VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB
Tyto všeobecné podmínky upravují postup při uzavírání jakékoliv smlouvy/objednávky
mezi kupujícím a prodávajícím o dodávce zboží a / nebo služeb a budou její součástí a
současně nahradí jakoukoliv ústní dohodu mezi kupujícím a prodávajícím a rovněž nahradí
jakékoliv nestabilní podmínky uvedené nebo označené v cenové nabídce prodávajícího,
v přijetí objednávky nebo v korespondenci, nebo podmínky vycházející z obchodních
zvyků, praxe nebo jednání jsou tímto vyloučeny a zrušeny.
Ani kupující, ani prodávající nejsou vázáni žádnou výjimkou nebo zrušením jdoucím nad
rámec těchto podmínek, pokud se na těchto úpravách nedohodnou specificky obě strany
v písemném dokumentu, který podepíšou jejich oprávnění zástupci.
Smlouvy/objednávky uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou závazné i pro právní
nástupce obou smluvních stran.
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DEFINICE
“Kupujícím” se rozumí Meopta – optika, s.r.o., IČ: 47677023, se sídlem Kabelíkova 1,
Přerov, PSČ 750 02. “Prodávajícím” se rozumí osoba nebo společnost, jíž je adresována
objednávka. “Zbožím” se rozumí artikl nebo materiály, které má prodávající dodat
kupujícímu. “Službami” se rozumí služby, které bude prodávající poskytovat kupujícímu.
“Specifikací” se rozumí technický popis (pokud existuje) zboží a / nebo služeb uvedený v
objednávce a / nebo jakékoliv související časové rozvrhy, výkresy a specifikace a jiná
dokumentace související s objednávkou. “Objednávkou” se rozumí objednávka kupujícího
na dodávku zboží a / nebo služeb. “Smlouvou” se rozumí dohoda mezi kupujícím a
prodávajícím o dodávce zboží a / nebo služeb.

OBJEDNÁVKY

2.1

Kupující není vázán objednávkou, pokud není učiněna na jeho oficiálním objednávkovém
formuláři, neobsahuje referenční číslo a není vystavena autorizovanou osobou.

2.2

Potvrzení od prodávajícího se vyžaduje vždy do 2 pracovních dnů, a to nejen v případě,
jestliže prodávající chce upravit specifikaci, množství, cenu nebo datum dodání uvedené
v objednávce. Prodávající tímto potvrzuje, potvrzením objednávky, že má k dispozici
všechny příslušné nezbytné výkresy, dokumentaci a specifikace k řádné realizaci dané
objednávky.

2.3

Kupující má právo před přijetím/potvrzením nebo po přijetí/potvrzení objednávky
prodávajícím upravit množství, kvalitu nebo design zboží nebo povahu nebo způsob
poskytování služeb ve formě písemného vyrozumění zaslaného prodávajícímu. Cena a
datum dodávky budou upraveny tak, aby braly v úvahu zvýšení nebo snížení nákladů na
materiál a / nebo produkci a ostatní relevantní faktory. Tyto úpravy prodávajícího, které
musí být podloženy příslušnými doklady a předloženy do 2 pracovních dnů od požadavku
kupujícího na změnu objednávky, musí být kupujícím odsouhlaseny.
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POZASTAVENÍ OBJEDNÁVKY
Kupující může kdykoliv a bez příčiny na základě písemného vyrozumění zaslaného
prodávajícímu pozastavit dodávku nedodaného zboží nebo neposkytnutých služeb nebo
jejich část. V případě tohoto pozastavení je prodávající povinen okamžitě zastavit
veškerou výrobu pozastaveného zboží/služeb. Kupující bude informovat prodávajícího o
možném pokračování ve výrobě.

CENA

4.1

Cena specifikovaná v objednávce zboží a / nebo služeb je pevná cena a nepodléhá žádným
změnám, pokud to písemně neschválí oprávněný zástupce kupujícího. Jestliže
v objednávce není specifikována cena, rozumí se cenou cena uvedená v ceníku
prodávajícího po odečtení dohodnutých podmínek / slevy platném v den, kdy byla
objednávka obdržena.

