatky, např. daně,
clo, pojištění apod. Veškeré tyto náklady nese kupující.
Použité přepravní obaly a fixační materiály se vracejí jen v
případě, že je to výslovně ujednáno.
Zadržení plateb nebo vzájemné započtení pohledávek kvůli
protinárokům kupujícího není přípustné.
Cena zboží, není-li dohodnuto jinak, je splatná před jeho
dodáním.
Prodávající je oprávněn zkrátit dobu pro splatnost
vystavených faktur na 14 dní, pokud ze strany kupujícího
dojde k opakovanému prodlení při úhradě závazků nebo při
podstatném zhoršení majetkových poměrů kupujícího.
Prodávající může zadržet v takových případech i dosud
nesplněné dodávky ze všech kupních smluv, aniž to
znamená porušení Smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.
V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Kupující je povinen při objednávání zboží přesně specifikovat
požadavky na zboží, t.j.množství, vlastnosti, kvalitativní
parametry, konzervaci, balení a způsob a formu prokázání
shody se specifikovanými požadavky. Zboží musí mít jakost
podle požadavku kupujícího v platně uzavřené Smlouvě,
jinak podle příslušné technické normy, resp. vlastnosti
obvyklé u příslušného druhu zboží.
Záruční doba na nové výrobky činí 12 měsíců a na
poskytnuté služby (opravy, kooperační výroba, aj.) činí 6
měsíců za předpokladu dodržení Provozních podmínek pro
přepravu, manipulaci, montáž a provoz strojírenských
výrobků společnosti KSK Precise Motion, a.s. Záruční doba
začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu, nebo
dopravci, tj. datum expedice. Kupující je oprávněn
reklamovat zjevné vady zboží nejpozději při první prohlídce
zboží uskutečněné ihned po převzetí zboží. Vady skryté a
vady, které se projeví po dodání zboží kupujícímu, je
kupující povinen reklamovat bez zbytečného prodlení po
zjištění vady. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží
pouze pokud prokáže, že tyto vady nevznikly v důsledku
neodborné manipulace nebo neodborného užívání zboží, a
že nebyly způsobeny vnějšími okolnostmi, které prodávající
nebyl povinen předpokládat. Reklamace je včas uplatněna,
pokud je písemnou formou s přesnou specifikací vady a
nároků z odpovědnosti za vady doručena prodávajícímu, a to
nejpozději v poslední den záruční doby. V případě řádně a
včas uplatněné reklamace prodávající vadné díly opraví nebo
vymění.
VI. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy zejména v
případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo s
úhradou jakýchkoliv jiných splatných pohledávek
prodávajícího a v případě podstatného porušení Smlouvy ze
strany kupujícího.
V případě, že prodávající nebo kupující odstoupí od Smlouvy
z důvodů stanovených Smlouvou nebo těmito dodacími
podmínkami anebo zákonem, má kupující povinnost do 3
dnů od oznámení odstoupení vrátit zboží prodávajícímu a
současně prodávajícímu uhradit veškeré náklady, které mu
vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy. Dále je kupující
povinen prodávajícímu nahradit veškerou škodu na zboží a
opotřebení zboží, které vznikly po termínu dodání zboží
kupujícímu. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již
zaplacenou kupní cenu, ze které má právo si odečíst náklady
vynaložené v souvislosti s plněním Smlouvy, a náhradu
škody za případná poškození a opotřebení zboží. Prodávající
je povinen vrátit kupujícímu výše specifikovanou část kupní
ceny do 14 dnů po vrácení zboží.
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na smluvní
pokuty sjednané Smlouvou. Tyto nároky nezanikají v
důsledku ukončení smluvního vztahu odstoupením od
Smlouvy.
VII. SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLUV
Od okamžiku, kdy se kupující ocitne v prodlení s úhradou
kupní ceny zboží, může být s výhradou dalších práv
kupujícímu naúčtována smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z
dlužné částky.
