VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
společnosti Značky Morava, a.s.
jako kupujícího (odběratele)
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Tyto všeobecné dodací podmínky (dále jen „VDP“) společnosti Značky Morava, a.s.,
IČ: 258 65 871, se sídlem Krnov – Pod Cvilínem, Čsl. armády 1112/27a, PSČ 794 01, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2394, jsou
součástí každé kupní smlouvy, kde je kupujícím, objednatelem či odběratelem (zákazníkem)
společnost Značky Morava, a.s. a prodávajícím, poskytovatelem či dodavatelem jakákoliv
fyzická nebo právnická osoba. Pro účely těchto VDP je společnost Značky Morava, a.s.
označována jako „kupující“.

1.2.

Ustanovení VDP se přiměřeně vztahují i na případné dodávky služeb, včetně montážních prací.

1.3.

Ustanovení těchto VDP mají přednost před ujednáním ve smlouvě, nestanoví-li tyto VDP jinak.
Ustanovení těchto VDP mají také vždy přednost před obchodními podmínkami prodávajícího,
a to i tehdy, jestliže obchodní podmínky prodávajícího použití těchto VDP vylučují, nebo stanoví
přednost ujednání v obchodních podmínkách prodávajícího před těmito VDP.

1.4.

Prodávající přijetím (potvrzením) objednávky potvrzuje přijetí těchto VDP a seznámení s nimi.

2. OBJEDNÁVKY, UZAVÍRÁNÍ SMLUV
2.1.

Smlouva je uzavřena přijetím (potvrzením) objednávky kupujícího ze strany prodávajícího,
a to buďto výslovně, nebo konkludentně (zejména odesláním zboží), a to ve lhůtě uvedené
v objednávce, nebo dohodnuté ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu od doručení
objednávky. K uzavření smlouvy může dojít pouze na základě objednávky kupujícího, popř.
podpisem písemné smlouvy oběma smluvními stranami.

2.2.

Nepotvrdí-li prodávající objednávku kupujícího ve lhůtě uvedené v objednávce, nebo
dohodnuté ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu od doručení objednávky, má se za to,
že prodávající nemá k objednávce námitky a smlouva je uzavřena.

2.3.

V případě, že prodávající potvrdí objednávku s odchylkou, je smlouva uzavřena až doručením
výslovného potvrzení ze strany kupujícího, že vyřízení objednávky s odchylkou přijímá.

2.4.

Údaje o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, ceně, výkonu apod. uvedené v nabídkách, katalozích,
prospektech, oběžnících, inzerátech, obrazových materiálech a v cenících jsou pro
prodávajícího závazné, kupující se však může v objednávce od těchto údajů odchýlit.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ
3.1.

Není-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen zboží zabalit obvyklým způsobem tak, aby se
zabránilo poškození, zničení či ztrátě zboží při přepravě na stanovené místo. Místo dodání je
stanoveno v objednávce nebo dohodnuto ve smlouvě, jinak je místem dodání výrobní areál
kupujícího v obci Brantice (dodací podmínka DAP, INCOTERMS 2010). Prodávající odpovídá za
to, že zboží bude připravené k okamžitému běžnému použití v souladu s jeho účelem. Obaly
jsou vratné pouze tehdy, pokud to bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto.

3.2.

Prodávající je povinen na svůj náklad mít uzavřené platné a účinné pojištění zboží při přepravě,
popř. při skladování.

3.3.

Prodávající je vždy povinen kupujícímu dodat zboží v požadované kvalitě, v požadovaném
množství a spolu s veškerými součástmi a veškerým příslušenstvím (včetně veškeré
dokumentace k řádnému a bezproblémovému užívání zboží a k uplatnění práv z případných
vad zboží) ve lhůtě stanovené v objednávce nebo sjednané ve smlouvě, jinak platí, že je
prodávající povinen zboží dodat bez zbytečného odkladu po příjetí objednávky prodávajícím.
Není-li stanoveno v objednávce nebo dohodnuto ve smlouvě jinak, není prodávající oprávněn
plnit po částech nebo jiné osobě než kupujícímu.

3.4.

