VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), pro uzavírání kupních smluv společností BONATRANS GROUP a.s. (dále také jako „BONATRANS“) jako
kupujícím
1.

Preambule
Tyto všeobecné obchodní nákupní podmínky (dále jen Podmínky) jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního
styku za současného zabezpečení přesného vymezení práv a povinností smluvních stran při uzavírání kupních smluv,
v nichž jako kupující vystupuje společnost BONATRANS GROUP a.s. se sídlem Revoluční 1234, 735 94 Bohumín,
IČ: 27438678, DIČ: CZ27438678, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3173.
Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kupních smluv sjednaných mezi kupujícím a prodávajícím (dále také „kupní
smlouvy“ či „smlouvy“).
Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek nebo jejich dodatky jsou platné, pouze jsou-li písemně odsouhlaseny oběma
stranami a jsou-li tyto součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto Podmínek
přednost.
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Uzavření smlouvy, předmět smlouvy
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím písemných objednávek / návrhů na uzavření kupní smlouvy,
podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran. Objednávky / kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouvy“
nebo „smlouvy“) musí obsahovat alespoň následující údaje:
- identifikaci smluvních stran: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, č. účtu,
- určení nakupovaného zboží (jednotlivé určení zboží, popř. určení co do množství a druhu zboží, jakost zboží,
provedení zboží, specifikace dokumentace požadované v rámci dodávky zboží),
- cenu,
- způsob platby,
- termín, místo a způsob dodání,
- záruční dobu,
- ujednání, že nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní nákupní podmínky společnosti BONATRANS
GROUP a.s.
Na základě uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat a převést vlastnické právo ke zboží vymezenému
v kupní smlouvě na kupujícího a předat kupujícímu zboží dle kupní smlouvy v místě a čase uvedeném v kupní
smlouvě a kupující se zavazuje zboží dle kupní smlouvy na sjednaném místě a ve sjednaném termínu převzít a
zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
K uzavření kupní smlouvy dojde podpisem originálů smlouvy oprávněnými zástupci nebo oznámením akceptace
návrhu kupní smlouvy. Prodávající je povinen doručit kupujícímu písemné potvrzení kupní smlouvy emailem nebo
faxem ve lhůtě maximálně 5 dnů od zaslání objednávky/návrhu kupní smlouvy, a to bez odchylek, jinak se jedná o
nový návrh smlouvy.
Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. Dodatky a změny kupní
smlouvy jsou platné jen v písemné formě a musí být potvrzeny zástupci smluvních stran, jinak jsou neplatné.
Telegrafická a dálnopisná sdělení a sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního
úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, jsou považována za písemnou formu.
Na všech písemných dokladech vystavovaných v souvislosti s kupní smlouvou musí být uvedeno číslo
objednávky/kupní smlouvy a značky předepsané v objednávce/kupní smlouvě.
Kupní cena, daně a platební podmínky
Předpokladem pro vznik smlouvy je dohoda o ceně. Prodávající není oprávněn po uzavření smlouvy změnit cenu v
neprospěch kupujícího bez jeho písemného souhlasu.
Cena zboží zahrnuje i veškeré vedlejší náklady prodávajícího, přičemž není-li ve smlouvě uvedeno jinak, cena
zahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání a případně další náklady na služby či činnosti realizované
prodávajícím v souvislosti s dodávkou zboží (např. clo, tranzitní poplatky, apod.). Cena zahrnuje i náklady na pojištění
zboží, pokud kupní smlouva nestanoví jinak či pokud na základě zákona má povinnost zboží pojistit kupující.
Cena prodávajícího nezahrnuje žádné daně. Prodávající bude účtovat daně v souladu s daňovými předpisy České
republiky platnými v době zdanitelného plnění. Platná potvrzení o osvobození od daně musí být přiložena ke smlouvě,
k níž se vztahují.
Prodávající podpisem kupní smlouvy prohlašuje, že je ve smlouvě uveden pravdivý údaj o tom, zda je či není plátcem
DPH v ČR nebo zda je osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě EU nebo zda je zahraniční osobou ve
smyslu platného zákona o dani z přidané hodnoty (tzn. že nemá na území EU sídlo, místo podnikání nebo
provozovnu, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje).
