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1.

Platnost Všeobecných podmínek

1.1

Předmět, obsah. Tyto Všeobecné
podmínky upravují podmínky nákupu
zboží ze strany společnosti Ammann
Czech Republic a.s., IČ: 000 08 753,
se sídlem Náchodská 145, 549 01
Nové Město nad Metují (dále jen
„kupující“).

1.2

Součást
kupní
smlouvy.
Tyto
Všeobecné podmínky jsou považovány
za nedílnou součást kupní smlouvy.

1.3

Závaznost. Uzavřením kupní smlouvy
prodávající závazně souhlasí se všemi
právy a povinnostmi obsaženými
v těchto Všeobecných podmínkách a z
těchto
Všeobecných
podmínek
vyplývajících.

1.4

Přednost kupní smlouvy. V případě, že
se kupní smlouva svým obsahem
odchyluje
od
obsahu
těchto
Všeobecných podmínek, mají taková
ujednání kupní smlouvy přednost před
odchylnými
ujednáními
těchto
Všeobecných podmínek.

1.5

Rozhodné právo. Vzájemné vztahy
neupravené kupní smlouvou nebo
těmito Všeobecnými podmínkami se
řídí ustanoveními právního řádu České
republiky,
zejména
zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

1.6

Rozhodčí doložka: Smluvní strany se
dohodly, že veškeré spory vzniklé
z kupní smlouvy a v souvislosti s ní,
které se nepodaří odstranit jednáním
mezi stranami, budou rozhodovány
s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho Řádu třemi
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rozhodci.
2.

Uzavření kupní smlouvy

2.1

Uzavření kupní smlouvy. Návrhem
kupní smlouvy je textová objednávka
kupujícího. Objednávka musí být
doručena
prodávajícímu
buď
prostřednictvím držitele poštovní
licence nebo prostřednictvím faxu
anebo elektronické pošty (e-mailem),
případně
osobním doručením.
K uzavření kupní smlouvy dojde
přijetím takto učiněné objednávky ze
strany prodávajícího a doručením
textového
potvrzení
objednávky
kupujícímu.

2.2

Nový návrh prodávajícího. Potvrzení
objednávky, které obsahuje dodatky,
výhrady, omezení nebo jiné změny se
považuje za odmítnutí objednávky a
tvoří nový návrh prodávajícího na
uzavření kupní smlouvy. Kupní
smlouva je v takovém případě
uzavřena pouze tehdy, pokud tento
návrh kupující potvrdí v textové formě
a doručí zpět prodávajícímu způsobem
uvedeným v odst.
2.1 těchto
Všeobecných podmínek.

2.3

Lhůta
pro
přijetí,
odvolání
objednávky. Prodávající je povinen
doručenou objednávku ve lhůtě 5 dnů
ode dne jejího doručení potvrdit v
textové formě a doručit kupujícímu
nebo v této lhůtě sdělit kupujícímu, že
objednávku odmítá. Potvrzení a
odmítnutí objednávky musí být
učiněno v textové formě a doručeno
kupujícímu prostřednictvím držitele
poštovní licence, prostřednictvím faxu
nebo prostřednictvím elektronické
pošty (e-mailem), případně též
osobním doručením. Dokud nebyla
potvrzená objednávka prodávajícím

odeslána kupujícímu nebo objednávka
prodávajícím odmítnuta, může být
objednávka ze strany kupujícího
písemně, ústně či za pomoci dálkového
přenosu dat odvolána.
3.

Místo dodání zboží

3.1

Místo dodání. Nestanoví-li kupní
smlouva jinak a neurčí-li kupující
kdykoli před dodáním jiné místo
dodání, je prodávající povinen na své
náklady a nebezpečí dodat kupujícímu
zboží do místa podniku kupujícího na
adrese: Nové Město nad Metují,
Náchodská 145, PSČ 549 01.

3.2

Dodací doložka. Dodání zboží se řídí
dodacími podmínkami dle pravidel
INCOTERMS 2010, a to dle ujednání
v kupní smlouvě. V případě, že není
doložka dle pravidel INCOTERMS
2010 v kupní smlouvě sjednána či
není-li dohodnuto jinak, uplatní se pro
dodání postup dle článku 3.1 těchto
Všeobecných podmínek a obecná
ustanovení občanského zákoníku.

4.