4.2

Jestliže prodávající nabízí nebo prodává za cenu nižší než je nabízena kupujícímu nebo
smluvně dohodnuta s kupujícím u jakékoliv položky, kupující má právo koupit tuto položku
zboží za tuto nižší cenu a má právo na kredit ve výši rozdílu mezi smluvní cenou a nižší
cenou ve vztahu ke všem položkám zakoupeným kupujícím ode dne, kdy byla nižší cena
nabízena poprvé nebo od první dodávky za nižší ceny podle toho, k čemu došlo dříve
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PLATBA

5.1

Pokud není uvedeno v objednávce jinak, platba je realizována do 60-ti dnů, nebo do 14-ti
dnů s 2% srážkou nebo do 7-i dnů s 3% srážkou po dodání zboží a přijetí faktury v souladu
s bodem níže (Dodávka a balení) nebo po poskytnutí všech služeb.

5.2

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur, viz výše, má prodávající nárok na úrok
z prodlení stanovený dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a to za každý den prodlení
následující po 30 dnech ode dne splatnosti.

5.3

Společnost Meopta – optika, s.r.o. požaduje od svých obchodních partnerů, plátců DPH,
aby uváděli své bankovní spojení zásadně jen to, které je zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. S účinností od
1.1.2014 společnost Meopta – optika, s.r.o. nebude hradit své závazky:

- na žádné jiné bankovní spojení a
- partnerům, kteří byli prohlášeni za nespolehlivé plátce příslušným správcem daně.
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INSPEKCE A TESTOVÁNÍ ZBOŽÍ
Prodávající zboží před odesláním pečlivě zkontroluje a otestuje tak, aby splňovalo
požadavky smlouvy. Prodávající, pokud to kupující vyžaduje, oznámí kupujícímu konání
těchto testů s rozumným předstihem a kupující a / nebo zákazníci, pro něž je zboží určeno,
mají právo být na inspekci a testech zastoupeni. Prodávající rovněž na žádost kupujícího

dodá kupujícímu kopii oficiální zprávy prodávajícího o průběhu inspekce a testů.
Prodávající je povinen ke každé dodávce přiložit prohlášení o shodě.
6.2

Kupující, jeho pojišťovna a zákazníci, pro něž je zboží určeno, mají právo na přiměřené
upozornění, kontrolu a testování zboží během výroby, zpracování nebo uskladnění
v prostorách prodávajícího nebo v prostorách kteréhokoliv subdodavatele nebo
dodavatele prodávajícího. Jestliže kupující toto právo uplatní, prodávající by měl zajistit
všechny kroky nezbytné k usnadnění takovéto inspekce a testování.

6.3

Jestliže v důsledku inspekce nebo testu za těchto podmínek kupující zjistí, že zboží
neodpovídá objednávce nebo že je nepravděpodobné, že by po dokončení výroby nebo
zpracování odpovídalo objednávce, informuje o tom písemně prodávajícího a prodávající
učiní nutné kroky, aby zajistil, že zboží bude objednávce odpovídat.

6.4

Při opakovaném dodání zboží neodpovídající specifikacím nebo kvalitativním požadavkům
kupujícího týkajících se objednaného zboží, má kupující právo provést kontrolu a testování
tohoto dodaného zboží na náklady prodávajícího, které budou prodávajícímu obratem
vyúčtovány a které mohou být odečteny z faktury prodávajícího.
Dodávky jsou kontrolovány v souladu s ISO 2859-1. Jsou uplatněny následující podmínky
kvalitativní přejímky:
AQL II; 2,5 pro kontrolu první sériové dodávky a dodávek po vyřazení či problémech
s předešlou dodávkou.
AQL I; 2,5 pro kvalifikované položky a dodavatele u sériových dodávek.
Jestliže jsou vady na více jednotkách v jakékoliv dodávce, než je stanoveno dle výše
zmíněných podmínek, kupující může odmítnout celou dodávku a kupující má následující
možnosti volby:
a) Prodávající by měl
(a) určit hlavní příčinu takovéto vady,
(b) učinit takové kroky, které jsou nutné k odstranění takovéto vady, a
(c) zaslat opravené zboží do doby, která je akceptovatelná prodávajícím, nebo
b) prodávající může odmítnout jakékoliv budoucí dodávky těchto jednotek.
V případě takovéhoto selhání potom, bez jakýchkoliv nákladů pro prodávajícího, je
dodavatel povinen:
a) Prodlužit záruční dobu pro všechny takovéto jednotky o ne méně než následujících
dvanáct (12) měsíců od data, kdy by záruka pro tyto položky uplynula
b) odškodnit prodávajícího za všechny náklady spojené s opravou nebo výměnou
zboží nebo s obdržením náhradního zboží.