Nejedná-li se ve smyslu předchozího odstavce o zahraniční osobu, je prodávající současně povinen v kupní smlouvě
uvést své DIČ, bylo-li mu přiděleno. Jedná-li se ve smyslu předchozího odstavce o osobu registrovanou k DPH v
jiném členském státě EU, má se za to, že tato osoba nemá v České republice sídlo, místo podnikání nebo
provozovnu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
Prodávající se podpisem kupní smlouvy zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy oznámí kupujícímu změnu ve
kterémkoli z výše uvedených údajů, a to neprodleně (nejpozději do 7 dnů) poté, co nastala.
Prodávající, který je zahraniční osobou, podpisem kupní smlouvy prohlašuje, že nemá na území ČR stálou
provozovnu ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a příslušné smlouvy o zamezení
dvojího zdanění. Zároveň také prohlašuje, že nemá uzavřenu žádnou smlouvu, na základě které by ke vzniku stálé
provozovny ve smyslu uvedených právních předpisů mohlo dojít. Má-li prodávající na území ČR nebo vznikne-li mu
na území ČR stálá provozovna ve smyslu uvedených právních předpisů, případně uzavře-li smlouvu, na jejímž
základě by k jejímu vzniku mohlo dojít, je povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu před uzavřením objednávky,
resp. nejpozději do 30 dnů.
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Pro případ porušení povinností dle tohoto odstavce se prodávající zavazuje nahradit peněžní formou škodu, která v
důsledku porušení těchto povinností kupujícímu vznikne.
Po řádném dodání a převzetí předmětu kupní smlouvy vystaví prodávající fakturu. Faktura musí obsahovat náležitosti
uvedené v odst. 3.9. Je-li prodávající registrován v ČR jako plátce DPH, musí faktura obsahovat také náležitosti
daňového dokladu podle platných předpisů.
Kupující provede platbu bez zápočtů, protipohledávek nebo srážek, není-li v kupní smlouvě sjednán odlišný způsob
úhrady ceny.
Poskytuje-li prodávající slevu, zahrne slevu do ceny jednotlivých položek nebo ji ve faktuře uvede jako samostatnou
položku.
Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
- IČ, DIČ kupujícího i prodávajícího,
- popis předmětu kupní smlouvy,
- souhrnnou fakturovanou částku v členění dle objednávky, včetně poskytnuté slevy, je-li poskytována,
- datum zdanitelného plnění,
- splatnost faktury,
- razítko a podpis prodávajícího,
- označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, na který má být platba poukázána,
- číslo objednávky/kupní smlouvy.
Přílohou faktury bude kopie dodacího listu. V případě dohodnuté měsíční souhrnné fakturace je nedílnou součástí
faktury souhrn všech dodacích listů zboží zaslaných v průběhu daného měsíce.
Splatnost faktury se sjednává na 60 dní od prokazatelného doručení faktury kupujícímu na následující fakturační
adresu kupujícího:
BONATRANS GROUP a.s.
Oddělení účetnictví a rozborů
Revoluční 1234
735 94 Bohumín
Uhrazením se rozumí odepsání platby z účtu kupujícího.
Neobsahuje-li faktura stanovené náležitosti nebo obsahuje chybné údaje, je kupující oprávněn takovou fakturu ve
lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu. V takovém případě dochází k přerušení lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti běží od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu. Prodávající se dále zavazuje
poskytnout kupujícímu součinnost v případě, že ze strany správce daně bude dodatečně zpochybněno, že daňový
doklad vystavený prodávajícím neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zněním zákona
o DPH, případně jiným relevantním právním předpisem. Dokud prodávající svou povinnost poskytnout součinnost
nesplní, není kupující povinen uhradit jakoukoliv část kupní ceny, případně splnit jinou peněžitou povinnost vyplývající
pro něj z kupní smlouvy či těchto Podmínek.
V případě, že bude mít vyfakturované zboží vady, které znemožní převzetí nebo užívání zboží, může kupující vrátit
fakturu prodávajícímu nebo pozdržet placení až do poskytnutí řádného plnění. Sjednaná splatnost začíná platit ode
dne odstranění nedostatků zboží, nebo poskytnutí náhradního plnění.
