VŠŠEOBECNÉÉ OBCHOD
DNÍ PODM
MÍNKY
pro nákup zbožíí a služeb
pro obch
hodní společnost EKOSTR
ROJÍRENSTV
VÍ TŘINEC, a.ss.
účinné ode dne 22.01.2021
I.
Vše
eobecná ustaanovení
podmínkam
o Všeobecnéé obchodní podmínky (dále jen „V
VOP“) jsou obchodními
o
mi ve smyslu
u
I.1 Tyto
ustanovení § 1751 zákona
z
č. 89//2012 Sb., ob
bčanský záko
oník, ve zněn
ní platném n
na území Česské republikyy
ěchto VOP je podrobnáá úprava záávazků z kupních smluvv
(dále jen „Občanskký zákoník“)). Účelem tě
upujícím/odb
běratelem, kterým
k
je ob
bchodní spo
olečnost EKO
OSTROJÍRENSSTVÍ TŘINEC,,
uzavřených mezi ku
ující“), a pro
odávajícím/d
dodavatelem
m, kterým je podnikající právnická nebo
n
fyzickáá
a.s. (dálle jen „Kupu
osoba (d
dále jen „Pro
odávající“), jejichž předm
mětem je koupě zboží, přříp. poskytovvání služeb s koupí zbožíí
souvisejících.
étními podm
mínkami kou
upě, jež jsou
u obsahem rrámcové smlouvy, kupní
I.2 Tyto VOP společčně s konkré
n
smlouvyy, potvrzené objednávky apod. (dále též „Smlouvva“), předstaavují úplnou dohodu smlluvních stran
o podmíínkách koupě zboží a nahrazují všech
hny podmínky dříve navrhované Kup
pujícím či Prodávajícím a
předcho
ozí ústní či p
písemná ujed
dnání týkajíccí se obsahu Smlouvy. Smlouvu tvořří vlastní texxt Smlouvy a
tyto VOP, přičemž pokud
p
ze Sm
mlouvy budou vyplývat odchylná
o
ujeednání smluvvních stran oproti
o
těmto
o
mto VOP. Sm
mlouvu uzavvírají smluvníí strany jako
o
VOP, paak platí přednostně ujednání Smlouvvy oproti těm
podnikatelé při výko
onu podnikattelské činnossti.
I.3 Tyto VOP jsou pro
o smluvní strrany závaznéé ode dne uzzavření Smlouvy, pokud b
bude Smlouvva obsahovatt
písemnýý odkaz na tyyto VOP a tytto VOP budo
ou ke Smlouvvě přiloženy nebo Prodávvající potvrdíí ve Smlouvě
ě
či jiným
m způsobem,, že je mu obsah těchto VOP znáám. Prodávaající uznává tyto VOP jaako závaznéé
podmínkky pro všechny dodávky zboží, které mají být pro
ovedeny na základě Smlouvy.
nickými nebo
o
I.4 Za prrávní jednání učiněná píssemně jsou považována též právní jeednání učiněěná elektron
jinými technickými prostředky (zejména
(
e‐mailem), um
možňujícími zachycení obsahu a urččení jednajícíí
osoby, za
z předpokladu, že jejich obsah bude určitý a srozzumitelný.
II.
Předmět Smllouvy
P
II.1 Před
dmětem Smllouvy je závaazek Prodávajícíhoodevzzdat Kupujícíímu věc, kteerá je předm
mětem koupěě
(dále jeen„Zboží“), umožnit Kupujícímu naabýt vlastniccké právo ke
k Zboží a poskytnout Kupujícímu
u
sjednanéslužby s ko
oupí Zboží související,a závazek Ku
upujícího Zboží a poskyytnuté souviisející službyy
mu dohodnu
utoucenu. H
Hovoří‐li se dále v těch
hto VOP o Zboží, platíí
převzít a zaplatit Prodávajícím
s Zboží obdo
obně též ve vztahu
v
k souvisejícím službám.
ustanovení týkající se
mlouvy je Prodávající
P
povinendodatt Kupujícímu
u
II.2. V ráámci povinnosti Prodávaajícíhovyplývvajících ze Sm
veškerou dokumeentaci k dodaným výrob
bkům a zařřízením, vyžadovanou SSmlouvou nebo obecněě
mu řádné nakládání
n
s nimi, zejmé
énapříslušnéé
závaznými právními předpisy a umožňujíící Kupujícím
ové certifikátty a atesty či
č jinou doku
umentaci kvvality, prohláášení o shod
dě, prohlášení o původu
u
výrobko
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p
o
výrobků a zařízení,, prohlášeníí o komplettnosti dodávky, návod k obsluze a údržbě, prohlášení
poskytnuté záruce za jakost atd.
dávající se zzavazuje dod
dat Kupujícíímu Zboží řáádně a včass, to je ve ssjednaných termínech a
II.3 Prod
množstvví a ve sjedn
nané kvalitě a jakosti, jin
nak v kvalitěě a jakosti odpovídající
o
p
a
příslušným předpisům
technickkým normám
m, platným a účinným v České
Č
republice pro danýý typ výrobku
u.
III.