6.5

Kupující má právo kontrolovat záznamy prodávajícího související s poskytnutými službami
nebo vynaloženými náklady nebo odpovědností za náklady nebo výdaje, k nimž došlo
v souvislosti s plněním této smlouvy, jestliže je cena stanovena na základě času a
materiálu.
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SCHVÁLENÍ PRVNÍ DODÁVKY (“THE FIRST ARTICLE
APPROVAL“)
Kupující může od prodávajícího požadovat, aby pozastavil dodání následných dodávek
zboží do doby, než bude kupujícím schválena a písemně potvrzena první dodávka (viz.
podrobně specifikováno v Dodavatelském manuálu).

PŘIJETÍ A ODMÍTNUTÍ
Kupující je povinen sdělit, zda zboží odpovídá nebo neodpovídá specifikacím a zda
vyhovuje objednávce.
V případě, že dodané zboží neodpovídá popisu, kvalitě, množství, specifikaci nebo jinému
požadavku uvedenému v objednávce, kupující má právo, mimo svých dalších práv
plynoucích:
a) pozdržet dodávku do doby rozhodnutí o přijetí či odmítnutí neodpovídajícího zboží;
b) vrátit zboží prodávajícímu s požadavkem opravy a/nebo nahrazení novými kusy;
c) přijmout toto zboží s tím, že prodávající přiměřeně sníží cenu takto dodaného zboží;
d) opravit či nahradit toto zboží novým a vyúčtovat prodávajícímu související náklady;
e) požadovat po prodávajícím úhradu veškerých nákladů tímto vzniklých kupujícímu;
f) v případě, že se ze strany prodávajícího jedná o neodstranitelnou vadu, má kupující
právo odstoupit od smlouvy /objednávky a to vše bez dotčení svých dalších práv a nároků
plynoucích z takového porušení.

8.2

Jestliže prodávající nenahradí odmítnuté zboží do doby stanovené kupujícím, kupující, bez
ohledu na své další práva a nároky plynoucí mu v této věci, má právo koupit náhradní
zboží z jiného zdroje a prodávající je povinen uhradit kupujícímu veškeré částky, které
kupující zaplatil prodávajícímu v souvislosti s daným zboží, spolu s dalšími souvisejícími
výdaji, které v souhrnu převyšují cenu zboží uvedenou v objednávce/smlouvě.

8.3

V případě zaslání vadného zboží kupujícím zpět prodávajícímu, je kupující oprávněn
účtovat prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dodaného
vadného zboží/služby a veškeré prokazatelně vzniklé náklady spojené s reklamací vadného
zboží kupujícímu.

9
9.1

DODACÍ LHŮTA
Datum nebo data specifikovaná pro dodávku zboží nebo poskytování služeb by měla být
řešena ve smlouvě/objednávce. Pokud není specifikováno jinak, dodání bude DAP Přerov
dle Incoterms 2010. Jestliže prodávající nedodá zboží nebo neposkytne služby ve
specifikované době, kupující, navíc k dalším právům uvedeným v tomto dokumentu a
v souladu se zákonným ustanovením může:
9.1.1

zrušit část objednávky, která je nesplněná, na konci uvedeného období bez jakýchkoliv
závazků vůči prodávajícímu v souvislosti s touto objednávkou nebo

9.1.2

zrušit celou objednávku včetně části objednávky, která již byla dokončena a dodána
kupujícímu ve specifikované době, jestliže již dodané zboží nebo kterákoliv část
dodaného zboží nemůže dle názoru kupujícího být efektivně a komerčně využita kvůli
tomu, že nebyla splněna celá objednávka.

