Všeobecné obchodní podmínky firmy:
Ing. Jiří Sohr. MBA – KovexProduction.

I. Všeobecné ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky, dále VODP jsou obchodními
podmínkami ve smyslu ustanovení §1751 následně zákona č. 89/2012 Sb, občanský
zákoník. Účelem těchto VODP je podrobná úprava závazků a smluv mezi
prodávajícím – společnost Ing. Jiří Sohr, MBA, IČO 73356743 a kupujícím –
podnikající právnickou nebo fyzickou osobou při prodeji zboží a služeb souvisejících
s jejich prodejem.
2. Tyto VODP společně s konkrétními podmínkami prodeje, jež jsou obsahem rámcové
smlouvy, kupní smlouvy, potvrzení objednávky, dále též „Smlouva“, představují
úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje. V případě, že ze Smlouvy
bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VODP, pak přednostně
platí ujednání Smlouvy oproti těmto VODP.
3. VODP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření Smlouvy, pokud bude
příslušná Smlouva obsahovat písemný odkaz na tyto VODP a VODP budou ke
smlouvě přiloženy nebo kupující potvrdí ve Smlouvě či jiným způsobem, že je mu
obsah VODP znám.
4. Změny a doplňky VODP, jakož i jakékoliv změny, doplňky a dodatky Smlouvy jsou
přípustné pouze písemnou formou, po předchozím odsouhlasením oběma smluvními
stranami.
5. Za právní jednání učiněná písemně jsou považována též právní jednání učiněná
elektronickými nebo jiných technickými prostředky, umožňující zachycení obsahu a
určení jednající osoby za předpokladu, že jejich obsah bude určitý a srozumitelný a
dané právní jednání učiní osoba uvedená ve Smlouvě. Toto ujednání neplatí pro právní
jednání dle bodu 4. tohoto článku VODP.
6. Veškeré údaje uvedené ve Smlouvě, dále též informace, dokumenty a ostatní podklady
poskytnuté prodávajícím kupujícímu v souvislosti se Smlouvou, které nejsou běžně
dostupné, jsou obchodním tajemstvím prodávajícího, dále též důvěrné informace.
Kupující se zavazuje, že bez předchozího souhlasu prodávajícího tyto důvěrné
informace nepoužije pro svoji potřebu v rozporu s účelem Smlouvy, ani je neposkytne
a neumožní k nim přístup třetím osobám.
7. V případě, že kupující nesplní některý ze svých smluvních závazků či zákonných
povinností, může prodávající buďto trvat na jejich splnění, nebo může odstoupit od
Smlouvy. V obou případech má prodávající nárok na náhradu majetkové újmy, která
mu tím vznikla.
II. Balení
1. Pokud se smluvní strany na základě požadavku kupujícího nedohodnou na speciálním
způsobu balení zboží, prodávající může opatřit zboží balením podle jeho zvyklostí pro
daný typ dodávaného zboží, vhodným pro odeslání a přepravu dodávaného zboží.

2. Pokud nedojde k dohodě mezi smluvními stranami, jsou obaly nevratné a zůstávají
k disposici kupujícímu. Kupující se tak stává vlastníkem obalů při převzetí zboží.
Kupující je tak povinen obaly likvidovat dle platných zákonů. Pokud se smluvní strany
dohodnou o vratných obalech, pak obal je ve vlastnictví prodávajícího a kupující je na
vlastní náklady doručí prodávajícímu. Současně se kupující zavazuje, že případné
poškození vratných obalů bude hradit. Kupující nese nebezpečí škody na těchto
vratných obalech.
III. Cena a platební podmínky
1. Dohoda o výši kupní ceny zboží, služby je nezbytnou náležitostí pro vznik
Smlouvy.
2. Ve Smlouvě je uvedena cena zboží nebo služby jako cena bez daně z přidané
hodnoty. Kupující je povinen uhradit cenu zboží nebo služby po jejím zvýšení
o platnou sazbu DPH. Toto neplatí pro režim přenesené daňové povinnosti a
povinnost přiznat DPH má kupující.