V případě odstoupení kupujícího od Smlouvy z jiných důvodů
nežli jsou uvedeny v odst. VI. těchto Podmínek, je povinen

zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% kupní
ceny. V případě prodlení kupujícího s vrácením zboží
prodávajícímu z důvodu zániku Smlouvy odstoupením jedné
ze smluvních stran, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý započatý
den prodlení s vrácením zboží.
Jestliže zpoždění dodávky zboží zaviněné prokazatelně
prodávajícím je delší než 20 pracovních dnů a kupujícímu
vznikly kvůli zpožděním dodávky prokazatelné škody, je s
vyloučením dalších nároků oprávněn za takové zpoždění
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty
zpožděného zboží za každý den prodlení, maximálně však
do výše 50 % hodnoty zpožděného předmětu plnění.
V případě, že je vadami zboží, které znemožňují nebo
ztěžují jeho užívání či ohrožují bezpečnost, způsobena
kupujícímu škoda, má kupující právo, po dobu trvání záruky,
na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny vadného zboží za
každý týden ve kterém tyto vady přetrvávají. Nejvyšší
souhrnná výše smluvní pokuty popřípadě pokut dle
předchozí věty je 50% z ceny vadného zboží.
VIII. VYŠŠÍ MOC
Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu 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 dobu
nutnou k obnovení normální činnosti.
Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost
(včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních
podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které
naruší plnění smluvních povinností prodávajícího) je
prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, aniž je povinen
poskytnout objednateli náhradu škody.
Kupující může od prodávajícího požadovat vyjádření, zda od
Smlouvy odstoupí, nebo zda bude plnit v přiměřené
náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající bezodkladně
nevyjádří, má kupující právo odstoupit od Smlouvy. Dílčí
plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující
odmítnout.
IX. VOLBA PRÁVA ŘEŠENÍ SPORŮ
Obě strany budou usilovat o dosažení dohody ve všech
otázkách, které mohou vzniknout na základě tohoto
kontraktu. Případné spory se budou řešit podle práva České
republiky. Smluvní strany se dohodly, že případné spory
vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených Smlouvou
nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím
řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu třemi rozhodci, každá
ze stran jmenuje jednoho rozhodce a ti poté zvolí rozhodce
předsedajícího. V případě, že některá ze stran rozhodce
nejmenuje, bude rozhodce za příslušnou stranu jmenován
předsedou Rozhodčího soudu podle jeho řádu. Jednací
jazyk bude jazyk český. Rozhodnutí Rozhodčího soudu se
obě strany zavazují bez výhrad akceptovat.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškeré dodatky a změny smluv mezi prodávajícím a
kupujícím jsou platné pouze v písemné formě. Právní vztahy
neupravené těmito Podmínkami nebo Smlouvou se řídí
českým právem, a to ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a předpisů souvisejících s vyloučením
dopadu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží (Vídeňská úmluva 1980). Kupující tímto výslovným
prohlášením ve smyslu ustanovení § 630 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje délku
promlčení doby práv prodávajícího vyplývajících ze
Smlouvy nebo těchto Podmínek na dobu 10 let. Jestliže se
jedna nebo více částí těchto Podmínek nebo Smlouvy stane
z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, smluvní strany se
zavazují je bezodkladně nahradit ustanoveními novými,
které budou sledovat ekonomický cíl těchto Podmínek nebo
Smlouvy. Ostatní ustanovení těchto Podmínek nebo
Smlouvy takto nepostihnuté zůstávají nadále v platnosti.
Smluvní strany jsou povinny udržovat v tajnosti všechny
informace zjištěné v souvislosti se Smlouvou, nezveřejňovat
tyto informace bez předchozího písemného souhlasu druhé
strany, ani nepoužívat takovéto informace ve svůj či cizí
prospěch a to jak po dobu trvání těchto smluv, tak i po jejich
ukončení.
Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2015.

