Dodací a platební podmínky
1. Preambule
Tyto smluvní, dodací a platební podmínky (dále jen „Podmínky") jsou nedílnou součástí všech kupních smluv
uzavřených mezi společnosti Spojené slévárny spol. s.r.o. jako dodavatelem (v textu také jako prodávající či prodejce)
a jeho odběrateli (v textu také jako kupující). Odchylky od těchto Podmínek mají platnost jen tehdy, pokud jsou ve
smlouvě výslovně sjednány, rovněž v celém rozsahu neplatí Podmínky pro kupní smlouvy, v nichž to bylo vysloveně
sjednáno. Ústní a telefonická ujednání jsou závazná jen tehdy když jsou včas oběma smluvními stranami potvrzena
písemně, a to i faxovou či e-mailovou formou.
2. Vznik smluvního vztahu
Smlouva se považuje za uzavřenou, pokud po obdržení nabídky – objednávky (dále jen (objednávka) od kupujícího
dodavatel zašle písemné potvrzení objednávky, jinak dnem podepsání kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
Nedílnou součástí potvrzení objednávky Prodávajícího jsou i tyto Podmínky, s nimiž se Kupující před uzavřením
Smlouvy seznámil a s jejichž celým obsahem bez výhrad výslovně souhlasí a přijímá je. Zbožím podle Podmínek se
rozumí hmotné movité věci a jejich součásti, které se Smlouvou zavazuje Prodávající dodat Kupujícímu a převést na
něho vlastnické právo k těmto věcem a kupující se zavazuje je převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu.
Objednávky na zboží musí mít písemnou formu. Objednávka může být zaslána faxem nebo elektronickou poštou (email). Náležitosti objednávky jsou řešeny při uzavírání každého smluvního vztahu.
Veškeré právní jednání mezi smluvními stranami bude probíhat výhradně písemně Žádné jiné projevy stran v
jakékoliv formě nezakládají stranám žádný závazek a nesmí být vykládány v rozporu s ustanoveními Smlouvy nebo
jejími dodatky.
Smlouva a její Dodatky mezi prodávajícím a kupujícím mohou vzniknout, být změněny nebo zrušeny výlučně písemně
v listinné podobě.
Smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy existence obchodních zvyklostí nebo praxe v jejich smluvním vztahu, a
do budoucna nebudou dovozovat práva a povinnosti jinak, než ze znění Smlouvy nebo těchto Podmínek.
3. Potvrzení objednávky
Dodací termíny potvrdí dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení objednávky. Mlčení odběratele
k potvrzení objednávky ze strany dodavatele, s textem těchto Podmínek, je posuzováno jako souhlas.
4. Prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb.
V případě požadavku kupujícího na zajištění a vystavení "Prohlášení o shodě (CCE )" dle zákona 22/1997 Sb., musí
kupující tuto skutečnost písemně uvést v objednávce. Vznese-li kupující požadavek dle bodu dodatečně, je
prodávající oprávněn upravit dodací lhůtu a cejnu objednávaného zboží.
5. Dodací podmínky
Místo plnění a dodací podmínky se stanoví podle doložky INCOTER S 2010 EXW (Ex Works). Prodávající je oprávněn
odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání
zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní
své smluvní platební závazky (nezaplatil ve sjednané lhůtě předchozí dodávky).
Dodávka se považuje za splněnou:
a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím,
b) posledním dnem lhůty kdy je zboží připraveno v z vodě k převzetí,
c) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě a míst určené kupujícím, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží
prodávajícím.

Když byla ve smlouvě závazně sjednaná lhůta, vinou prodejce překročena, má kupující právo požadovat (smluvní
pokutu) penále jen tehdy, když to bylo ve smlouvě ujednáno. Veškeré další nároky včetně nároku na náhradu škody
jsou vyloučeny. Riziko nebezpečí zničení nebo poškození věci přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží k
dopravě, na místo plnění, a to i tehdy, když dopravní náklady jsou obsaženy v ceně, zaplaceny prodejcem, nebo jsou
paušalizovány. V případě, že kupující dodávku přes vyzvání prodejce ani v dodatečné 30-ti denní lhůtě od data
ujednaného ve smlouvě a v ní určeném místě nepřevezme, je prodejce oprávněn od kupujícího požadovat náhradu
tím vzniklé škody nebo ztráty a případné skladné 0,03 % ceny zboží za každý den následující po uplynutí dodatečné
lhůty. Za povrchovou kvalitu v termínu nevyzvednutých odlitků prodejce neručí.