U
Uzavírání
Smlouvy
III.1 Pro
odávající se zavazuje potvrdit
p
přijjetí objednáávky (návrh
hu na uzavřření Smlouvvy) zasláním
m
podepsaané objednáávky faxem nebo emaileem v naskenované pod
době na kon
ntaktní údaje
e Kupujícího
o
uvedenéé na objednávce, a to
o do 24 ho
odin od doručení objednávky Prodávajícímu, nestanoví‐li
objednáávka jinou lhů
ůtu pro její přijetí.
p
III.2Prod
dávající není oprávněn ob
bjednávku Kupujícího přijmout s jakýýmikoli doplň
ňky nebo výh
hradami, byťť
i podstaatně neměníícími její pod
dmínky; tako
ové přijetí se
s považuje za odmítnuttí objednávkky a za novýý
návrh naa uzavření Sm
mlouvy.
III.3 Pokkud Prodávaající, aniž by
b objednávku výše uveedeným způ
ůsobem přijal, odevzdá Kupujícímu
u
objednaané Zboží, má se za to, že
ž Prodávajíccí tímto jedn
náním vyjádřřil svůj souhlas se Smlou
uvou, včetněě
těchto VOP,
V
tedy že
ž návrh Sm
mlouvy obsaahující tyto VOP bez výýhrad přijal,, a to k okkamžiku, kdyy
Prodávaající Zboží Ku
upujícímuodevzdal. Kupu
ující je však oprávněn takto
t
odevzd
dané Zboží odmítnout
o
a
Smlouvu
u zrušit, avšaak nejpozdějii ve lhůtě do pěti (5) praccovních dnů po jeho převvzetí.
IV.
na
Kupní cen
IV.1 Kup
pní cena Zbožží je cena sjeednaná doho
odou smluvn
ních stran ve Smlouvě. Nedohodnou‐‐li se smluvníí
strany jinak, je doho
odnutá kupníí cena Zboží pevná, závazzná a neměn
nná.
nána kupní cena
c
Zboží za
z jednotku hmotnosti (např.
(
cena za 1 kg/tunu/CZK/EUR),,
IV.2 Pokkud je sjedn
případněě dle jiných jednotek (jeednotka míryy, např. mettr) či dle poččtu kusů Zbo
oží, je rozhodující údaj o
Zboží uvvedený v přísslušném dodacím listu/náákladním listtu.
ení‐li dodacíí
IV.3 Nevvyplývá‐li z obsahu sjednané dodaací doložky dle INCOTERMS jinak, případně ne
doložka dle INCOTERMS ve Smlo
ouvě sjednána, případněě není‐li ve Smlouvě
S
uveedeno jinak, jsou v kupní
ceně Zb
boží zahrnutyy veškeré náklady Prodávajícího spojené s dod
dáním Zboží do dohodnutého místaa
dodání, včetně nákkladů na dopravu Zbožíí ke Kupujíccímu a ostattních náklad
dů spojených
h s plněním
m
závazků dle Smlouvyy.
uvě dohodnu
uto jinak, jee kupní cenaa Zboží uvedena jako cena
c
ve výši
IV.4 Není‐li výslovně ve Smlou
p
hodn
noty (dále jeen „DPH“). Ke
K kupní cen
ně Zboží bud
de DPH účtována sazbou
u
nezahrnující daň z přidané
danitelného plnění, stanoví‐li tak zzákon o dan
ni z přidané
é
platnou ke dni uskkutečnění přříslušného zd
DPH“). Toto neplatí, pokkud je plněníí
hodnotyy č. 235/2004 Sb., ve zněění pozdějšícch předpisů (dále též „ZD
uskutečněno v režim
mu přenesené daňové po
ovinnosti a po
ovinnost přizznat DPH máá Kupující.
odpovědný za stanoven
odávající je o
ní správného
o daňového režimu v so
ouladu se ZDPH.
Z
Pokud
d
IV.5 Pro
správce daně oprávvněně zpochybní u Kupu
ujícího Prodáávajícím uplaatněný daňo
ový režim, jee Prodávajícíí

EKOSTRO
OJÍRENSTVÍ TŘINE
EC, a.s. Průmyslovvá 1038, Staré Mě
ěsto, 73961 Třinecc, IČ:08730377, DIČ: CZ08730377
Spo
olečnost je registro
ována v obchodním
m rejstříku u Krajsského soudu v Osttravě, oddíl B, vlo
ožka 11168
Tel.: +420 607 00
09 937

pravný daňo
ový doklad a DPH uhradit nebo po
ožadovat jejjí úhradu po
o Kupujícím.
povinen vystavit op
né závazky, vzniklé
v
z důvvodu opravyy DPH, budo
ou splněny ve
v lhůtě do ttřiceti (30) dnů
d ode dnee
Vzájemn
vystaven
ní opravnéh
ho daňového
o dokladu. Bude‐li Kup
pující povineen k úhradě DPH neb
bo mu budee
rozhodn
nutím správcce daně uložžena povinnost k úhrad
dě úroků z prodlení
p
neb
bo jiné sankcce z důvodu
u
nesprávně vystaveného daňového dokladu, je Prodávajjící povinen nahradit Kupujícímu vešškerá plnění,,
upující z toho
oto titulu sprrávci daně zaaplatil či jinakk odvedl.
která Ku
V.
Platební podm
mínky
ující na záklaadě daňovéh
ho dokladu vystaveného
v
Prodávajícím
m nejpozději
V.1 Kupní cenu Zbožží hradí Kupu
nácti (15) d
dnů po spln
nění závazkku Prodávajíícího k odeevzdání Zbo
oží, tj. jeho dodání do
o
do patn
dohodnu
utého místa určení, kdy tento den jee současně datem uskuteečnění zdanittelného plněění ve smyslu
u
ZDPH. Nedojde‐li
N
k jiné
j
dohodě smluvních stran,
s
je lhůta splatnosti kupní ceny podle daňovvých dokladů
ů
ujícímu.