Řádné dodání zboží

4.1

Řádné a včasné dodání. Prodávající je
povinen dodat kupujícímu zboží řádně
a včas. Zboží se považuje za dodané
včas, je-li dodáno v sjednaném
termínu plnění. Zboží se považuje za
řádně dodané okamžikem splnění
všech následujících podmínek:
a) zboží je prodávajícím
doručeno do místa dodání,

prodávajícího a výslovně prohlásí,
že přes tyto vady uvedené zboží
převezme. V takovémto případě je
kupující povinen do protokolu
zjištěnou zjevnou vadu náležitě
specifikovat spolu s uvedením
konkrétního zboží, na kterém se
daná zjevná vada vyskytuje.
Převzetí zboží kupujícím však nic
nemění na tom, že dodané zboží
má vady a nároky kupujícího
z odpovědnosti za vady tímto
převzetím nejsou jakkoli dotčeny.
4.2

Smluvní pokuta. Pokud prodávající
nesplní svoji povinnost dodat zboží
řádně a/nebo včas, je prodávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 5% z hodnoty
nedodaného zboží za každý započatý
den prodlení s dodáním zboží. Takto
sjednaná smluvní pokuta je splatná do
15 dnů ode dne doručení jejího
vyúčtování prodávajícímu. Zaplacením
smluvní pokuty není nijak dotčeno
právo kupujícího na náhradu škody,
způsobené
v důsledku
prodlení
prodávajícího
s dodáním
zboží
(zejména, nikoliv však výlučně,
náhradu škody ve výši nezbytně
nutných nákladů, které kupující v
souvislosti s pozdní dodávkou musel
vynaložit). Oba nároky je kupující
oprávněn uplatňovat samostatně vedle
sebe a sjednání smluvní pokuty nemá
vliv na odpovědnost za škodu, její
uplatňování, výši a právo na její
náhradu.

5.

Nabytí vlastnického práva a přechod
nebezpečí škody na zboží

5.1

Kupující nabývá vlastnického práva ke
zboží dle kupní smlouvy, jakmile je
mu dodané zboží předáno.

5.2

Přechod nebezpečí škody na zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na
kupujícího okamžikem řádného dodání
zboží.

řádně

a) společně se zbožím jsou dodány
úplné a bezvadné doklady
vztahující se ke zboží,
b) zboží je kupujícím převzato,
c) zboží je dodáno kupujícímu bez
jakýchkoli vad. Se zjevnými
vadami může být zboží dodáno
pouze tehdy, pokud kupující tyto
vady uvede do protokolu, který
tvoří přílohu dodacího listu
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6.

Záruka

6.1

Záruka na dodané zboží. Prodávající
poskytuje kupujícímu a zároveň
jakýmkoli jiným osobám, které
nabudou vlastnické nebo jiné právo ke
zboží či k věci, jejíž je zboží součástí,
na dodané zboží záruku. Prodávající se
zavazuje, že zboží dodané dle kupní
smlouvy bude po záruční dobu
způsobilé
pro
použití
k účelu
stanovenému v kupní smlouvě, jinak k
účelu obvyklému a že si zachová kupní
smlouvou stanovené vlastnosti. Pokud
kupní smlouva některé vlastnosti zboží
nestanoví, zavazuje se zárukou
prodávající kupujícímu, že si zboží
dodané dle kupní smlouvy po záruční
dobu zachová obvyklé vlastnosti.

6.2

Délka a počátek záruční doby. Délku
záruční doby stanoví kupní smlouva.
Pokud délku záruční doby kupní
smlouva nestanoví výslovně, činí
délka záruční doby 30 měsíců ode dne
řádného dodání zboží.

6.3

Stavení záruční doby. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou kupující či
jiné osoby uvedené v ust. 6.1 těchto
Všeobecných podmínek nemohou
dodané zboží užívat pro jeho vady, za
které odpovídá prodávající.

7.

Odpovědnost za vady zboží

7.1

Některé faktické vady zboží. Zboží má
vady, jestliže není dodáno řádně
zabalené a opatřené pro přepravu, v
množství,
jakosti
a
provedení
stanovených kupní smlouvou nebo
těmito Všeobecnými podmínkami.

7.2

Odpovědnost za vady. Prodávající
odpovídá po celou dobu trvání záruky
za veškeré vady, které se na zboží po
tuto dobu projeví, a to bez ohledu na
to, kdy tyto vady vznikly.