6. Vyšší moc
V případě vyšší moci, tj. např. války, mobilizace, přírodních katastrof, ohně, epidemie, vážných poruch ve výrobě,
stávky, závažných dopravních poruch, porušení smluvních povinností dopravce, úředních zásahů, dále
nepředvídatelných a prodejcem nebo výrobním závodem nezaviněných událostí všeho druhu, je oprávněn prodejce k
prodloužení dodací lhůty o čas úměrný trvání překážky a nároky kupujícího z uzavřené smlouvy jsou vyloučeny, aniž
by kupující byl oprávněn požadovat náhradu nějaké škody.
7. Cena a platební podmínky
Ceny za výrobky prodávajícího budou stanoveny dle platných ceníků prodávajícího bez DPH. Ke všem cenám se při
jejich účtování kupujícímu připočte příslušná daň z přidané hodnoty. V ceně zboží není zahrnuta cena za obal, není-li
ve smlouvě dohodnuto jinak. Rovněž, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je kupující povinen vrátit
nepoškozené vratné obaly do 6 měsíců od dodání zboží. Po uplynutí této lhůty vyúčtuje prodávající obaly dle svého
platného ceníku obalů. Druh a počet obalů bude uveden na faktuře. Na výrobu modelů (např. nástrojů a forem)
může prodávající požadovat zálohovou platbu předem ve výši až 100 % ceny, za kterou bude nástroj vyroben.
Smluvní strany, vědomy si pravidel cenotvorby [zboží], kdy cena [zboží] zohledňuje náklady [prodávajícího] na
vstupní komodity (materiál, energie, média apod.) potřebné k výrobě a distribuci [zboží], se dohodly na zvláštním
právu [prodávajícího] jednostranně upravit cenu [zboží], dojde-li k prokazatelné změně nákladů [prodávajícího] na
výrobu a/nebo distribuci [zboží] v míře přesahující [10 %] (dále jen „kvalifikovaná změna“). Takovou kvalifikovanou
změnu je [prodávající] oprávněn v poměru 1:1 zohlednit v ceně [zboží] takto: nová ceny [zboží] (xn) = (konsolidovaná
nová výše nákladů [prodávajícího] yn / konsolidovaná původní výše nákladů [prodávajícího] yp) x aktuálně platná
cena [zboží] xp; tj. xn = (yn/yp) * xp. [Prodávající] je povinen kvalifikovanou změnu prokázat a oznámit písemně na
adresu [kupujícího] uvedenou v záhlaví této smlouvy s tím, že nová cena [zboží] platí od 1. dne druhého měsíce
následujícího po oznámení kvalifikované změny a nové ceny [zboží]; tím není dotčena závaznost cen dříve
sjednaných plnění.
Pro případ změn v cenovém vývoji sjednávají strany následující doložky:
a) inflační, tj. dojde-li k meziročnímu nárůstu inflace vyhlášenému oficiálním statistickým orgánem o více jak 5%,
upraví se v tomto poměru dosud nesplatné a splatné, ale nezaplacené platby.
b) měnovou, tj. dojde-li po uzavření smlouvy ke změně kurzu české měny ve vztahu k EURO o 5% a více oproti
střednímu kurzu vyhlašovanému ČNB v den uzavření smlouvy, je povinen kupující zaplatit cenu v částce zvýšené tak,
aby odpovídala změně příslušného kurzu. Přitom jsou rozhodné střední devizové kurzy vyhlašované CNB v den
uzavření smlouvy a v den splatnosti ceny. Kupující je povinen rozdíl v kupní ceně doplatit do 15—ti dnů od doručení
vyrozumění od prodávajícího o splnění podmínky pro aplikaci měnové doložky.