A v obou případech má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
dodávaného zboží/služby za každý započatý den zpoždění a dále získat od něj veškeré
náklady, škody, ztráty nebo výdaje, které kupujícímu v důsledku tohoto selhání vznikly.
9.2

V případě, že kupující bude akceptovat pozdní dodávku, nezříká se tímto svých budoucích
práv v rámci následných pozdních dodávek. Prodávající je povinen informovat kupujícího
ihned písemně o možných pozdních dodávkách. V případě pozdního odeslání zboží
prodávajícím, má kupující právo požadovat na náklady prodávajícího způsob přepravy
specifikovaný kupujícím za účelem minimalizace možného zpoždění (např. letecká
přeprava, kurýrní přeprava, atd..).

9.3

Jestliže kupující zruší celou objednávku, vrátí kupující všechno zboží nebo část zboží, které
nemůže dle názoru kupujícího být efektivně a komerčně využito, přičemž riziko a výdaje
nese prodávající, a kupující má právo dostat zpět od prodávajícího celou částku, kterou
kupující za toto zboží zaplatil.

10

DODÁVKA A BALENÍ

10.1

Veškeré zboží musí být doprovázeno dodacím listem s číslem objednávky a s číselným
označením dle kupujícího, faktura musí být vystavena okamžitě při odeslání.

10.2

Veškeré faktury musí obsahovat číslo objednávky a číselné označení dle kupujícího a musí
být odeslány kupujícímu.

10.3

Zboží bude řádně zabaleno a zajištěno způsobem tak, aby se dostalo do místa určení
v dobrém stavu.

10.4

Prodávající nahradí nebo opraví zdarma zboží poškozené nebo ztracené při přepravě za
předpokladu, že kupující prodávajícího písemně o tomto poškození nebo ztrátě vyrozumí.
Výše uvedená oprava by měla být dokončena v souladu s harmonogramem a výrobním
plánem kupujícího.

10.5

Za obaly, krabice, bedny nebo přepravky nebudou účtovány žádné poplatky, pokud tento
poplatek není definován v objednávce.
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NABYTÍ VLASTNICTVÍ

11.1

Vlastnictví zboží nabývá kupující v okamžiku dodání v souladu se smlouvou/objednávkou,
aniž by tím bylo dotčeno právo na odmítnutí, které má kupující na základě těchto
podmínek nebo z jiných důvodů.
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VLASTNICTVÍ VÝKRESŮ, NÁSTROJŮ, VZORŮ A MATERIÁLŮ
KUPUJÍCÍHO

12.1

Veškeré výkresy, plány, specifikace, vzory, formy, nástroje, upínáky, držáky, formičky,
suroviny, součástky a jiné materiály dodané kupujícím nebo získané prodávajícím na
náklady kupujícího zůstávají vlastnictvím kupujícího.

12.2

Prodávající bude všechen tento materiál udržovat v dobrém stavu a zajistí ho proti všem
rizikům po dobu, kdy bude v držení prodávajícího. Po skončení plnění smlouvy/objednávky
nebo dle jiných pokynů kupujícího je vrátí kupujícímu v dobrém stavu.

12.3

Kupující si vyhrazuje právo účtovat prodávajícímu veškeré náklady na opravu nebo
náhradu materiálů dodaných kupujícím, jestliže došlo v době skladování u prodávajícího
ke zničení, poškození, ztrátě dodaného materiálu nebo byl takto dodaný materiál označen
za nevhodný pro účel, pro nějž byl původně vyroben a kupující si vyhrazuje právo odečíst
si částku v dané výši z částek, kterou má kupující prodávajícímu zaplatit.
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DŮVĚRNOST