šedesát (60) dnů od data jejich doručeníKup
d
V.2 Poku
ud se smluvvní strany do
ohodnou na dodání Zbožží „na dobírkku“ prostřed
dnictvím dop
pravce, budee
úhrada kupní
k
ceny ZZboží realizovvána ve form
mě hotovosti dle podmíneek příslušnéh
ho dopravce.
V.3 Každ
dý daňový do
oklad vystave
ený Prodávajícím bude o
obsahovat nááležitosti běžžného daňovvého dokladu
u
dle obeccně závaznýcch právních předpisů
p
a splňovat podmínky podlee bodu V.5 těěchto VOP. V případě, žee
kterýkolliv daňový do
oklad (faktura) nebude tyto
t
náležito
osti obsahovaat anebo tytto podmínkyy splňovat, jee
Kupující oprávněn d
daňový doklaad vrátit Prodávajícímu k opravě (k přepracován
p
ní). Nová lhůta splatnosti
kupní ceeny Zboží zap
počne běžet teprve dnem
m doručení řádného
ř
daňového doklaadu (tj. opravvené faktury,,
případněě nově vystaavené fakturyy), bez ohled
du na údaj o datu vystaveení této faktu
ury.
V.4 Úhrrada závazků Kupujícího
o dle daňových doklad
dů může býýt realizován
na též form
mou zápočtu
u
vzájemn
ných pohled
dávek a závvazků, poku
ud budou eexistovat mezi
m
smluvníími stranam
mi vzájemnéé
pohledáávky a závazkky způsobilé k započtení.
ma platby kupní ceny Zbo
oží dodaného
o na dobírku (viz bod V.2
2 těchto VOP
P), bude kupn
ní cena Zbožíí
V.5 Vyjm
placena bezhotovosstním převod
dem ve prospěch bankovvního účtu Prodávajícího
P
o, který bude uveden naa
řádném daňovém dokladu (faaktuře), přiččemž tento bankovní účet
ú
Prodávvajícího bud
de současněě
bankovn
ním účtem, zveřejněným
m správcem daně způsobem umožžňujícím dálkový přístup
p ve smyslu
u
ustanovení § 109 o
odst. 2 písm. c) ZDPH (d
dále jen „Zvveřejněný úččet“). Každá faktura bud
de současněě
otvrzující přřevzetí Zbožíí Kupujícím (dodací list, jiný přepravní doklad,,
obsahovvat odkaz naa doklad, po
protokol apod.).
dávající potvrzuje, že nen
ní nespolehlivým plátcem
m ve smyslu § 106a ZDPH
H (dále jen „N
Nespolehlivýý
V.6 Prod
plátce“) a současněě není v posstavení a an
ni nijak nehrrozí, že v do
obě do splattnosti peněžžitých plněníí
Kupujícího bude v postavení, kdy
k nemůže plnit své d
daňové povin
nnosti z hleediska ZDPH vůči svému
u
d
splatno
osti daňovýcch dokladů (faktur) bud
de Kupujícím
m
správci daně. V případě, že neejpozději v době
na skutečnosst, že Prodávvající se stal
zjištěno,, že v registtru umožňujíícím dálkovýý přístup byla zveřejněn
Nespoleehlivým plátccem, je Kupu
ující oprávněn uhradit ku
upní cenu nebo její část vve výši bez DPH,
D
přičemžž
Kupující využije insttitut tzv. zvlááštního způssobu zajištěn
ní daně ve sm
myslu ustanovení § 109 a) ZDPH, tj.
uhrazením příslušnéé DPH spráávci daně k datu splatn
nosti přísluššného daňovvého doklad
du (faktury).
ním fakturovvané kupní ceny
c
bez DP
PH ve prospěěch bankovn
ního účtu Prodávajícího a převodem
m
Zaplacen
částky odpovídající
o
DPH na účet správce daaně je splněna povinnosst Kupujícího
o k zaplacení kupní cenyy

EKOSTRO
OJÍRENSTVÍ TŘINE
EC, a.s. Průmyslovvá 1038, Staré Mě
ěsto, 73961 Třinecc, IČ:08730377, DIČ: CZ08730377
Spo
olečnost je registro
ována v obchodním
m rejstříku u Krajsského soudu v Osttravě, oddíl B, vlo
ožka 11168
Tel.: +420 607 00
09 937

upujícím úhradu částky odpovídajícíí
Zboží vččetně DPH a Prodávajícíí již není oprávněn požaadovat po Ku
dani z taakového zdan
nitelného pln
nění.
V.7 Doru
učování daňových dokladů (faktur) Prodávajícím
P
m bude uskuttečňováno eelektronicky e‐mailem naa
adresu efaktury73@
@trz.cz se zaručeným elektronickým
e
m podpisem
m nebo do d
datové schránky ID DS:
w4dipwq.
bude‐li z důvvodů na strraně Prodávajícího možná elektronická fakturaace dle bodu V.7, budee
V.8 Neb
daňový doklad (fakktura) Kupujícímu doruččen na násleedující doru
učovací adreesu pro příje
em faktur –
daňovýcch dokladů:
KÉ ŽELEZÁRN
NY a. s., PPd – Podatelna, Průmyslováá 1000, Staréé Město, 739 61 Třinec.