c) cenovou, tj. v případě, že se v době od uzavření smlouvy do dodání zboží zvýší na vstupu dodavatele nákupní ceny
hlavních surovin potřebných pro Výrobu prodávaného zboží o 5% a více, a to v návaznosti na zvýšení cen na trhu,
změní se ve stejném poměru i podíl ceny materiálu na kupní ceně. Kupující je povinen rozdíl v kupní ceně doplatit do
15-ti dnů od doručení vyrozumění od prodávajícího o splnění podmínky pro aplikaci této cenové doložky. Výchozí
informace o pohybu cen surovin lze sledovat na internetových adresách http://www.deutsche-boerse.com a
http://WWW.lme.co.uk/dataprices_monthlyaverages.asp. Není-li výslovně písemně ve smlouvě dohodnuto nebo na
jednotlivé faktuře uvedeno něco jiného, je kupní cena splatná do 30 kalendářních dnů od vystavení faktury. Není-li
výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet uvedený na daňovém dokladu
prodávajícího. Platby se považují za uskutečněné teprve v den, kdy jsou připsány na účet dodavatele nebo předány

osobě oprávněné ze strany dodavatele. Kupující není oprávněn zadržet ve prospěch některých svých požadavků
sjednané platby, nebo jejich části. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, je prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky (rovnající se hodnotě odebraného zboží) za každý den
prodlení po lhůtě splatnosti. Při nedodržení termínu splatnosti delším než j eden kalendářní měsíc, je kupující
povinen vedle úroku z prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. Všechny
případné ostatní nároky prodejce na náhradu škod za opožděnou platbu zůstávají nedotčeny.
V případě režimu přenesené daňové povinnosti OKPDP) dle §92e zákona o DPH v platném znění, je zhotovitel
povinen uvést ve faktuře kód CZ—CPA jako identifikaci zatřídění díla.
Pokud správce daně rozhodne v souladu s §106a zákona č. 235/2004 Sb ., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, že Prodávající je „Nespolehlivý plátce daně“ je Prodávající povinen neprodleně písemně
oznámit Kupujícímu tuto skutečnosti, a to nejpozději do 48 hodin od nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Písemné
oznámení bude obsahovat zejména datum nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně, název a číslo bankovního účtu,
společně s variabilním symbolem, příslušného finančního úřadu, na který bude Kupující za Prodávajícího platit DPH v
příslušné výši přímo správci daně. V případě, že se Prodávající stane Nespolehlivým plátcem daně, je Kupující
oprávněn uhradit příslušné DPH přímo správci daně a kupní cenu bez DPH na účet Prodávajícího tak, aby tímto
způsobem byl splněn závazek Kupujícího uhradit kupní cenu.
8. Vlastnictví
U veškerých kupních smluv, u nichž cena zboží při dodání nebyla zaplacena vcelku, vyhrazuje si prodejce vlastnické
právo na zboží až do úplného zaplacení se všemi náležitostmi. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje
výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující
nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. V případě, že
kupující své závazky zvláště se zřetelem k ujednaným podmínkám neplní, není prodejce povinen dodržet sjednané
dodací termíny a je osvobozen od závazku k dalším dodávkám z této smlouvy a z jiných smluv uzavřených mezi
prodejcem a kupujícím.
9. Záruky a uplatnění reklamace
Za předpokladu, že kupující své závazky splnil, ručí prodejce při normálním používání za zboží 24 měsíců (na odlitky
od data výroby 2003) ode dne, kdy prodejce odevzdal zboží. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně
prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě a o přejímce vést řádnou
dokumentaci. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody tím vzniklé.
Oznámení vady musí být předáno prodávajícímu písemnou formou, tj. protokolem o vadě osvědčujícím
opodstatněnost reklamace s přesnou specifikací reklamace. Reklamace budou prodejcem projednávány pouze tehdy,
pokud budou náležitě a včas dokladovány. Reklamaci na počty kusů, vady povrchu, tvaru a rozměrů musí být
uplatněny do 14 dnů od převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být uplatněny do 6 měsíců od převzetí zboží.
Ukončení životnosti v podmínkách daných kupujícím v jím konstruovaném zařízení nebo provozovaným u jeho
odběratelů bez dlouhodobých zkoušek, před uplynutím zámky není považováno za výrobní vadu.
Vadné odlitky budou vráceny s označením vady, pokud nebylo ujednáno jinak. Jsou-li předpoklady pro uznání práv z
vadného plnění a nebylo-li dohodnuto jinak ve smlouvě, je prodávající povinen výlučně:
a) odevzdat chybějící množství zboží,
b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným, nebo zboží uvést do tohoto stavu
c) na neopravitelné zboží vystavit dobropis nebo odevzdat nové zboží za sjednanou kupní cenu
V případě opravitelných vad je kupující povinen projednat eventuální způsob a cenu opravy s prodejcem. Úhrada
vzniklých vícenákladů u neshodných dílů musí odpovídat prokazatelným operacím do zjištění 1. skryté vady.