13.1

Všechny informace, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za „Důvěrné
informace“ a prodávající není oprávněn:
13.1.1 používat takovéto důvěrné informace a nedovolí nebo vědomě nepovolí použití
takovýchto důvěrných informací vyjma účelu, k němuž byly poskytnuty a
13.1.2 bude držet všechny tyto důvěrné informace v přísné tajnosti a nedá tyto důvěrné
informace k dispozici nikomu kromě svých zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na
výrobě zboží nebo poskytování služeb.
Důvěrné informace nezahrnují:
(i) informace, které prodávající může s listinným důkazem prokázat, že měl ve
svém majetku dříve, než mu je dodal kupující,
(ii) obdržel je od třetí strany bez poškození závazku mlčenlivosti nebo
(iii) je na veřejné doméně a je obecně dostupná veřejnosti.
Výše uvedené ustanovení se vztahují rovněž na všechny předané podkladové materiály,
které si strany předají. Ani jedna ze stran nesmí bez písemného souhlasu strany druhé
předané podkladové materiály prezentovat třetím osobám, rozšiřovat je, kopírovat,
pozměňovat a jakkoli upravovat.

13.2

Prodávající musí neprodleně na základě výzvy učiněné písemnou formou kupujícím
všechny převzaté podkladové materiály vrátit na příslušnou adresu, nebo je zaslat na tuto
adresu poštou

13.3

Prodávající bez předchozího písemného souhlasu kupujícího žádným způsobem nezveřejní
nebo nevyužije v rámci propagace skutečnost, že prodávající bude dodávat zboží a / nebo
služby kupujícímu.
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ZÁRUKA
Záruka za jakost
Prodávající poskytuje na zboží záruku a to po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu
nebo 36 měsíců od data dodání (pokud není stanoveno jinak), a to i na škody, které byly
způsobeny vadou na jeho dodaných dílech a zaručuje, že:

14.1

Zboží bude mít uspokojivou kvalitu odpovídající
(i) smlouvě/objednávce, včetně specifikací a
(ii) technickým normám platným v daném odvětví průmyslu v zemi kupujícího nebo
v zemi dalšího použití zboží.

14.2

Jestliže účel, pro nějž je zboží vyžadováno, byl prodávajícímu výslovně sdělen nebo
naznačen, zboží musí tomuto účelu vyhovovat.

14.3

Jestliže prodávající poskytuje služby nebo provádí práce v prostorách kupujícího,
prodávající bude respektovat a vynaloží veškeré rozumné úsilí, aby zajistil, že jeho
zaměstnanci, agenti a subdodavatelé budou respektovat požadavky nebo podnikové
předpisy (včetně bezpečnostních předpisů) a / nebo pracovní předpisy stanovené
kupujícím.

Odpovědnost za vadné plnění
Prodávající garantuje, že zboží má při předání a převzetí smluvenou kvalitu a
odpovídající vlastnosti dle smlouvy / nákupní objednávky, odpovídá technickým
parametrům definovaných v zadávací / výkresové a technické dokumentaci, pro
daný účel použití. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci za vady existující při
převzetí do 6ti měsíců od převzetí zboží.
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LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ
BEZPEČNOSTI VÝROBKU

SE

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

A

15.1

Především (ale bez omezení všeobecného dopadu bodu 14 (Záruka)) se prodávající
zaručuje, že bez jakýchkoliv omezení bude dodržovat veškeré obecně závazné předpisy
týkající životního prostředí, bezpečnosti výrobků a zaměstnanců a direktivy EU, platné
v České republice.

15.2

Prodávající se zavazuje, že zboží bude navrženo a konstruováno tak, aby bylo bezpečné při
řádném používání, a provede nebo zařídí provedení všech potřebných testů, aby zajistil,
že zboží je tímto způsobem navrženo a konstruováno.

15.3

Prodávající se zavazuje, že přijme všechny potřebné kroky, aby zajistil, že kupující, jeho
zaměstnanci, agenti a zákazníci budou mít při používání artiklu k dispozici všechny
odpovídající informace o způsobu použití, k němuž je výrobek určen, a o testování daného
artiklu, o nějž jde a o všech podmínkách, které jsou nutné k bezpečnému používání artiklu
(dle definice výše).