TŘINECK
dávajícího zaa Kupujícím,, vzniklé ze Smlouvy ne
ebo z jejího
o
V.9 Postoupení jakékoliv pohleedávky Prod
ní nebo v sou
uvislosti s ní,, je bez před
dchozího píseemného sou
uhlasu Kupujícího vyloučeno. Nelze‐li
porušen
takovouto pohledávvku Prodávajícího za Kup
pujícím posto
oupit jinému, nelze ji sou
učasně ani zaastavit, ať užž
k zajištěění splnění vlastních
v
závvazků Prodáávajícího či závazků třettích osob. U
Uzavře‐li Pro
odávající bezz
předcho
ozího písemn
ného souhlaasu Kupujícíh
ho s třetí ossobou smlou
uvu o posto
oupení nebo o zastavení
pohledáávky, vzniklé ze Smlouvy nebo z jeejího porušeení nebo v souvislosti
s
s ní, je poviinen uhraditt
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
v dvaceti procent (20
0 %) z nomin
nální hodnotty pohledávkky, kterou see
takto neeoprávněně pokusil posttoupit či zastavit. Tím neení dotčeno právo Kupu
ujícího na nááhradu újmy,,
pokud mu
m v důsled
dku jednání Prodávajícíh
ho v rozporu
u se zákazem
m postoupení/zastaveníí pohledávkyy
vznikne.. Smlouva o postoupeníí nebo o zastavení pohleedávky, uzavvřená Prodávvajícím bez předchozího
o
písemnéého souhlasu
u Kupujícího, je vždy smlouvou neplatnou, a to se všemi dů
ůsledky, které z toho pro
o
smluvní strany i pro třetí osoby vyplývají.
v
VI.
D
Dodací
podm
mínky
odávající spln
ní svou poviinnost dodání Zboží dlee dodací doložky DDP dle INCOTERM
MS 2020, tj.
VI.1 Pro
dodáním
m Zboží na příchozím dopravním prostředku v dohodnutém
m místě urččení, není‐li ve Smlouvěě
dohodnu
uta jiná dodaací doložka.
VI.2 Míísto plnění/určení je sjednáno
s
ve Smlouvě, případně bude
b
sděleno/upřesněno
o Kupujícím
m
Prodávaajícímu v rám
mci odesílacícch dispozic přřed odesláníím Zboží.
dá Zboží v deen, který je ve
v Smlouvě sjednán
s
jako
o dodací term
mín nebo jinak označenýý
VI.3 Prodávající dod
termín plnění
p
(tzv. dodávka
d
„just‐in‐time“), anebo v ob
bdobí 14 dnů
ů, které sjed
dnanému terrmínu plnění
bezprosttředně předchází. Dodán
ní Zboží dříve než 14 dnů před sjedn
naným termíínem plnění se pro účelyy
těchto VOP
V považujee za předčasné plnění a je možné pou
uze s předch
hozím souhlaasem Kupujíccího.
o
Zboží Kupujíccímu je pro
otokol, dodaací list nebo
o jiný přeprravní doklad
d
VI.4 Dokladem o odevzdání
s
přřípadně též dopravcem,, který zajiššťoval pro Prodávajícího
P
o
podepsaaný oběma smluvními stranami,
přepravu Zboží. Okkamžikem odevzdání Zb
boží Prodávaajícím/dopraavcem a jeh
ho převzetím
m Kupujícím
m
přecházíí na Kupujícíího vlastnické právo ke Zboží,
Z
jakož i nebezpečí škody
š
na Zbo
oží. Není‐li mezi
m stranami
dohodnu
uto jinak, neení Prodávající oprávněn k částečným dodávkáám Zboží beez předchozíího souhlasu
u
Kupujícího.
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olečně se ZZbožím je Prrodávající povinen odevvzdat Kupujjícímu veškeeré doklady nezbytné k
VI.5 Spo
převzetíí, volnému nakládání,
n
k prokázání původu
p
a užívání Zboží, případně daalší doklady uvedené ve
e
Smlouvěě.
oží nesmí býýt zatíženo právními vadami, musí být prosté jakýchkoliv
j
VI.6 Zbo
závazků, nároků či právv
třetích osob.
o
Bude‐li se kteráko
oliv třetí oso
oba vůči Kup
pujícímu čehokoliv domááhat z důvod
du, že podle
e
jejího tvvrzení Kupujíící užitím Zb
boží porušujee její práva, je Prodávajíící vždy povinen neprod
dleně zajistit,,
aby tyto
o požadavky třetí osoby byly uspoko
ojeny či jinakk vypořádány bez nutno
osti jakéhoko
oliv plnění zee
strany Kupujícího.
K
V opačném případě je Prodávající povinen Kup
pujícímu nah
hradit vše, co
c této třetí
osobě čii i jinému byyl nucen z tohoto důvodu
u poskytnoutt, jakož i nezzbytné náklady s tím spo
ojené. Nadto,,
v případ
dě jakéhokoliv sporu, včeetně sporu soudního, vyplývajícího z porušení prráv duševníh
ho vlastnictvíí
třetích osob, se Prrodávající zaavazuje na vlastní
v
náklaady přistoup
pit do toho
oto sporu a hájit zájmyy
Kupujícího.
