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I.

Aplikace podmínek
Podmínky jsou nedílnou součástí prodejních kupních smluv (dále jen KS), stanoví základní
pravidla a podmínky, kterými se budou řídit smluvní vztahy plynoucí z uzavírané KS.
Podpisem KS obsahující odkaz na Podmínky souhlasí kupující s jejich zněním bez výhrad.
Pokud KS obsahuje ujednání stran odlišná od Podmínek, má ujednání KS přednost před
Podmínkami. Pokud právní vztahy nejsou upraveny KS ani Podmínkami, řídí se občanským
zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.
Tyto Podmínky v platném znění nahrazují jakékoli dřívější Všeobecné prodejní podmínky
vydané společností Czech Industry Group a.s.

II. Vznik KS
1. KS je uzavřena dohodou smluvních stran o všech podstatných náležitostech KS písemnou
formou. Ústní návrhy a změny KS se nepřipouští.
2. KS je uzavřena i tak, že na písemnou nabídku na uzavření smlouvy (objednávka, nabídka)
jedné strany opatřené podpisy oprávněné osoby odpoví druhá strana písemnou akceptací
takové nabídky (potvrzení objednávky, odsouhlasení nabídky). Nedojde-li k doručení
písemné akceptace protistraně do 14 kalendářních dnů, má se za to, že nabídka na
uzavření smlouvy nebyla přijata. Pokud by se nabídka smlouvy a následná akceptace
obsahově lišily, nedochází k uzavření KS a akceptace se považuje za novou nabídku
k uzavření smlouvy.
III. Zboží
1. Zboží je povinen prodávající dodat řádně a včas, v množství, jakosti a provedení, které
výslovně určuje KS.
2. Dokumenty vztahující se ke zboží (osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, výkresy, popisky
a jiné), které je povinen prodávající dodat spolu se zbožím podle KS nebo obecně
závazných předpisů, budou předány kupujícímu současně se zbožím a stávají se tak
okamžikem předání vlastnictvím kupujícího, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
IV. Kupní cena
1. Cena zboží je dohodnuta v KS, popř. je v této smlouvě stanoven způsob jejího určení.
2. Není-li v KS stanoveno jinak, nejsou v ceně zahrnuty: daně z přidané hodnoty, cla, náklady
na balení, přepravu a pojištění popř. jiné náklady účelně vynaložené prodávajícím
v souvislosti s plněním KS. Tato peněžitá plnění je povinen kupující uhradit současně
s cenou nebo bezprostředně poté, co budou prodávajícím vyúčtovány.
V. Platební podmínky
1. Dohodnutá kupní cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury ve lhůtě splatnosti
ve faktuře uvedené, a to podle smluvního ujednání před dodáním zboží nebo po jeho
dodání. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je 50% kupní ceny splatných před započetím
výroby zboží a 50 % před jeho expedici. Lhůta splatnosti faktury, není-li dohodnuto jinak,
je čtrnáct kalendářních dnů od doručení faktury. Strany mohou dohodnout v KS zaplacení
kupní ceny i jiným způsobem.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými předpisy
v platném znění. V případě, že faktura obsahuje zjevné nesprávnosti či chybné údaje, má
kupující právo fakturu vrátit prodávajícímu. Doba splatnosti opravené resp. doplněné
faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta splatnosti a její běh počíná dnem doručení
opravené resp. doplněné faktury kupujícímu.
3. Při prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Za okamžik zaplacení fakturované částky se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka
v plné výši připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
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5. Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započítat žádnou svoji pohledávku za
druhou smluvní stranou, jež má původ v této KS, proti své pohledávce bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany.
6. Prodávající a kupující se dohodli na vyloučení možnosti postoupení pohledávek, které
smluvní strany ke dni podpisu KS vůči sobě mají nebo které jim vůči sobě vzniknou na
základě této KS. Postoupení pohledávek podle předchozí věty je možné pouze za
předpokladu písemného souhlasu druhé smluvní strany.
7. Prodávající a kupující se dohodli na vyloučení možnosti zastavení vzájemných pohledávek,
které vůči sobě smluvní strany ke dni podpisu KS mají nebo které na základě této KS