15.4

Směrnice č. 2011/65/ES platí pro všechny dodávky zboží. Podle této směrnice je použití
olova, kadmia, chromu VI a živého stříbra výslovně zakázáno. Výjimky jsou popsány ve
směrnicích 2014/1/EU až 2014/16/EU. Z toho vyplývající odchylky budou písemně
odsouhlaseny kupujícím.
Prodávající plně odškodní kupujícího v souvislosti se všemi zásahy, náklady, nároky,
požadavky, procesy a odpovědností v důsledku toho, že prodávající nesplnil své závazky
vyplývající z legislativy týkající se životního prostředí a zdraví a bezpečnosti.

16

OSVĚDČENÍ O PŮVODU, IMPORT, EXPORT, PROCLENÍ

16.1

Pro dodávky ze zemí EU, s výjimkou dodávek z ČR, je prodávající povinen uvádět své
daňové číslo DPH, a musí vystavit všechny potřebné dokumenty a informace (dle nařízení
Rady č. 2913/92), které umožní kupujícímu řádné proclení a doložení původu zboží.
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ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

17.1

Prodávající plně odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu, jeho zaměstnancům,
agentům a zákazníkům v souvislosti se škodným nebo nesprávným materiálem či prací
použitou při výrobě zboží nebo realizaci služby, což zahrnuje veškeré náklady, škody,
výdaje, ztráty a odpovědnost v důsledku smrti, nemoci osobního zranění nebo ztráty nebo
poškození nebo likvidace majetku.

17.2

V případě, že je kupující povinen nahradit prodávajícímu způsobenou škodu související s
některou z uzavřených objednávek/smluv, dohodly se smluvní strany na rozsahu náhrady
škody takto: kupující uhradí prodávajícímu škodu v prokázané výši, nejvýše do výše
hodnoty související nákupní objednávky či otevřených závazků kupujícího vůči
prodávajícímu.
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VYPOVĚZENÍ V DŮSLEDKU NEPLNĚNÍ
Aniž by tím byla ovlivněna jiná práva nebo prostředky, na které má kupující nárok, kupující
může vypovědět objednávku bez jakékoliv odpovědnosti ve formě písemného vyrozumění
pro prodávajícího v případě, že:

18.1

se prodávající nějakým způsobem dohodne se svými věřiteli; nebo

18.2

v případě podání návrhu na prohlášení konkursu prodávajícího nebo návrhu na povolení
vyrovnání u prodávajícího; nebo

18.3

prodávající vstoupí do likvidace z donucení nebo dobrovolně (z jiného důvodu než za
účelem fúze nebo rekonstrukce); nebo

18.4

je proti němu vedeno insolvenční řízení; nebo

18.5

prodávající neuhradí kupujícímu náhradu škody vyplývající ze smlouvy/objednávky do 14
dní od obdržení písemného vyrozumění od kupujícího (nebo za kratší dobu, pokud je to
v tomto dokumentu dohodnuto).
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PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

19.1

Prodávající bude chránit, odškodňovat a udržovat bezúhonného kupujícího, jeho
zaměstnanců a agentů v souvislosti se všemi akcemi, náklady, nároky, požadavky, procesy
a odpovědností v souvislosti se všemi údajnými nebo skutečnými porušeními patentů,
copyrightu, registrovaného designu, obchodních značek a/nebo jiných práv nebo majetku
jiné osoby, firmy nebo společnosti. Toto nesouvisí s materiály, které prodávajícímu dodal
kupující.

19.2

Poskytnutí všech informací či materiálu ze strany kupujícího nezakládá prodávajícímu
žádné právo nebo licenci, aby použil tuto informaci kromě v souvislosti s výrobou zboží
nebo poskytnutím služby kupujícímu. Všechny informace či materiál takto poskytnuty
prodávajícímu, zůstávají ve vlastnictví kupujícího a po ukončení spolupráce budou
prodávajícím vráceny kupujícímu.