VI.7 Pokkud se smlu
na speciáln
uvní strany na
n základě požadavku
p
K
Kupujícího nedohodnou
n
ním způsobu
u
balení Zboží,
Z
je Pro
odávající povvinen opatřit Zboží baleením podle zvyklostí pro
o daný typ dodávaného
o
Zboží, vhodným
v
pro
o odeslání a přepravu dodávaného
o Zboží, které zaručí, že Zboží neb
bude během
m
přepravyy a nezbytnéé manipulacee při vykládcce či dočasnéém uskladněění poškozen
no či zničeno
o. Obaly jsou
u
považovvány za nevraatné obaly, které zůstávvají v dispozicci Kupujícího
o (Kupující see stává vlastníkem obalů
ů
při převvzetí Zboží), vyjma obalů
ů, u kterých se smluvní strany doho
odnou na po
odmínkách je
ejich vráceníí
zpět k Prodávajícímu
u.
dáno podle Smlouvy, tj. ve sjednaném druhu,,
VI.8 Kupující není povinen přeevzít Zboží, není‐li dod
množstvví, kvalitě aneebo provede
ení, jestliže vykazuje
v
vadyy, jestliže byllo dodáno v poškozeném
m obalu nebo
o
jinak lze mít důvodn
né pochybnosti o nepoško
ozenosti Zbo
oží, nebo jesttliže ke Zbožží nebylo dod
dáno veškeréé
o
přeevzetí Zboží jdou
j
plně k ttíži Prodávajíícího.
sjednané příslušensttví a dokladyy. Důsledky odmítnutí
VII.
Záruka za jaakost
odávající posskytuje na Zboží záruku za jakost v délce
d
24 měěsíců ode dne prvního po
oužití/využitíí
VII.1 Pro
Zboží Ku
upujícím pro
o sjednaný či
č obvyklý účel,
ú
maximáálně však 36
6 měsíců od
de dne odevvzdání Zboží
Kupujícímu, pokud nebude ve Smlouvě do
ohodnutájiná záruční doba. Uvedené ujednáníí zohledňujee
ost, že Zbožíí je po jeho dodání
d
Kupujjícímu dočassně uloženo (po dobu do
očasného ulo
ožení nebudee
skutečno
Zboží po
oužíváno ke svému účelu). Prodávajjící zárukou za jakost gaarantuje, že si Zboží po dobu zárukyy
zachová sjednané/o
obvyklé vlasttnosti a technické parametry a bud
de způsobiléé k použití pro
p účel dlee
Smlouvyy, případně pro obvykllý účel. Záruka se nevvztahuje na opotřebení Zboží způssobené jeho
o
obvyklým
m užíváním.
ověření kvaliity a funkčno
osti Zboží Ku
upujícím při jeho odevzd
dání Prodávaajícím není nutné
n
a neníí
VII.2 Pro
tedy pod
dmínkou pro
o uplatňován
ní práv z vadn
ného plnění.
VII.3 V případě
p
uplatnění vady Zboží
Z
(reklam
mace) je Kup
pující oprávněn k volbě n
nároku z vad
dného plnění
(bezplattná oprava anebo
a
výměn
na vadného Zboží za beezvadné anebo sleva z kkupní ceny Zboží
Z
a/nebo
o
kombinaace uvedenýých nároků, případně od
dstoupení od
d Smlouvy). Veškeré
V
nákklady spojené
é s náhradní
dodávko
ou Zboží Kupujícímu nebo opravou Zboží a náklady účelně vynaložen
né při uplatn
nění práva z
vadného
o plnění a náhradu
n
škod
dy vzniklé Kupujícímu dodáním vadného Zboží anebo jeho vadou nesee
Prodávaající. Na žádo
ost Prodávajíícího (na jeh
ho náklady a riziko) zašlee Kupující zp
pět Prodávajjícímu vadné
é
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ů účelně vyn
naložených p
při uplatňováání práv z vadného plněn
ní je Kupujícíí
Zboží.Prrávo na náhrradu nákladů
povinen uplatnit ve lhůtě jed
dnoho měsícce ode dnee, v němž dojde
d
ke sp
plnění všech
h povinností
o odpovědno
osti za vady.
Prodávaajícího vyplývvajících z jeho
n
o, dostavit se
s na místo
o
reagovat na reklamacii Kupujícího
VII.4 Prrodávající see zavazuje neprodleně
reklamo
ovaného Zboží a současně předložit Kupujícímu
K
p
písemný
návrrh řešení rekklamace při respektování
r
í
Kupujícím uplatněnéé volby náro
oku z vadnéh
ho plnění, všše nejpozděěji do 5 praccovních dnů od doručeníí
reklamace Kupujícíh
ho. V rámci tohoto
t
svého vyjádření Prodávající sdělí Kupujíícímu termín
n nezbytný k
odstraněění vady či k jiné formě vyřešení
v
rekklamace (nap
př. výměna Zboží).
Z
V příp
padě, že tak Prodávající v
uvedenéé lhůtě neuččiní, je Kupující oprávněn
n na náklady Prodávajícíh
ho: (i) sám o
odstranit vad
du, (ii) zajistitt
odstraněění vady Zbo
oží či jeho výýměnu prostřednictvím třetího
t
subjeektu. Stejným
m způsobem je oprávněn
n
Kupující postupovat,, pokud nedo
ojde k odstraanění vady Prodávajícím
P
v dohodnuttém termínu, a nebude‐li
de‐li k odstrranění vady Prodávajícím
m bez neod
důvodněných
h průtahů v
takového termínu, pak nedojd
u, který byl Prodávajícím
P
Kupujícímu oznámen, a
objektivvně co nejkraatší době, neejpozději všaak v termínu
to ani po
o písemném upozornění Kupujícího s poskytnutím
m dodatečnéé přiměřené lhůty k odsttranění vady.