vzniknou. Zastavení pohledávek podle předchozí věty je možné pouze za předpokladu
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
VI. Dodání zboží
1. Prodávající dodá zboží v dodacích lhůtách a za podmínek ujednaných v KS. V případě, že
jakost a provedení zboží nejsou v KS výslovně určeny, je prodávající povinen dodat zboží
kupujícímu v jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je takové zboží
dodáno, a není-li takový účel sjednán, pak k účelu, ke kterému se takové zboží zpravidla
používá.
2. Dílčí dodávky jsou přípustné.
3. Není-li v KS dohodnuto jinak, je místem dodání výrobní závod prodávajícího.
4. Zboží se považuje za řádně dodané okamžikem splnění následujících podmínek:
a) zboží je kupujícímu řádně předáno a kupující je od tohoto okamžiku oprávněn se
zbožím nakládat,
b) společně se zbožím jsou předány úplné a bezvadné doklady vztahující se ke zboží,
c) zboží je kupujícím řádně převzato,
d) zboží odpovídá výsledku určenému ve smlouvě
5. Kupující je povinen zboží, a to i dílčí plnění, přejímat, jakmile bude k převzetí zboží vyzván.
Kupující je povinen zboží převzít nejpozději do 7 kalendářních dnů od data, označeného
ve výzvě k odběru zboží, která mu bude prodávajícím doručena.
6. Pokud bude kupující v prodlení s odebráním zboží, bude mu účtováno skladné ve výši 1
Kč/kg/den.
7. Pokud není dohodnuto v KS jinak, je zboží dodáno podpisem protokolu o předání (dodacím
listem apod.) a převzetí oprávněnými osobami obou stran.
8. Pokud kupující nezajistí doručení dokladu o převzetí zboží prodávajícímu, je povinen
prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zboží.
9. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, když přeruší dodávání zboží z důvodu
prodlení kupujícího s placením kteréhokoli splatného závazku, který pochází z jakéhokoli
vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, a to po dobu trvání tohoto prodlení kupujícího
s úhradou svého závazku.
10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.
VII. Výhrada vlastnictví
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením dohodnuté ceny, tím
se rozumí okamžik, kdy byla příslušná částka v plné výši připsána ve prospěch bankovního
účtu prodávajícího.
2. Kupující nesmí se zbožím až do přechodu vlastnického práva volně nakládat, zastavit jej,
ani jinak právně zatížit. Je povinen udržovat jej a chránit před poškozením, ztrátou a zásahy
třetích osob.
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VIII. Vady zboží
1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu, i když se
tyto vady stanou zjevnými až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky
za jakost zboží tím nejsou dotčeny.
2. Za vadu zboží se považuje rozpor mezi skutečnými vlastnostmi zboží a technickými
požadavky, výkresy a atestovanými technickými parametry uvedenými v KS a dále
zejména dodání jiného než sjednaného zboží, vady v množství nebo jakosti a dále jakékoli
odchylky od sjednaného nebo jinak stanoveného způsobu provedení. Za vady se rovněž
považují právní vady zboží a vady v dokladech nutných k užívání zboží a v dokladech, které
je prodávající povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím.
3. Za předpokladu, že kupující splnil své závazky vyplývající z KS, poskytuje prodávající na
zboží záruku 12 měsíců, která začne běžet ode dne dodání zboží.
4. Prodávající poskytuje náhradu škody max. do výše 60% z ceny zboží.
5. Prodávající neručí za žádné nepřímé škody způsobené vadným zbožím, jako je ušlý zisk,
ztráta obchodních příležitostí, postavení na trhu apod.
6. Jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,5% kupní ceny nedodaného zboží za každý týden prodlení, maximálně
však 5% kupní ceny nedodaného zboží, přičemž 1. týden prodlení smluvní pokuta neběží.
7. Oznámení o vadách musí být podáno písemně a musí obsahovat:
- identifikační označení KS
- popis vady nebo přesné určení, jak se projevuje, doložené odpovídajícími důkazy
- identifikaci a počet vadného zboží.
8. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději při převzetí zboží. Ostatní vady musí být
reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
IX.