Prodávající, který má sídlo/místo podnikání na území České republiky, případně který je plátce daně z přidané
hodnoty na území České republiky, výslovně prohlašuje, že nemá vůči orgánům daňové správy, splatné závazky a
nenaplňuje podmínky a okolnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, které by mohly vyvolat z
titulu zákonného ručení povinnost kupujícího odvést daň z přidané hodnoty za prodávajícího ve smyslu uvedeného
ustanovení, a současně prohlašuje, že u něj takové naplnění podmínek a okolností nehrozí a že přijme veškerá
opatření, aby k takovému naplnění podmínek a okolností nedošlo. Prodávající se zavazuje, že v případě, že by k
naplnění těchto podmínek a okolností v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění došlo či by jejich naplnění hrozilo,
bude kupujícího neprodleně písemně informovat. Za účelem prokázání výše uvedeného se prodávající zavazuje
předložit kupujícímu na základě jeho výzvy aktuální potvrzení (ne starší než sedm dnů) o daňové bezdlužnosti
(potvrzení o stavu osobního daňového účtu), a to nejpozději do 30 od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu.
Pokud v době uzavření této kupní smlouvy není ve sbírce listin obchodního rejstříku uložena poslední účetní závěrka
prodávajícího, v případě, že prodávající povinnosti sestavit účetní závěrku podléhá, popřípadě poslední účetní
závěrka prodávajícího ověřená auditorem, pokud je ověření této účetní závěrky prodávajícího zákonem vyžadováno,
zavazuje se prodávající ověřenou kopii takovéto účetní závěrky předložit kupujícímu na základě jeho písemné výzvy.
V případě, že je prodávající v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce delším než 14 dní, je
kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě, kdy prodávající bude v centrálním registru plátců daně označen jako nespolehlivý plátce nebo ve faktuře
uvede v bankovním spojení nezaregistrovaný účet, má kupující právo k provedení zajištění daně, tj. jejího odvedení
příslušnému správci daně. Prodávajícím pak bude provedena úhrada do výše daňového základu.
Dodací podmínky
Dodací lhůty zboží dodávaného na základě jednotlivých kupních smluv jsou zakotveny přímo v jednotlivých kupních
smlouvách. Dodací lhůty počínají běžet od okamžiku akceptace objednávky/návrhu kupní smlouvy.
Za okamžik dodání zboží je považován okamžik, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v jeho sídle (místo
dodání), nebude – li dohodou stran určeno jinak.
Není-li v objednávce uvedeno jinak, je místem dodání sídlo BONATRANS GROUP a.s., Bohumín, Revoluční 1234,
přičemž v objednávce lze dále upřesnit rovněž konkrétní sklad v sídle BONATRANS GROUP a.s..
Je-li místem dodání „centrální příjem“ anebo „sklad komponentů“ BONATRANS GROUP a.s., pak lze dodání
uskutečnit v pondělí až pátek od 7:00 do 13:00 hodin.
Prodávající je povinen zajistit přepravu zboží do místa dodání a zajistit veškeré souhlasy a rozhodnutí příslušných
orgánů, které jsou nutné pro dodání a přepravu zboží do místa dodání. Kupující se zavazuje k tomu poskytnout
prodávajícímu nutnou součinnost.
Prodávající ručí za to, že zboží dodá ve sjednaném množství, jakosti a provedení, zboží opatří pro přepravu
způsobem stanoveným v kupní smlouvě, nebo pro obvyklý způsob přepravy, není-li způsob přepravy v kupní smlouvě
uveden, a dodá jej na sjednané místo dodání a ve sjednané dodací lhůtě. Prodávající je povinen dodat se zbožím
veškeré doklady a dokumentaci, které jsou nezbytné k převzetí a řádnému užívání zboží, tj. zejména prohlášení o
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shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., certifikáty autorizované osoby, návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce,
osvědčení o jakosti a kompletnosti, schémata zapojení, certifikáty výrobce o provedených zkouškách apod. (v
pochybnostech doklady a dokumentace specifikované kupujícím).
Kupující není povinen přijmout částečné plnění prodávajícího, tj. zejména není povinen převzít dodávku, která nebude
dodána ve sjednaném množství a kvalitě, nebo se kterou nebudou dodány všechny doklady či dokumentace.