19.3

Prodávající plně odpovídá za porušení smluvních závazků vyplývajících z tohoto článku.
V tomto smyslu nese prodávající odpovědnost i za své zaměstnance. V případě porušení
tohoto závazku se prodávající zavazuje nahradit kupujícímu veškeré škody, které v
souvislosti s tímto jednáním utrpí.
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SUBDODÁVKY A POSTOUPENÍ
Prodávající nesmí předat ani postoupit subdodavateli nebo dodavateli bez předchozího
písemného souhlasu kupujícího smlouvu nebo její část. Podobný souhlas, pokud bude
poskytnut, nesmí ovlivnit závazky prodávajícího vyplývající ze smlouvy.

21

VYŠŠÍ MOC
Jestliže dodání zboží nebo poskytování služeb ze strany prodávajícího nebo schopnost
kupujícího přijmout dodávku nebo poskytnutí služeb nebo využití zboží je opožděno,
narušeno nebo zrušeno v důsledku okolností, které nemůže daná strana rozumně
kontrolovat včetně (ale nikoliv pouze) zásahu vyšší moci, stávky, nebo jiné formy vládní
intervence, tyto dodávky nebo služby mohou být pozastaveny a, jestliže nemohou být
dodány, nebo poskytnuty v rozumné době po původním termínu, objednávka může být
zrušena, aniž by některá ze stran za to nesla odpovědnost, tak, že jedna ze stran o tom
písemně vyrozumí druhou stranu postiženou těmito okolnostmi. V případě, že má být
realizováno více než jedna dodávka zboží nebo více než jeden případ poskytnutí služeb,
nezrušené části budou obnoveny, jakmile okolnosti způsobující zpoždění pominou,
s výjimkou případů, kdy se obě strany dohodnou jinak, přičemž období, během něhož mají
být dodávky uskutečněny nebo služby poskytnuty, nebude prodlouženo o delší dobu, než
byla doba, během níž působila daná vyšší moc.

Bez vzdání se práva, jestliže některá ze stran nebude využívat nebo prosazovat svá práva
uvedená ve smlouvě/objednávce, nepovažuje se to za zřeknutí se těchto práv tak, aby
daná strana mohla tato práva užívat nebo prosazovat kdykoliv v pozdější době.
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DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ A ZPRÁV

22.1

Veškeré dokumenty a zprávy, které musí být dle těchto podmínek, zákona nebo z důvodu
právní jistoty zasílány písemně, budou považovány za řádně doručené, jestliže jsou
doručeny osobně nebo odeslány prostřednictvím oprávněných subjektů, faxem nebo emailem, na adresu smluvní strany do jejího sídla nebo na poslední známou adresu.
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NÁZVY
Názvy těchto jednotlivých podmínek slouží pouze jako odkaz a neovlivňují obsah
podmínek.
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ROZHODNÉ PRÁVO
Uzavření a realizace smlouvy/objednávky i tyto Všeobecné podmínky podléhají právu
České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění,
v souladu s $ 1751). Smlouva/objednávka i tyto Všeobecné podmínky budou také podle
práva České republiky interpretovány.
České znění těchto všeobecných podmínek je zněním závazným.
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ŘEŠENÍ SPORŮ
Jestliže dojde ke sporu nebo neshodě mezi stranami v souvislosti nebo v důsledku
smlouvy a tento spor nebude možné vyřešit smírně, kupující a prodávající se dohodli na
následujícím eskalačním procesu:

25.1

Vyjednávání: jestliže pracovníci exekutivy spor na schůzce nevyřeší, všechny spory
vznikající z uzavřených smluv/objednávek a v souvislosti s ní budou rozhodovány s
konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu s místem sudiště v Brně.

25.2

Nebude-li některá ze smluvních stran souhlasit s rozhodčím nálezem vydaným rozhodčím
senátem v prvním stupni, může ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu požádat o
jeho přezkoumání přezkumným rozhodčím senátem.

25.3

Náklady na rozhodčí řízení, příp. na přezkumné rozhodčí řízení (pokud bude požadováno),
bude hradit každá ze smluvních stran jednou polovinou.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 2. 1. 2014.
V Přerově dne 2. 1. 2014

Ing. Vítězslav Moťka
Generální ředitel

Ing. Aleš Mandák
ředitel Supply Chain

Ing. Martin Zborek
manažer nákup