Tímto neení dotčen nárok
n
Kupujíccího na zaplaacení smluvn
ní pokuty dle bodu IX.3 těěchto VOP.
p
Kupujícím oprávvněně reklam
movaných zááručních vad Zboží se záruční doba prodlužuje
p
o
VII.5 V případě
dobu od
d obdržení reeklamace Pro
odávajícím ažž do doby úp
plného odstranění reklam
mované vadyy.
odávajícího),,
VII.6 Vaady Zboží, ktteré jsou zjevné již při odevzdání Zboží Prodáávajícím (dopravcem Pro
zejménaa nesrovnalo
osti v množsttví, zřejmá porušenost záásilky Zboží nebo
n
neúpln
nost dodávkyy či okolnosti
tomu naasvědčující, m
musí být ozn
námeny Prod
dávajícímu neejpozději do 15 dnů od p
převzetí Zbožží Kupujícím.
Za vadyy zjevné při odevzdání Zboží Kupujjícímu se prro tyto účelyy považují vvady, zjistite
elné prostou
u
vizuální prohlídkou a kontrolou údajů
ú
v doku
umentaci o o
odevzdání a převzetí
p
Zbožží, a to aniž by
b Zboží bylo
o
vybalovááno.
VII.7 Do doby odstraanění vad Zb
boží není Kup
pující povinen platit část z kupní cenyy, jež by odp
povídala jeho
o
j
by vady nebylyy odstraněn
ny. Tato část ceny bude smluvním
mi stranami
nároku na slevu, jestliže
vypořád
dána po splněění všech povinností Prodávajícího vyyplývajících z jeho odpovvědnosti za vady.
v
VIII.
davky na jakkost Zboží
Požad
ožadavky Ku
upujícího na systém kvality Prodávaajícího vycháázejí z EN ISSO 9001, EN
N ISO 14001,,
VIII.1 Po
případněě z ostatních platných norem;
n
Prod
dávající je po
ovinen dodrržovat podmínky vyžadované těmito
o
normam
mi, byť sám nemusí být ceertifikován.
ompletnosti dodávky“, které předáá
VIII.2 Dokladem o jakosti Zbožží bude „Ossvědčení o jakosti a ko
mu společněě se Zbožím a ostatními d
dokumenty (vviz bod VI.5. těchto VOP)).
Prodávaající Kupujícím
VIII.3 Ku
upující je oprrávněn k účaasti na zákazznických auditech u Prod
dávajícího. D
Dále je Kupující oprávněn
n
prověřovat opatření Prodávajíccího k zajištěění trvalého
o zlepšování kvality dod
dávek. Za tím
m účelem si
p
kdykoli provést syystémový, prrocesní nebo
o výrobkovýý audit u Pro
odávajícího s
Kupující vyhrazuje právo
de Prodávajícího inform
movat minimálně 10 praccovních dnů
ů předem. Prrodávající see
tím, že o tomto bud
Kupujícímu, případně jím
m pověřenému zástupcii, jehož prostřednictvím
m tato právaa
zavazujee umožnit K
vykonávvá, přístup do
o prostor Pro
odávajícího, za účelem výýkonu výše uvedených
u
čiinností.
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okud smluvníí strany ve Smlouvě výslo
ovně nespeccifikovaly kvaalitu a proved
dení Zboží, je
e Prodávajícíí
VIII.4 Po
povinen dodat Kupujícímu Zbožží v kvalitě a provedeníí, které plněě vyhovuje ú
účelu, k něm
muž je Zbožíí
no, a není‐li takový
t
účel sjednán,
s
pakk k účelu, ke kterému
k
se Zboží
Z
zpravid
dla používá. Zboží,
Z
jakož i
dodáván
součástii použité k jeeho výrobě musí
m být novéé, nepoužité a nepoškozeené.
IX.
SSankční ujed
dnání
IX.1 Při prodlení Prodávajícího
o s dohodnu
utým termín
nem dodání Zboží do m
místa plněníí je Kupujícíí
né ve výši pětidesetin procenta
p
(0,5
5 %) z kupní
oprávněěn požadovat zaplacení smluvní pokkuty sjednan
ceny nedodaného ZZboží za každ
dý započatý den prodlen
ní. Trvá‐li prrodlení déle než 1 měsícc, zvyšuje see
nto (1 %) z ku
upní ceny nedodaného Zboží za každý započatý den
d prodlení,,
smluvní pokuta na jeedno procen
s uplatní za celou dobu prodlení.
přičemž tato sazba se
dlení Kupujícího s plněním
m peněžitého závazku, přijatého
p
v ráámci Smlouvvy nebo jinakk
IX.2 Pro případ prod
z ní vyplývajícího, činí sazba úro
oku z prodleení dvacet pět tisícin pro
ocenta (0,02
25 %) z dlužné částky zaa
každý i započatý
z
den
n prodlení. Obě
O smluvní strany shodně konstatují, že takto sstanovená úrroková sazbaa
je v ob
bdobných obchodních vztazích
v
co do své výýše standard
dní a není vůči Kupujíícímu hruběě
nespravedlivá.