O dodání (předání a převzetí) zboží dle kupní smlouvy musí být sepsán dodací list nebo písemný zápis (dále jen
dodací list), potvrzený zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) jména a příjmení osob zajišťujících předání a převzetí,
b) vymezení předávaného zboží – přesná identifikace, včetně soupisu všech dokladů a dokumentace, které jsou
součástí dodávky,
c) datum předání a převzetí, podpisy předávajících a přebírajících osob.
Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího o jakýchkoliv možných prodleních s dodáním zboží
přesahujících dva pracovní dny po lhůtě sjednané v kupní smlouvě.
Prodávající může dodat zboží před dohodnutou lhůtou (předčasná dodávka), není-li v kupní smlouvě výslovně
uvedeno jinak či nebrání-li převzetí předčasné dodávky provozní důvody na straně kupujícího, o nichž kupující
prodávajícího musí informovat nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co mu bude dodávka zboží dle odst. 4.10
těchto Podmínek prodávajícím avizována.
Prodávající plnění kupní smlouvy (dodávku zboží) s dostatečným předstihem, nejméně 3 pracovní dny předem,
písemnou formou avizuje kupujícímu s tím, že vždy uvede celé číslo objednávky, její datum vyhotovení a přesnou
specifikaci zboží, která odpovídá uzavřené kupní smlouvě, resp. objednávce kupujícího.
Při přepravě zásilek je prodávající povinen řídit se dispozicemi kupujícího, jinak si kupující vyhrazuje právo vyúčtovat
prodávajícímu veškeré škody vzniklé v důsledku nedodržení dispozic kupujícího. Dále má kupující právo vyúčtovat
prodávajícímu vzniklou škodu. U zásilek v hmotných jednotkách přepravovaných za využití železniční dopravy je
prodávající povinen zajistit úřední vážení.
V případě zásilek přepravovaných za využití železniční dopravy vloží prodávající ke každé zásilce do vagónu dodací
list tak, aby byl viditelný a současně chráněný proti povětrnostním vlivům a poškození při přepravě. U tzv. sdružených
vagónových zásilek prodávající uvede v návěští i v dodacím listě všechna čísla kupních smluv, podle kterých byl
materiál do vagónu ložen. Současně je povinen jednotlivé druhy zboží ve vagóně označit číslem kupní smlouvy
kupujícího. V návěští i dodacím listě prodávající uvede přesnou specifikaci počtu kusů (metrů), hmotnost.
U zásilek sestávajících z několika balíků musí být označen balík, ve kterém se nachází dodací list.
Prodávající se zavazuje ke zpětnému odběru obalů nebo odpadu z těchto obalů, které byly prodávajícím uvedeny na
trh s baleným výrobkem, prostřednictvím sdruženého plnění společností EKO-KOM, a.s., není-li v kupní smlouvě
sjednán jiný způsob zpětného odběru obalů. Veškeré náklady spojené se zpětným odběrem obalů nese prodávající.
Prodávající je povinen zajistit zpětný odběr vybraných výrobků podle platné legislativy ČR (zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech) na vlastní náklady a nebezpečí.
Další práva a povinnosti kupujícího
V případě dodávek zboží, kde předmětem kupní smlouvy je i závazek prodávajícího zajistit kupujícímu technické
poradenství, účast na provozních testech, zajišťování konsignačního skladu u kupujícího atd., zajistí kupující na
základě písemné žádosti prodávajícího povolení vjezdu všech vozidel prodávajícího nutných ke splnění závazku.
Kupující se zavazuje proškolit, resp. zajistit instruktáž pověřeného zaměstnance prodávajícího (či zaměstnance jeho
subdodavatele) o bezpečnosti práce, o čemž bude proveden písemný zápis.
V případě zajišťování závazku prodávajícího v areálu kupujícího je kupující oprávněn kontrolovat zaměstnance
prodávajícího.
Další práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen:
- dodržovat v areálu kupujícího platné předpisy (a to interní předpisy kupujícího) vztahující se k bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, jakož i příslušné protipožární předpisy a předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí;
předmětné interní předpisy kupujícího jsou k dispozici na internetové adrese www.bonatrans.cz,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci / subdodavatelé / zaměstnanci subdodavatelů vstupující do areálu kupujícího
dodržovali platné předpisy (a to interní předpisy kupujícího) vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
jakož i příslušné protipožární předpisy a předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí. S příslušnými
speciálními pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárními předpisy a předpisy vztahujícími se k
ochraně životního prostředí budou subjekty uvedené v tomto článku seznámeny při vstupu do areálu kupujícího, což
tyto stvrdí písemně svými podpisy (instruktáž dle čl. 5. odst. 5.2 těchto podmínek).