7.3

Protokol o vadách na dodaném zboží.
Zjistí-li kupující na dodaném zboží
jakékoli vady, nestanoví-li kupní
smlouva nebo tyto Všeobecné

podmínky jinak, sepíše kupující
protokol o vadách, který bude
obsahovat údaj o dodávce zboží (čísle
objednávky a dodacího listu včetně
přesného názvu výrobku včetně
výrobního čísla), osobě, která vadu
zjistila, datum zjištění vady, posouzení
povahy vady provedené kupujícím.
Kupující tento protokol zašle bez
zbytečného odkladu prodávajícímu
spolu s výzvou k oznámení návrhu
způsobu odstranění vad a sjednání
nápravy.
7.4

Forma a doručení protokolu o vadách.
Protokol o vadách může být
prodávajícímu zaslán v textové formě,
a to prostřednictvím držitele poštovní
licence nebo elektronicky nebo
telefaxem, případně též osobním
doručením.

7.5

Povinnosti prodávajícího, oznámení
návrhu způsobu odstranění vad.
Prodávající je povinen a prohlašuje, že
ve lhůtě dle kupní smlouvy, jinak ve
lhůtě 30 dnů od doručení protokolu o
vadách
dle
ust.
7.3
těchto
Všeobecných podmínek nebo od
doručení vadného dílu prodávajícímu,
dle pokynů kupujícího splní povinnost:
a) dostavit se do místa plnění nebo
místa určeného kupujícím za
účelem kontroly zboží a bližšího
zjištění vad oznámených mu
kupujícím v protokolu o vadách a
v této lhůtě oznámit kupujícímu
návrh konkrétního postupu, jakým
budou vady zboží odstraněny,
nebo
a) oznámit
kupujícímu
návrh
konkrétního postupu, jakým budou
vady zboží s maximálním úsilím,
péčí
a
s přihlédnutím
k technologickým
lhůtám
odstraněny, včetně plánovaných
termínů realizace stanovených
opatření k nápravě.

7.6

Nároky z odpovědnosti za vady.
Kupující je bez ohledu na charakter
vady a závažnost porušení kupní
smlouvy
výskytem
vady
vždy
oprávněn:
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a) požadovat odstranění vad dodáním
náhradního zboží za zboží vadné,
dodáním chybějícího zboží a
požadovat odstranění právních
vad,

výši. Prodávající odpovídá za to, že
sleva byla vyčíslena správně.
8.2

Vznik povinnosti zaplatit kupní cenu.
Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit
kupní cenu prodávajícímu, jakmile
nabude vlastnické právo ke zboží,
nestanoví-li kupní smlouva či dohoda
smluvních stran jinak.

8.3

Některé
náležitosti
faktury.
Prodávající je oprávněn a zároveň
povinen vystavit vyúčtování kupní
ceny – fakturu, teprve jakmile vznikne
kupujícímu povinnost zaplatit kupní
cenu. Faktura musí
obsahovat
náležitosti daňového a účetního
dokladu, a to zejména:

a) požadovat odstranění vad opravou
zboží,
jestliže
vady
jsou
opravitelné,
b) požadovat
přiměřenou
z kupní ceny,

slevu

c) odstoupit od smlouvy,
d) sám nebo prostřednictvím jiné
osoby a na náklady prodávajícího,
zboží
zkontrolovat,
vykonat
nezbytné úkony ke zjištění vad,
vytřídit, opravit nebo zajistit
náhradní dodávku, aniž by
takováto
opatření
provedená
kupujícím měla vliv na záruku za
dodané zboží. Prodávající se
zavazuje tyto náklady kupujícímu
v plném rozsahu uhradit. Kupující
je v tomto případě povinen řádně
doložit vzniklé náklady dle
předchozí
věty
a
pořídit
dokumentaci, ze které budou vady
zboží patrné (fotodokumentace,
videodokumentace apod.);
7.7

Další nároky kupujícího. Vedle nároků
z odpovědnosti za vady má kupující
nárok na náhradu veškeré škody.

8.