IX.3 V případě
p
prod
dlení Prodávajícího s plněním jeho povinností,
p
v
vyplývajících
z jeho odpo
ovědnosti zaa
vady Zboží, je Kupujjící oprávněn
n požadovat zaplacení smluvní poku
uty ve výši pěět procent (5 %) z kupníí
ceny připadající na vvadné Zboží, minimálně však
v
jeden tisíc korun čeeských (1.000
0,‐ Kč) za kažždý započatýý
den prod
dlení.
s
je oprrávněna požadovat náhrradu škody v
IX.4 Smlluvní strany se dohodly na tom, že poškozená strana
rozsahu převyšujícím
m smluvní pokutu, ktero
ou bylo postiženo porušeení téže smlluvní povinnosti, v jehožž
důsledku
u škoda vznikla. To platí ohledně veškerých sjedn
naných smluvvních pokut.
IX.5 Pokkud smluvní strana
s
uplatní vůči druhé
é smluvní straně právo na
n zaplacení smluvní pokkuty, úroku z
prodleníí, případně náhrady
n
vzniklé škody, je druhá smluvvní strana po
ovinna k jejím
mu zaplacení ve lhůtě do
o
30 dnů ode
o dne doru
učení jejich vyúčtování
v
tééto druhé sm
mluvní straněě.
o zajištěno smluvní
s
pokutou, je povvinná smluvn
ní strana zavvázána splnitt
IX.6 Povvinnost, jejíž splnění bylo
bez ohleedu na ujedn
nání o smluvn
ní pokutě, teedy i po zaplaacení smluvn
ní pokuty.
X.
Vyšší mo
oc
průběhu trváání smluvního vztahu podle Smlouvyy vznikne nezzávisle na vůli některé zee
X.1 V případě, že v p
mořádná, neepředvídatellná a nepřekkonatelná překážka, kteerá dočasně nebo trvalee
smluvnícch stran mim
zabránila některé zee smluvních stran ve sp
plnění závazzků ze Smlouvy, zavazujjí se smluvn
ní strany bezz
zbytečné
ého odkladu
u písemně infformovat o těchto
t
překážkách, jakož i o předpokládané doběě jejich trváníí
a projed
dnat další opatření. Těmiito „překážkaami“ smluvn
ní strany shod
dně rozumí ttzv. okolnostti vyšší moci,,
zejménaa stávku, váálku, jiné ne
epokoje pod
dobného ch
harakteru, obchodní, měnové, polittické či jinéé
opatření úřadů, příírodní pohro
omy, jako požár,
p
povod
deň, zemětřřesení, úder blesku, arkktické mrazyy
ňující či omeezující přeprravu zboží apod.,
a
a obd
dobné události vyšší mo
oci, včetně ro
ozhodnutí či
znemožň
pokynů příslušných státních orggánů, které omezí
o
či zneemožní plněn
ní smluvních
h povinností ze Smlouvy.
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olnosti vyšší moci, není odpovědná
o
zaa neplnění záávazků ze Sm
mlouvy ani zaa
Smluvní strana, u nížž nastaly oko
p
vzniklé prodlení.
X.2 Poku
ud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující třicet (30
0) kalendářníích dnů, jsou
u
smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající
v
ze Smlouvy, jakmile účin
nky vyšší mo
oci pominou,,
ůty a všechn
ny ostatní termíny se p
posouvají o dobu působení vyšší moci.
m
Trvá‐li
přičemž dodací lhů
3 kalendářn
ních dnů, má
m každá ze smluvních sstran právo od Smlouvyy
překážkaa vyšší moci déle než 30
odstoup
pit.
XI.
Mlčen
nlivost, důvě
ěrné informaace, duševní vlastnictví
menty, datovvé materiály a informacee, poskytnutté jednou zee
XI.1 Obssah Smlouvyy, jakož i vešškeré dokum
smluvnícch stran dru
uhé smluvníí straně v so
ouvislosti see Smlouvou, jsou důvěrrné a přijímaající smluvníí
strana je oprávněnaa zpřístupnitt je třetím osobám
o
jen s předchozíím písemným
m souhlasem
m poskytujícíí
dnat o skuteečnosti či infformace obeecně známé či dostupné
é z veřejných
h
smluvní strany, nebude‐li se jed
p
tohoto
o článku), nebo o užití či zpřístupněníí
zdrojů (lledaže se takkovými staly porušením povinnosti podle
těchto skutečností
s
ovinnosti ne
ebo k plnění
či informacíí v nezbytnéém rozsahu na základě zákonné po
závazku smluvní sttrany podle Smlouvy nebo
n
k ochraně čiřádnému výkonu práv smluvní strany.
Z
je Kupující
K
oprrávněn použžít k účelům,,
Dokumeentaci, předaanou Kupujíícímu v souvvislosti se Zbožím,
k nímž jee určena, a za
z tímto účelem je oprávněn ji zpřístu
upnit rovněž třetím osob
bám.
mu dokumentaci nezbytnou k výro
obě a dodání Zboží (tj.
XI.2 Pokkud Kupující poskytne Prodávajícím
nákresy,, výkresy a d
další podklad
dy), je Prodávvající oprávn
něn tuto dokkumentaci po
oužít výhradně k účelu, k
němuž mu
m byla posskytnuta; Prodávající neení oprávněn
n použít tuto
o dokumenttaci pro svou
u potřebu či
jinak v rozporu s účelem
ú
Smlouvy ani ji předat třettím osobám, příp. jim umožnit příístup k této
o
uje vlastnickáá, průmyslovvá a autorskáá práva k této dokumenttaci. Pomine‐‐
dokumeentaci. Kupující si vyhrazu
li účel, pro
p nějž bylaa tato dokum
mentace Pro
odávajícímu poskytnuta, je Prodávající povinen poskytnutou
u
dokumeentaci Kupujíícímu ihned vrátit
v
a zničitt veškeré jejíí pořízené ko
opie.
h
XI.3 Prodávající ujišťťuje Kupujícíího, že užívááním a převzzetím Plnění nebude zasahováno do práv třetích
a
dílu, ochran
nné známce, patentu, u
užitnému vzo
oru, průmysllovému vzorru, vynálezu,,
osob k autorskému
biotechn
nologickému
u vynálezu, topografii
t
po
olovodičovéh
ho výrobku, obchodní firrmě, označeení původu a
zeměpissného označčení, obchodnímu tajemství, know
w‐how, zlepšovacímu n
návrhu nebo
o goodwillu.