3. Prodávající je oprávněn zvýšit kupní cenu za zboží nebo službu v případě, že
kdykoliv v průběhu období, pro které byla cena sjednána, včetně období
následující po vyhotovení návrhu kupní smlouvy tzv. nabídky, až do doby
dodání zboží, dojde k podstatnému zvýšení některých rozhodných výrobních
nákladů nezbytných k výrobě zboží, zejména při změně ve výkresové
dokumentaci, změně materiálu. Prodávající oznámí kupujícímu upravenou výši
ceny písemně s doložením způsobu výpočtu této cenové změny.
IV. Podmínky dodání zboží
1. Pokud není dohodnuto vždy místem plnění a dodacími podmínkami je dle doložky
INCOTERMS EXW.
2. Prodávající dodá zboží v průběhu lhůty sjednané ve Smlouvě jako čas plnění.
Prodávající je oprávněn dodat zboží předčasně bez možnosti odmítnutí kupujícím.
Kupující není oprávněn požadovat předčasné dodání zboží.
3. Čas plnění může být prodávajícím přiměřeně prodloužen, pokud se ve výrobě
vyskytnou skutečnosti, které mohou mít vliv na čas plnění. O tomto stavu bude
prodávající kupujícího informovat. Prodloužení do 10 pracovních dnů je bez vlivu na
prodlení dodání je sjednaném čase. Kupující v této době nemůže odstoupit od
Smlouvy z důvodu prodloužení času plnění uvedených v tomto odstavci.
4. Dodávka je považována za splněnou:
a. Oznámení prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí
b. Posledním dnem lhůty, kdy je zboží připraveno k převzetí
c. Předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím,
jestliže je to ve Smlouvě písemně dohodnuto
5. Když byla ve Smlouvě závazně dohodnuta sjednaná lhůta vinou prodávajícího
překročena, má kupující právo požadovat penále, smluvní pokutu, nebo náklady
spojené se pozdějším plněním pouze tehdy, pokud to bylo písemně a jednoznačně ve
Smlouvě sjednáno. Veškeré další nároky včetně nároku na náhradu škody jsou
vyloučeny.

6. Riziko nebezpečí zničení, poškození nebo ztráty zboží přechází na kupujícího
okamžikem předání kupujícímu, nebo předání prvnímu dopravci. Platí to i v případě,
kdy jsou dopravní náklady obsaženy v ceně, zaplaceny prodávajícím nebo
paušalizovány.
V. Cena a platební podmínky
1. Cena za zboží je sjednána vzájemnou shodou na základě poptávky a cenové nabídky a
je nezbytnou součástí Smlouvy.
2. Cena je stanovena jako základ daně, tj. bez DPH. Výši DPH bude stanovena dle
platných předpisů v okamžiku splnění dodávky.
3. Splatnost vystavených faktur je 14 dní od jejich vystavení. Splatností se rozumí
okamžik, kdy jsou veškeré finanční prostředky uhrazeny včetně DPH na účet
prodávajícího, 194166729/0300.
4. Pokud se obě smluvní strany ve Smlouvě dohodly na jiné splatnosti, platí tato dohoda.
Smluvní strany si musí písemně dohodnout, zda jiná splatnost je pro jediný obchodní
případ, nebo se bude týkat i dalších obchodních případů.
5. U každého nového kupujícího je u prvního prodeje vždy vystavena zálohová faktura
splatná v okamžiku zhotovení a připravení k dodávce. Toto může být nahrazeno
hotovou platbou osobně při přebírání zboží.
6. V případě prodlení se splatností ze strany kupujícího je sjednáno smluvní penále ve
výši 0,05% z celkové částky. Penále se počítá od prvního dne prodlení a kupující s tím
bez výhrad souhlasí.
7. V případě prodlení se splatností ze strany kupujícího je sjednán úrok z prodlení ve výši
0,05% z každého dne prodlení a kupující s tím bez výhrad souhlasí.
8. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohovou platbu ve výši až 100% ceny
zboží. Splatnost této faktury je 5 pracovních dní. Finanční prostředky většinou jsou
určeny na úhrady materiálu a služeb výhradně určených pro zhotovení zboží pro
kupujícího.
9. Prodávající u Smluv přesahující cenu v souhrnu vyšší jak 100000 Kč vystaví směnku
na zajištění platby zboží. Kupující s tím bez výhrad souhlasí a nemá námitek.
VI. Vlastnictví
1. Veškeré zboží, které bylo dodáno v celku nebo po částech je bez výhrad vlastnictvím
prodávajícího až do úplného zaplacení kupujícím včetně platného DPH a dalších
sjednaných poplatků a úhrad.
2. Prodávající je oprávněn odebrat kupujícímu neuhrazené zboží bez dopadu na škody,
které kupujícímu můžou vzniknout. Je věcí kupujícího včas zaplatit za odebrané zboží
prodávajícímu.
VII. Reklamace
1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady nejpozději do 3 pracovních dní od
předání zboží. Po tomto termínu bude reklama zamítnuta jako neoprávněna.
2. Kupující je povinen ostatní vady reklamovat nejpozději do 10 pracovních dní od
předání zboží. Po tomto termínu bude reklamace zamítnuta.

3. Doba je počítána ode dne předání zboží. Konec doby je ukončen v 3, respektive 10.
pracovní den v 14.00. V případě zaslání reklamace elektronickou poštou je rozhodující
termín a čas, který se poprvé zobrazí prodávajícímu v elektronické poště.
4. Reklamace musí být zaslána písemně s přesným popisem vady, která je reklamována.
Součástí reklamace musí být výkres s označením reklamované vady a fotografie,
pokud to reklamace vyžaduje.
5. Reklamované zboží nesmí být použito, nebo nějak poškozeno, nesmí se s ním
pracovat, nebo jej použít pro jakoukoliv práci. V takovém reklamace bude vždy
zamítnuta.
VIII. Záruka
1. Prodávající poskytuje záruku na zboží kupujícímu pouze v případě, že se na tom obě
strany písemně dohodly ve Smlouvě.
IX. Odstoupení od Smlouvy
1. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze tehdy, když prodávající není
schopen odstranit reklamované vady zboží. Dodáním nového zboží není
důvodem odstoupení od Smlouvy.
2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je prodávající ve zpoždění
s dodáním zboží.
3. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou, kterou musí
doručit prodávajícímu. Kupující je povinen v takovém případě uhradit veškeré
náklady spojené se zajištění výroby zboží, materiál, služby, technologické a
konstrukční náklady, nářadí a přípravky, které byly pro výrobu zboží nezbytné.
Současně je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé
výpadkem ve výrobě vzniklé nerealizováním a též přiměřený zisk, který si
prodávající kalkuloval.
4. Prodávající může odstoupit od Smlouvy, pokud kupující nesplní podmínky
převzetí zboží a platební podmínky, včetně přechodu vlastnictví.
X. Závěrečná ustanovení
1. Kupující si vyhrazuje právo tato VODP jednostranně měnit. Změny budou
vyvěšeny na internetových stránkách: www:kovexproduction.cz/kontakty.
2. Nebude-li prodávající souhlasit se změnou VODP ze strany kupujícího, má
prodávající právo odstoupit od Smlouvy s povinností kupujícího uhradit
náklady prodávajícímu vzniklé s tímto odstupem. Výpověď je okamžitá a
nabývá okamžitě právní účinky. Výpověď musí být zaslána elektronicky
kupujícímu písemnou formou.
3. Přečtením těchto VODP kupující s nimi souhlasí.
4. Výrazem souhlasu je uzavření Smlouvy.
5. Pokud není jinak písemně dohodnuto, řídí se práva a povinnosti smluvních
stran právním řádem České republiky v platném znění.