Kupní cena

8.1

Výše kupní ceny. Kupující je povinen
zaplatit prodávajícímu kupní cenu
stanovenou v kupní smlouvě. Kupní
cena zahrnuje veškeré náklady spojené
se zbožím, včetně nákladů na balení
zboží, na přepravu zboží, pojištění
zboží, nákladů spojených s obstaráním
dokladů ke zboží, etiketování, cla,
daně, skladné atd. Od kupní ceny se
prodávající
zavazuje
odečíst
kupujícímu slevu, na kterou mu vznikl
na základě kupní smlouvy či jiné
dohody nárok, a to i pokud kupující
prodávajícího
k odečtení
slevy
nevyzve či nevyčíslí její konkrétní

a) číslo objednávky;
b) označení a specifikace zboží,
včetně sériového čísla zboží;
c) množství zboží;
d) jednotková kupní cena zboží;
e) výši slevy, na níž vznikl
kupujícímu nárok;
f) celkovou kupní cenu za zboží po
odečtení slevy.
8.4

Splatnost kupní ceny. Splatnost kupní
ceny je stanovena v kupní smlouvě.
V případě, že splatnost kupní ceny
není stanovena v kupní smlouvě, je
kupující povinen zaplatit kupní cenu
do 60 dnů ode dne doručení řádné
faktury. V případě opravy nebo
doplnění faktury se za doručení řádné
faktury považuje až okamžik doručení
nové řádné faktury.

8.5

V případě, že o prodávajícím jako
poskytovateli zdanitelného plnění bude
v okamžiku uskutečnění tohoto plnění
zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že je tzv.
nespolehlivým plátcem ve smyslu ust.
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, je na základě této skutečnosti
kupující jako příjemce zdanitelného
plnění oprávněn uhradit poskytovateli
plnění pouze cenu bez daně z přidané
hodnoty (DPH) z tohoto plnění a
částku odpovídající DPH pak dle §
4

109a cit.
zákona uhradit
prodávajícího jeho správci daně.
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8.6

Prodávající se zavazuje, že na svém
daňovém dokladu (faktuře) bude
uvádět jen ten bankovní účet (účty),
který je registrován u správce daně
jakožto
účet
používaný
pro
ekonomickou činnost a zveřejněn
způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup. V případě, že se tak ve
výjimečném a odůvodněném případě
nestane, je na základě této skutečnosti
kupující jako příjemce zdanitelného
plnění oprávněn uhradit poskytovateli
plnění pouze cenu bez daně z přidané
hodnoty (DPH) z tohoto plnění a
částku odpovídající DPH pak dle §
109a cit.
zákona uhradit za
prodávajícího jeho správci daně.

9.

Vyšší moc

9.1

Vyšší moc. V případě výskytu události
vyšší moci se o dobu, po kterou trvá
událost vyšší moci, prodlužují lhůty
pro plnění povinností stanovených
smluvním stranám kupní smlouvou
nebo
těmito
Všeobecnými
podmínkami. Prodávající je povinen
kupujícího o výskytu a zániku události
vyšší moci bez zbytečného prodlení
písemně informovat. Prodávající je
povinen
kupujícího
písemně
informovat bez zbytečného prodlení i o
výskytu a zániku události vyšší moci u
jeho subdodavatele. Za událost vyšší
moci nejsou zejména považovány
takové události jako výluka, zpoždění
dodávek subdodavatelů (pokud nejsou
způsobeny událostmi vyšší moci),
platební
neschopnost,
nedostatek
pracovních sil nebo materiálu. Za
události vyšší moci se především
považují
takové
události
jako
zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár
a nebo válka.

10.

Compliance ujednání

10.1

Smluvní strany si jsou vědomy
nutnosti, že Všeobecné podmínky
a/nebo plnění z kupní smlouvy musí
být průběžně posuzovány a případně i

revidovány v případě, že by na základě
jakékoli změny aktuální situace na
relevantním trhu zboží bylo nezbytné
přijmout opatření potřebná k účinnému
zajištění souladu smluvní praxe
s pravidly hospodářské soutěže ve
smyslu ust. § 2972 a násl. občanského
zákoníku, podle zákona o ochraně
hospodářské soutěže, č. 143/2001 Sb. a
podle článků 101 a 102 Smlouvy o
fungování Evropské unie. Za tímto
účelem se smluvní strany zavazují
v případě potřeby bezodkladně učinit
vše
potřebné
k zajištění
shora
uvedeného souladu, včetně sjednání
případných
změn
Všeobecných
podmínek a/nebo kupní smlouvy ve
formě jejího písemného dodatku
a/nebo
dodatečného
provedení
potřebných
organizačních
a
organizačně technických opatření při
realizaci kupní smlouvy.
10.2