Ustanovvení bodu VI..6 těchto VO
OP tím není nijak dotčeno
o.
XII.
ZZrušení Smlo
ouvy
ouvu ukončitt písemnou d
dohodou.
XII.1 Smluvní strany mohou Smlo
pit od Smlou
uvy má opráávněná smluvní strana jeen v případěě podstatnéého porušení
XII.2 Práávo odstoup
Smlouvyy povinnou smluvní
s
stran
nou nebo v případech
p
výýslovně uvedených ve Sm
mlouvě, těchtto VOP nebo
o
Občanskkém zákoníku
u; za podstattné porušeníí Smlouvy see považuje tééž, avšak niko
oliv pouze:
a/ prod
dlení Prodávvajícího s do
odáním Zboží, pokud P
Prodávající toto Zboží nedodá
n
ani po uplynutí
náhradn
ní dodací lhůtty stanovenéé Kupujícím v jeho výzvě zaslané Prodávajícímu, přičemž náhradní dodacíí
lhůta neesmí být kratší než pět (5) pracovních
h dnů;
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k
h
b/ prodllení Kupujícího se zaplaccením kupní ceny Zboží, které trvá i po uplynutí třiceti (30) kalendářních
dnů od doručení
d
mu
u písemné up
pomínky Prod
dávajícího.
XII.3 Kažždá ze smluvvních stran může
m
dále od Smlouvy odstoupit v příípadě, že
a/ bude příslušným soudem
s
rozh
hodnuto o úp
padku druhéé smluvní strany, nebo
b/ druháá smluvní strrana vstoupí do likvidace.
XII.4 Úččinky odstou
upení nastávvají vždy okaamžikem do
oručení písemného oznáámení o odstoupení od
d
Smlouvyy druhé smlu
uvní straně.
e
XII.5 Jdee‐li o Smlouvvu, jejímž přředmětem jssou opakovaané dodávkyy Zboží stejnéého druhu a Smlouva je
sjednánaa na dobu neurčitou,
n
jee Kupující oprávněn Sm
mlouvu ukončit písemnou výpovědí s výpovědníí
dobou dva
d (2) měssíce; Smlouvva v takovém
m případě skončí
s
uplyn
nutím posled
dního dne druhého
d
(2.))
kalendářřního měsícee následujícího po doručeení písemné výpovědi drruhé smluvníí straně.
XIII.
Závvěrečná ustaanovení
XIII.1 Kaaždá ze smlu
uvních stran se zavazujee zajistit och
hranu osobn
ních údajů týýkající se druhé smluvníí
strany, které
k
bude zpracovávat
z
na základě Smlouvy a/nebo v souvvislosti s ní. Při zpracováání osobních
h
údajů jssou smluvníí strany povvinny zejmééna zajistit, aby osobníí údaje bylyy zpracoványy zákonným
m
způsobeem, pouze v nezbytném rozsahu
r
a po
o dobu nezbyytně nutnou, a aby osobní údaje bylyy technicky a
organizaačně zabezpeečeny tak, aby nemohlo dojít k neop
právněnému
u nebo nahodilému přístupu k těmto
o
údajům,, k jejich změěně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
u
zpracováání, jakož i k jinému zneužití. Smluvvní strany jssou dále povvinny zajistitt, aby byly personálně
p
a
organizaačně nepřetrržitě po dob
bu zpracovávvání těchto o
osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti
vyplývající z právnícch předpisů,, zejména z Nařízení Evvropského paarlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraněě fyzických ossob v souvislosti se zpraccováním osobních údajů (tzv. „GDPR““).
XIII.2 Práávní vztahy vvznikající meezi Prodávajíícím a Kupujjícím z uzavřřené Smlouvyy nebo v sou
uvislosti s ní,,
jakož i veškeré
v
dalšíí záležitosti neřešené vee Smlouvě či v těchto VO
OP, se řídí českým práveem, zejménaa
příslušnýými ustanoveními Občan
nského zákon
níku.
m
Prodávaajícím a Kupujícím, kteeré se nepo
odaří odstranit smírným
m
XIII.3 Vššechny sporry vzniklé mezi
jednáním
m mezi smluvními stranaami, budou rozhodovány
r
y podle českéého hmotného a procesn
ního práva, a
to soudeem věcně přříslušným k je
ejich projedn
nání, jehož m
místní přísluššnost bude u
určena podle
e adresy sídlaa
Kupujícího.

EKOSTRO
OJÍRENSTVÍ TŘINE
EC, a.s. Průmyslovvá 1038, Staré Mě
ěsto, 73961 Třinecc, IČ:08730377, DIČ: CZ08730377
Spo
olečnost je registro
ována v obchodním
m rejstříku u Krajsského soudu v Osttravě, oddíl B, vlo
ožka 11168
Tel.: +420 607 00
09 937