Celková výše účtovaných vícenákladů na reklamované díly je limitována následovně:
50% z ceny odlitku v případě, že zmetkovitost z dodávky nepřesáhne 5%,
100% z ceny odlitku v případě, že zmetkovitost z dodávky nepřesáhne 10%,
200% z ceny odlitku v případě, že zmetkovitost z dodávky přesáhne 10%.

S uplynutím záruční lhůty končí záruka. Záruka prodejce zaniká, když kupující bez předchozího souhlasu prodejce
provede změny nebo úpravy, nebo je nechá provést či jejich provedení připustí. Záruka se nevztahuje na přirozené
opotřebení a jeho následky na škody vzniklé atmosférickými nebo chemickými vlivy, zásahem třetí osoby a
neodborným zacházením či nesprávným skladováním. Prodejce nepřebírá žádné další závazky, které překračují
hranice předešlých podmínek.
10. Výkresy a technické podklady, nabídky
Dodavatel si vyhrazuje veškerá práva na výkresy nebo výrobky zhotovené podle jeho údajů nebo na jím vyvinuté
postupy. odběratel nikdy bez výslovného souhlasu dodavatele nezíská nárok na vlastnictví výkresů a veškerého
výrobního know-how. Bez výslovného souhlasu dodavatele nesmějí být tyto ani použity, kopírovány ani jejich obsah
zpřístupněn třetí osobě. To platí i v případě nabídky vypracované pro potenciálního odběratele, jejíž poskytnutí třetí
osobě je považováno za porušení obchodního tajemství.
Toto ujednání lze změnit pouze oboustrannou dohodou.
11. Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze tehdy, když splnění podstatných smluvních povinností prodejce
nebylo možné, nebo tento prohlásil, že není schopen odstranit podstatné vady dodaných předmětů, za které ve
smyslu těchto podmínek ručí. Nároky na náhradu přímých nebo nepřímých škod nebo ztrátu zisku jsou vyloučené.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, když pro něj splnění podstatných povinností bylo nemožné, a nedošlo
k dohodě s kupujícím. Nároky kupujícího na náhradu škod vzniklých odstoupením prodejce jsou vyloučeny. Kupující
nemá v žádném případě nárok na úroky z vrácených částek.
12. Použitelné právo, vyloučení ručení
Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, platí pro uplatnění vad u prodávajícího ustanovení občanského
zákoníku v platném znění. Veškeré následky případů nedodržení smlouvy ze strany dodavatele, jakož i veškeré
možné požadavky a nároky objednatele jsou regulovány s definitivní platností v těchto Podmínkách. Zvláště jsou
vyloučeny veškeré nároky na náhradu újmy, slevy, zrušení smlouvy, odstoupení od smlouvy, které nejsou výslovně
citovány. Nevzniká právo objednatele na náhradu újmy vzniklé v důsledku výpadku výroby, ztráty užitku, ztráty
objednávek, ušlého zisku, jakož i všech ostatních přímých nebo nepřímých škod. Toto omezení neplatí v případě
protiprávního úmyslu nebo hrubé nedbalosti dodavatele. Všechna vzájemná práva a povinnosti se posuzují podle
českého práva. Veškeré spory, které by ze smlouvy, nebo v souvislosti s ní, mohly vzniknout, budou nejprve
urovnávány cestou smíru. Případné spory budou řešeny u soudu věcně a místně příslušného pro dodavatele.
13. Závěrečná ustanovení
Kupující si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně měnit. Změnu Podmínek oznámí Prodávajícímu písemně
alespoň 15 kalendářních dnů před začátkem jejich účinnosti.
Nebude-li Prodávající souhlasit s provedenou změnou Podmínek, má právo smlouvu vypovědět, a to nejpozději do
dne nabytí účinnosti změny Podmínek. Výpovědní doba v takovém případě činí jedem měsíc a začne běžet od dne
doručení písemné výpovědí Kupujícímu. S ohledem na předmět plnění považují smluvní strany tuto lhůtu za
dostatečnou k obstarání obdobného plnění od jiného dodavatele.
Smlouva j e uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i právní vztahy z ní
vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
Podpisem Smlouvy smluvní strany prohlašují, že rozumí veškerým podmínkám uvedeným ve smlouvě i v těchto
Podmínkách a s jejich zněním a uplatněním ve smluvním vztahu souhlasí.