Za účelem naplnění odst. 10.1 tohoto
článku smlouvy se smluvní strany
zavazují s dostatečným předstihem
vzájemně
informovat
o
všech
skutečnostech, které by mohly mít
jakékoli případné nežádoucí dopady na
efektivní hospodářskou soutěž na
relevantním trhu zboží a jež by mohly
být případně vykládány či posuzovány
kompetentními
orgány
(zejména
Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže, ČR) jako jednání v rozporu
s pravidly hospodářské soutěže.

10.3

Smluvní povinnosti a závazky
smluvních stran podle odst. 10.1 a 10.2
tohoto článku se v plném rozsahu
vztahují i na zajištění účinného
souladu
Všeobecných
podmínek
a/nebo plnění z kupní smlouvy se
všemi dalšími právními předpisy
regulatorní povahy a se všemi
závaznými opatřeními a pokyny
kompetentních
kontrolních
a
dozorových orgánů. Smluvní strany
v této souvislosti prohlašují, že přijaly
v rámci své vnitřní struktury nezbytná
organizační a organizačně technická
opatření, která vyplývají z právních
předpisů a/nebo která po nich lze
spravedlivě požadovat, aby zamezily
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nebo znemožnily případné spáchání
trestných činů ze strany svých
zaměstnanců, ze kterých by bylo
možné přičítat trestní odpovědnost i
smluvním stranám jakožto právnickým
osobám ve smyslu ust. § 8 zákona o
trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, č. 418/2011 Sb.
10.4

Smluvní strany si jsou plně vědomy
právních
omezení
a
zákazů
vyplývajících
z právní
úpravy
úplatkářství
jak
v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu,
tak i v souvislosti s podnikáním,
obsažené v ust. § 331 a násl. trestního
zákoníku, č. 40/2009 Sb., a to ve formě
trestného činu podplacení podle § 332
nebo přijetí úplatku podle § 331 anebo
trestného činu nepřímého úplatkářství
podle § 333 trestního zákoníku. V této
souvislosti je smluvním stranám
známo, že úplatkem se ve smyslu ust. §
334 odst. 1 Trestního zákoníku rozumí
jakákoli
neoprávněná
výhoda
spočívající v přímém majetkovém
obohacení nebo jiném zvýhodnění,
které se dostává nebo má dostat
uplácené
osobě
nebo
s jejím
souhlasem jiné osobě, a na kterou není
nárok. Smluvní strany se tímto
výslovně zavazují, že nebudou vůči
sobě navzájem ani vůči svým dalším
obchodním partnerům nebo úředním
osobám přímo ani nepřímo poskytovat
jakékoli platby, dary nebo jiné výhody,
které by byly v rozporu s dotčenými
právními předpisy a etickými pravidly
podnikání, a zavazují se v tomto směru
vyhnout jakémukoli jednání, jež by
mohlo být za nabídku, poskytnutí,
příslib
anebo
přijetí
úplatku

považováno.
10.5

Porušení jakéhokoli závazku a/nebo
prohlášení uvedených v tomto článku
jednou ze smluvních stran bude
považováno za podstatné porušení
kupní smlouvy a je pro účely kupní
smlouvy výslovně sjednáno jako
kvalifikovaný důvod pro odstoupení
od smlouvy. Smluvní strana, která
porušila své povinnosti a prohlášení
podle tohoto článku je povinna
nahradit
druhé
smluvní
straně
veškerou škodu, která jí vznikla
v důsledku tohoto porušení, a to včetně
ušlého zisku.

11.

Ochrana osobních údajů

11.1

Kupující obdržel od prodávajícího
příslušné informace o zpracování
osobních údajů fyzických osob
vystupujících na straně kupujícího
vyžadované
právními
předpisy,
zejména
nařízením
Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se
zpracováním
osobních
údajů
a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

12.

Jazykové verze

12.1

Tyto Všeobecné podmínky jsou
vyhotoveny v české a anglické
jazykové verzi, z nichž prodávající
obržel obě verze. V případě rozporů
mezi českým a anglickým zněním má
české znění přednost.

Datum vydání: 01.08.2018
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