Kupující je povinen převzít zboží bez vad v termínu stanoveném v objednávce nebo
dohodnutém ve smlouvě, jinak platí, že v čase přiměřeném okolnostem po výzvě prodávajícího,
že zboží je v určitém místě připraveno k převzetí. V případě, že se kupující dostane do prodlení
s převzetím zboží delším než 15 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
Pokud prodávající z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, je oprávněn požadovat na kupujícím
úhradu nákladů s přepravou zboží spojených.

3.5.

Kupující není povinen převzít zboží, které má jakoukoli vadu. Má-li zboží při jeho dodání
jakoukoli vadu, je prodávající povinen ji odstranit ve lhůtě dohodnuté s kupujícím, jinak ve
lhůtě 5 dnů.

3.6.

Nebude-li zboží řádně a včas dodáno kupujícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení s dodáním zboží. Vznik práva
na smluvní pokutu se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z tohoto porušení povinnosti.

3.7.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o veškerých skutečnostech, které mají či by mohly
mít vliv na dodání a kvalitu zboží, a poskytnout potřebnou součinnost, aby zboží bylo
kupujícímu dodáno řádně a včas.

3.8.

Prodávající se zavazuje, že dodáním zboží kupujícímu nebude porušeno žádné právo třetích
osob vyplývající z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv či práv
průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré náklady
a újmy, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu
v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího podle předchozí věty.

3.9.

Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

3.10.

Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání účinků smlouvy uzavřenu platnou a účinnou
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody kupujícímu či třetím osobám v důsledku

neplnění povinnosti podle objednávky, smlouvy či těchto VDP (včetně škody vzniklé v důsledku
vady zboží). V případě vzniku škody je prodávající povinen poskytnout veškerou součinnost,
aby bylo kupujícímu vyplaceno příslušné pojistné plnění.
3.11.

Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit jakékoli
právo či povinnost na třetí osobu. Prodávající taktéž není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu kupujícího zastavit jakoukoli svou pohledávku vůči kupujícímu nebo započítat
jakoukoli svou pohledávku vůči kupujícímu oproti pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu.

3.12.

Vylučují se jakékoli smluvní pokuty, penále, smluvní úroky z prodlení, či jiné sankce obdobného
charakteru a účinku stanovené v neprospěch kupujícího. Vylučuje se taktéž povinnost
kupujícího k náhradě újmy, s výjimkou případů stanovených v § 2898 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.

Výše kupní ceny je stanovena v objednávce, popř. je dohodnuta ve smlouvě. Není-li
ve smlouvě dohodnuto jinak, je kupní cena stanovena jako maximální, úplná a konečná,
zahrnující veškeré náklady v souvislosti s prodejem zboží, včetně přepravného, balného,
celních a daňových poplatků, přirážek apod. Prodávající není od okamžiku potvrzení
objednávky oprávněn zvýšit cenu za zboží.

4.2.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu stanovenou či dohodnutou kupní cenu pouze na
základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu, a to ve
lhůtě stanovené v objednávce, nebo dohodnuté v kupní smlouvě, jinak ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení faktury (daňového dokladu).

4.3.

Faktura (daňový doklad) musí vždy obsahovat platební údaje, včetně kupní ceny, lhůty
splatnosti, označení zboží, čísla bankovního účtu, případně čísla smlouvy, a veškeré náležitosti
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

4.4.

Nebude-li mít faktura (daňový doklad) náležitosti podle těchto VDP, případně další náležitosti
podle objednávky či smlouvy, je kupující oprávněn prodávajícímu takovou fakturu vrátit, aniž
by se tím dostal do prodlení s úhradou příslušné ceny. Nová lhůta splatnosti počíná kupujícímu
běžet dnem doručení bezvadné (opravené) faktury.

4.5.

Kupující je oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakékoli reklamace zboží či
z důvodu jiných pohledávek vůči prodávajícímu, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou
kupní ceny. Kupující je také oprávněn započítat oproti pohledávkám prodávajícího za kupujícím
jakoukoli splatnou či nesplatnou svou pohledávku za prodávajícím.

5. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
5.1.

Kupující nabývá vlastnické právo okamžikem převzetí bezvadného zboží.

5.2.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spolu s nabytím vlastnického práva ke zboží.

6. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
6.1.

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží
v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná vždy plynout okamžikem nabytí vlastnického práva
ke zboží.

6.2.