Práva z duševního a průmyslového vlastnictví
Dodáním zboží nevznikají kupujícímu žádná práva k žádné ze součástí duševního nebo
průmyslového vlastnictví, využívaného prodávajícím. Veškeré podklady, zejména
vývojovou a výrobní dokumentaci, vzorky apod., které prodávající zpřístupnil nebo poskytl
kupujícímu v souvislosti s jednáním o smlouvě, jejím uzavřením nebo plněním, je kupující
povinen v případě nenaplnění tohoto obchodního vztahu nebo zániku závazku
prodávajícího z KS jinak než splněním vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu, a to i
bez výzvy.

X.
Mlčenlivost
1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně všech skutečností souvisejících s KS,
zbožím či se záležitostmi prodávajícího, o nichž se v průběhu plnění svých závazků z KS
dozví. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy:
a) předmětná skutečnost je obecně známá a v obecnou známost vešla bez zavinění
kupujícího, nebo
b) existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou skutečnost soudu, státnímu nebo
jinému orgánu veřejné moci, nebo
c) existuje zákonná povinnost tuto skutečnost uveřejnit, nebo
d) skutečnost je sdělována osobě, která takovou informaci nezbytně potřebuje
k plnění závazků kupujícího z KS anebo k ochraně vlastních práv kupujícího, a tato
osoba je sama vázána povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu, jak je
sjednáno v KS, a/nebo v těchto Podmínkách.
3. Součástí povinnosti mlčenlivosti je též povinnost učinit vše, co je v možnostech kupujícího,
aby skutečnosti povinností mlčenlivosti chráněné nevešly ve známost nepovolané osobě
nebo osob.
4. Kupující v případě porušení povinnosti mlčenlivosti odpovídá za veškerou škodu, která tím
prodávajícímu vznikne.
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XI.

Okolnosti vylučující odpovědnost
Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena,
jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, která
v době uzavření KS byla nepředvídatelná a která nastala po uzavření KS nezávisle na vůli
povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou
strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci
pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší
moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky, stávky
apod.

XII. Doručování
Veškerá podání a jiná oznámení mezi stranami musí být písemná a doručují se osobně,
poštou nebo faxem na adresu sídla smluvních stran zapsanou v obchodním nebo jiném
státem uznaném rejstříku nebo na doručovací adresu uvedenou v záhlaví KS. Při
doručování poštou se má za to, že je doručeno třetí pracovní den po odeslání písemností
s výhradou dalších možných prostředků, kterými lze prokázat doručení.
XIII. Rozhodné právo a příslušnost soudu
Pokud sporné nároky stran nebudou vyřešeny dohodou stran, je příslušným k rozhodnutí
sporu obecný soud v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem.
XIV. Právo odstoupit od smlouvy
Kterákoli ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit,
a) pokud druhá strana podstatným způsobem poruší své povinnosti, přičemž podstatným
se rozumí takové porušení povinnosti, o kterém porušující strana již při uzavření KS
věděla nebo musela vědět, že by smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala,
b) poruší-li smluvní strana nepodstatným způsobem jakoukoli povinnost stanovenou KS
nebo Podmínkami a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě určené druhou smluvní
stranou,
Strany jsou dále oprávněny odstoupit od smlouvy, když se pro prodávajícího stalo splnění
smluvních podstatných povinností zcela nemožným.
Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, když kupující nezaplatí jakoukoli
dohodnutou platbu do 30 dnů po uplynutí ujednané platební lhůty.
XV. Oddělitelnost
Jsou-li některá ustanovení Podmínek neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná či stanou-li
se takovými v budoucnu, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících ustanovení
Podmínek, lze-li neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení od zbývajících
ustanovení Podmínek oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné,
neúčinné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, které
bude mít v nejvyšší možné míře význam a účinek stejný a právními předpisy přípustný jako
mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.
XVI. Změny podmínek
Prodávající je oprávněn Podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat. O takové změně
Podmínek bude kupující písemně informován. V případě nesouhlasu kupujícího
s oznámenou změnou Podmínek, má kupující právo Podmínky odmítnout a KS ukončit.
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