- zajistit, aby jeho zaměstnanci / subdodavatelé / zaměstnanci subdodavatelů vstupující do areálu kupujícího
respektovali zákaz kouření v areálu BONATRANS GROUP a.s. mimo vyhrazená tzv. kuřácká místa označená
piktogramem.
- zajistit, aby jeho zaměstnanci / subdodavatelé / zaměstnanci subdodavatelů vstupující do areálu kupujícího dbali
pokynů a příkazů zaměstnanců kupujícího či jiných kupujících pověřených osob, které se týkají dodržování předpisů
(a to i interních předpisů kupujícího) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a
předpisů vztahujících se k ochraně životního prostředí.
- zajistit, aby jeho zaměstnanci / subdodavatelé / zaměstnanci subdodavatelů vstupující do areálu kupujícího poskytli
zaměstnancům kupujícího či jiným ze strany kupujícího oprávněným osobám patřičnou součinnost při provádění
instruktáže dle čl. 6 odst. 6.2 těchto podmínek, a aby podepsali v čl. 5 odst. 5.2 těchto podmínek předvídaný zápis.
Prodávající má právo žádat v souvislosti s dohodnutými závazky v sídle kupujícího povolení vjezdu vlastních vozidel.
Pokud se prodávající s kupujícím nad rámec pravidel stanovených v odst. 4.13 a 4.14 těchto Podmínek dohodnou na
vracení vratných obalů dodaných spolu se zbožím, hradí prodávající náklady spojené s vrácením těchto obalů.
Na požadavek kupujícího prodávající umožní kupujícímu provedení vlastního zákaznického auditu dle ISO 9001.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
Prodávající zaručuje, že dodané zboží má a po sjednanou záruční dobu bude mít jakost a provedení specifikované
kupní smlouvou, příslušnými právními předpisy, příslušnými technickými normami, a bude způsobilé pro použití k
účelu specifikovanému v kupní smlouvě, jinak k obvyklému účelu. Prodávající se zaručuje, že zboží bude plně
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odpovídat podmínkám kupní smlouvy, zejména, že si zachová po celou dobu záruční doby vlastnosti uvedené v kupní
smlouvě popř. vlastnosti obvyklé. Prodávající dále zaručuje, že zboží je bez právních vad.
Na vyžádání kupujícího je prodávající povinen kupujícímu neprodleně předložit příslušné certifikáty kvality a jakosti
vyhotovené podle platných norem EU a osvědčení země původu. Kupující není povinen kontrolovat, a to ani
namátkově, při převzetí vlastnosti dodaného zboží. Toto ustanovení nezbavuje prodávajícího záruční odpovědnosti za
smluvenou kvalitu a jakost a provedení dodaného zboží.
Vadou, na kterou se vztahuje záruční odpovědnost prodávajícího, je rovněž nedodání či vadné či neúplné dodání
dokumentace předvídané v čl. 4 odst. 4.5 těchto podmínek.
Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není dodáno včas anebo řádně, tzn., že vykazuje vady. Kupující může
takovou dodávku převzít celou, částečně, nebo ji zcela odmítnout. Veškeré náklady s tím spojené (přebalení,
skladování apod.) jdou k tíži prodávajícího.
Záruční doba činí 36 měsíců po dodání, maximálně však 24 měsíců od uvedení dodaného zboží do provozu u
zákazníka kupujícího (a to v případě, že dodané zboží je komponentem finálního produktu vyráběného kupujícím).
Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží do místa plnění. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou
kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží do místa plnění.
Vady dodaného zboží lze notifikovat /reklamovat písemně kdykoliv v průběhu záruční doby. Přitom je kupující povinen
umožnit prodávajícímu případnou prohlídku zboží. Písemná forma reklamace je zachována i v případě, že vady jsou
notifikovány faxem, e-mailem či jiným obdobným prokazatelným způsobem.