Není-li v těchto VDP stanoveno jinak, má kupující vždy minimálně práva z vadného plnění
zaručená kupujícímu obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména § 1914 a násl. a § 2099
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Žádné
právní jednání ani žádný úkon ze strany kupujícího nelze vykládat tak, že by tento zákonný
standard práv z vadného plnění byl ve vztazích mezi smluvními stranami jakýmkoli způsobem
vyloučen či omezen.

6.3.

Prodávající po dobu záruky zaručuje minimálně takovou technickou úroveň, kvalitu a funkční
spolehlivost zboží, která odpovídá obecně závazným právním předpisům a technickým
normám. Prodávající zejména odpovídá za použití vhodného a bezchybného výrobního
materiálu a provedení zboží, jakož i za trvání dohodnutých nebo obvyklých vlastností zboží,
které musí odpovídat bezzávadnému materiálu použitému na srovnatelném zboží a zaručovat
funkční a uživatelskou použitelnost. Prodávající též odpovídá za kompletnost zásilky.

6.4.

Vady zboží je kupující oprávněn reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to
nejpozději do konce záruční lhůty. Uplatněné nároky může kupující dodatečně změnit až do
okamžiku, než prodávající původnímu nároku kupujícího vyhoví.

6.5.

Prodávající odpovídá též za vady výrobků, které pocházejí od třetích osob (poddodavatelů
prodávajícího) a byly použity jako součásti zboží.

6.6.

Prodávající se nemůže zprostit odpovědnosti za vady zboží, pokud vada byla způsobena
porušením jeho povinnosti, anebo pokud prodávající o vadě věděl, avšak kupujícího s ní
neseznámil, anebo pokud prodávající vadu zastřel.

6.7.

Nebude-li vada řádně a včas odstraněna, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
Vznik práva na smluvní pokutu se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z tohoto porušení
povinnosti.

6.8.

Neodstraní-li prodávající vadu určeným nebo dohodnutým způsobem ve stanovené lhůtě, je
kupující oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že veškeré
náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady, včetně veškeré škody kupujícímu vzniklé
v souvislosti s odstraněním vady, je povinen zhotovitel uhradit kupujícímu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1.

Každá smluvní strana má právo písemně odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní či
zákonné povinnosti druhou smluvní stranou podstatným způsobem, popř. z jiných důvodů
upravených zákonem.

7.2.

Za porušení povinnosti prodávajícího podstatným způsobem se rozumí zejména prodlení
prodávajícího s dodáním bezvadného zboží o více jak 10 dnů, nebo prodlení prodávajícího

s odstraněním vady zboží o více jak 10 dnů, nebo vznikne-li v souvislosti porušením povinnosti
prodávajícího podle těchto VDP nebo podle smlouvy kupujícímu škoda. Kupující je dále
oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající vstoupí do likvidace, pokud na sebe podá
prodávající insolvenční návrh, nebo pokud bude rozhodnuto o úpadku prodávajícího.
7.3.

Možnost odstoupit od smlouvy smluvní strana nemá, jestliže neposkytla potřebnou součinnost
druhé smluvní straně ke splnění povinnosti.

7.4.

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvní strany uhradit náhradu škody.

8. POVINNOST MLČENLIVOSTI
8.1.

Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám důvěrnost a mlčenlivost
o informacích a skutečnostech, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo
o kupujícím a nesmí je zveřejnit či zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu kupujícího
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem, ledaže se jedná o informace či
skutečnosti, které jsou veřejně přístupné, anebo je zpřístupnění informace či skutečnosti
vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci.

8.2.

Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny
osoby, které se budou podílet na výrobě či dodání zboží kupujícímu. Za porušení povinnosti
mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na výrobě či dodání zboží, odpovídá prodávající,
jako by povinnost porušil sám.

8.3.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.

Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně právním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.

9.2.

Nebude-li v případě sporu mezi smluvními stranami možné dosáhnout mimosoudního řešení,
je příslušným soudem k řešení takovýchto sporů soud určený v souladu s pravidly příslušnosti
podle § 84 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů.

9.3.

Ve vztazích mezi smluvními stranami jsou vyloučeny jakékoli rozhodčí či prorogační doložky.

9.4.

Tyto VDP mohou být kdykoli změněny, přičemž změna je účinná ode dne zveřejnění nové verze
VDP. Pro jednotlivé objednávky a smlouvy platí VDP ve znění účinném ke dni potvrzení
objednávky, respektive uzavření smlouvy.