Kupující má v záruční době právo uplatnit následující nároky ze záruční odpovědnosti prodávajícího:
- Kupující má právo požadovat odstranění notifikovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním
chybějícího zboží či odstranění vad opravou zboží (pokud je zboží opravitelné), a to ve lhůtě nejpozději 30 dnů od
notifikace vady kupujícím prodávajícímu, jedná-li se o vady bránící řádnému užívání zboží, nejpozději do 48 hodin. V
případě, že vadně dodané zboží již bylo zapracováno do finálního výrobku kupujícího a tento výrobek byl již prodán
třetí osobě („kupující finálního výrobku“) má kupující kromě výše uvedených nároků i nárok na přiměřenou slevu z
kupní ceny.
- V případě, že prodávající vady neodstraní ve výše uvedené lhůtě nebo v případě, že se jedná o vady
neodstranitelné, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může odstoupit od kupní smlouvy.
- V případě, že vadně dodané zboží již bylo zapracováno do finálního výrobku kupujícího a tento výrobek byl již
prodán kupujícímu finálního výrobku, má kupující kromě výše uvedených nároků rovněž nárok na náhradu veškerých
účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad finálního výrobku, které u
kupujícího uplatnil kupující finálního výrobku či konečný spotřebitel finálního výrobku.
Právo volby mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky má kupující.
Prodávající je povinen odstranit notifikované vady dodáním náhradního či chybějícího zboží či opravou notifikované
vady ve výše uvedené lhůtě i v případě, že s notifikací vady (reklamací) nesouhlasí. V případě, že se reklamace
ukáže jako neoprávněná, má prodávající nárok na náhradu svých účelně vynaložených nákladů vynaložených na
odstranění domnělé vady dodaného zboží. V případě, že se reklamace dodaného zboží ukáže jako oprávněná, má
kupující nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Tím nejsou dotčena další
práva kupujícího, zejména právo na náhradu vzniklé škody či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut.
Od okamžiku dodání náhradního zboží či okamžiku opravy vadného zboží počíná u nově dodaného či opraveného
zboží běžet nová záruční lhůta v délce stanovené v čl. 7. odst. 7.5 těchto podmínek.
K oprávněnosti uplatněné reklamace je prodávající povinen se vyjádřit nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů od
data notifikace příslušné vady. Pokud prodávající v této lhůtě takto neučiní, má se za to, že oprávněnost reklamace
uznává.
Datum odeslání reklamace / notifikace vady je datem odeslání zprávy obsahující identifikaci vady a volbu příslušného
nároku kupujícího dle čl.7. odst. 7.6 těchto podmínek.
Úroky z prodlení, sankce, odpovědnost za škodu, započtení, zadržení zboží, zastavení pohledávek
V případě prodlení s úhradou splatných faktur může prodávající účtovat kupujícímu smluvní úroky z prodlení ve výši
0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
V případě nedodržení termínu dodávky zboží podle kupní smlouvy uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu
vypočtenou z ceny zpožděné dodávky ve výši 0,05 % z hodnoty nedodaného zboží za každý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k její úhradě. Ujednáním
o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody a nároky vyplývající ze záruční odpovědnosti či
odpovědnosti za vady zboží. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává
V případě, že prodávající poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z čl. 12. těchto podmínek, může kupující po
prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Tím nejsou
dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva na náhradu škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut.
V případě, že dodané zboží bude ze strany kupujícího oprávněně reklamováno (a to bez ohledu na povahu
notifikovaných vad) během záruční doby více jak třikrát, vznikne kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve
výši 10 % z kupní ceny zboží za každý další případ výskytu vad zboží, na které se vztahuje záruční odpovědnost
prodávajícího dle čl. 7 těchto podmínek. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva na náhradu
škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut.
V případě porušení povinnosti vyplývající z jakékoliv kupní smlouvy či těchto podmínek strana porušivší smluvní
povinnost nahradí poškozené straně skutečnou škodu a ušlý zisk
V případě porušení povinností stanovených v čl. 3, odst. 3.4, 3.5 a 3.6 těchto podmínek ze strany prodávajícího, může
kupující po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení. Tím nejsou
dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva na náhradu škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut.
V případě porušení povinností stanovených v čl. 3, odst. 3.13 těchto podmínek ze strany prodávajícího, může kupující
po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení. Tím nejsou
dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva na náhradu škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut.
Prodávající není oprávněn zadržet zboží z důvodu existence jakýchkoliv svých splatných pohledávek za kupujícím
nebo takové své pohledávky jednostranně započítávat vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím. Prodávající
není rovněž oprávněn postoupit nebo zastavit jakoukoliv svoji pohledávku za kupujícím. V případě porušení v tomto
odstavci uvedených povinností prodávajícího je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní

pokuty ve výši 30% z předmětné pohledávky. Tím nejsou dotčena práva kupujícího na náhradu škody či práva na
zaplacení dalších smluvních pokut.
9.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci
Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem prokazatelného předání zboží
prodávajícím a jeho převzetí kupujícím.
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Vyšší moc
Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění
je důsledkem takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná
jednání a dalších obdobných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku
nebo její následky překonala, dále, že by v době vzniku své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření příslušné dílčí
kupní smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat (případ vyšší moci).
Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastání případu vyšší moci, musí o tom neprodleně
písemně informovat druhou stranu, nejpozději 7 kalendářních dnů po nastání výše uvedených skutečností, a stejně
tak musí druhou stranu písemně informovat do 7 kalendářních dnů o odpadnutí případu vyšší moci.
Pokud překážka v důsledku vyšší moci působí po dobu nepřesahující 20 kalendářních dnů, jsou smluvní strany
povinny splnit své závazky vyplývající z této smlouvy, přičemž termíny plnění se posouvají o dobu působení vyšší
moci. Trvá-li překážka vyšší moci po dobu platnosti této smlouvy déle než 20 kalendářních dnů, má každá ze
smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit.
Za okolnost vyšší moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s
plněním svých závazků nebo okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů.
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Řešení sporů a rozhodné právo
Všechny spory vznikající z kupních smluv uzavřených podle těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou řešeny,
pokud je to možné, dohodou smluvních stran. Nepodaří-li se tyto spory odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány
věcně a místně příslušnými soudy České republiky / v prvním stupni Krajským soudem v Ostravě.
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Vedlejší ujednání
Podklady předané kupujícím prodávajícímu (dokumentace, přípravky, nástroje, měřidla apod.) zůstávají majetkem
kupujícího a mohou být použity jen v souvislosti s plněním kupních smluv ze strany prodávajícího. Nesmí být
zpřístupněny třetí straně, musí být bezpečně uloženy a zajištěny a po ukončení příslušné kupní smlouvy/kupních
smluv, resp. ihned poté, co se stanou pro splnění příslušné kupní smlouvy/ kupních smluv ze strany prodávajícího
nepotřebnými, musí být vráceny bez zvláštního vyzvání nepoškozeny kupujícímu.
Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti všechny konstrukční, technologické a výrobní podklady, dokumenty,
informace, zařízení a další skutečnosti (souhrnně „obchodní tajemství“), které v souvislosti s plněním či uzavřením
kupních smluv od kupujícího obdržel, či jinak nabyl. Prodávající se zavazuje, že bez výslovného souhlasu kupujícího
nezpřístupní třetím osobám obchodní tajemství kupujícího, a zavazuje se, že zajistí splnění tohoto závazku ze strany
jeho zaměstnanců a jeho obchodních partnerů. Tento závazek zachování obchodního tajemství platí také po skončení
platnosti kupních smluv.
Prodávající se zavazuje nijak nezneužít obchodní tajemství kupujícího sdělené dle předchozího odstavce pro jiné
účely než pro plnění kupních smluv.
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Závěrečná ustanovení
Jednotlivé kupní smlouvy a tyto podmínky se řídí právem České republiky, s vyloučením kolizních norem a Vídeňské
úmluvy o mezinárodní koupi zboží, v příslušných částech zejména občanským zákoníkem a jeho ustanoveními o
kupní smlouvě.
Žádná ze stran bez předchozího písemného souhlasu druhé strany neučiní žádné prohlášení týkající se jednotlivých
kupních smluv, záležitostí v nich uvedených či záležitostí s jednotlivými kupními smlouvami nebo těmito Podmínkami
jakkoli souvisejících, s výjimkou prohlášení požadovaných právními předpisy, smlouvou nebo jakýmkoliv
kompetentním zákonem stanoveným orgánem.
Kupní smlouvy jsou vyhotovovány ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Bohumíně, 26.9.2014
Ing. Jakub Weimann, generální ředitel,v.r.
BONATRANS GROUP a.s.

