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Všeobecné obchodní podmínky společnosti KOVOLIT Česká, spol. s r.o. 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v příslušné nabídce, převést na něho 

vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží a případné služby spojené s dodávkou zboží 

převzít a zaplatit kupní cenu. Kupní smlouva vzniká písemným potvrzením termínu dodávky, které se 

provádí zpravidla elektronickou cestou. 

2. Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu dle příslušné nabídky a také ve 

sjednané dodací lhůtě. Dodržení dodací lhůty je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího, v případě 

nesoučinnosti ze strany kupujícího se dodací termín prodlužuje o adekvátní dobu odpovídající době 

nesoučinnosti kupujícího. V této dodací lhůtě je kupující povinen dodávku zboží přijmout. 

3. Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle uzavřené smlouvy jeho odevzdáním 

kupujícímu. Součástí odevzdání zboží kupujícímu je dodací list. Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí 

předání zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. 

4. V případě nových druhů odlitků je cena stanovena na základě teoretické hmotnosti, skutečná hmotnost se 

zjistí převážením hrubých odlitků při procesu vzorkování před první dodávkou a případné odchylky skutečné 

hmotnosti od teoretické budou promítnuty do sjednané kupní ceny. Pohyblivá složka MTZ se mění 

fakturačně dle tržního vývoje cen vstupního materiálu a na základě vývoje cen na trhu s energiemi. Zpravidla 

se hodnota MTZ mění v pravidelných kvartálních cyklech. Pokud je však vývoj cen uvedených vstupů 

skokový, je třeba reagovat na takovou situaci operativně a hodnotu MTZ upravit dle příslušné situace                 

i v kratším intervalu. V případě, že kupující se s prodávajícím dohodnou na tom, že na dodávaném zboží 

mají být provedeny úpravy má prodávající nárok na úplatu za tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána 

formou dodatku k dané nabídce, tím pádem novou objednávkou a nově uzavřenou kupní smlouvou. Není-

li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou ceny sjednány v dodací podmínce EXW Česká dle Incoterms 2020. V ceně 

nejsou zahrnuty náklady dodavatele nezbytné pro řádné provedení dodávky, jako např. dopravné, 

poštovné, balné, pojištění, daně a obdobné poplatky (s výjimkou DPH). 

5. Kupující se zavazuje zaplatit za předmět plnění nejpozději do 30- ti dnů od splnění předmětu smlouvy, není-

li sjednáno jinak. 

6. Je-li ve smlouvě sjednána zálohová platba před dodáním zboží, je termín dodávky zboží vázán na její 

zaplacení. Není-li zálohová platba zaplacena do termínu splatnosti zálohové faktury bude výroba započata 

do deseti pracovních dnů od zaplacení. 

7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo dopravci. 

8. Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu 

dopravci v místě nakládky k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic, a to podle 
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obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího. Okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího 

přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v případě, že si dopravu sjednává vlastními silami.  

9. Kupující je povinen učinit úkony, kterých je třeba podle smlouvy a občanského zákoníku k tomu, aby 

prodávající mohl dodat zboží. Dodané zboží je kupující vždy povinen převzít, pokud z uzavřené smlouvy 

nebo z obchodního zákoníku nevyplývá, že jeho převzetí může za určitých podmínek odmítnout. 

10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

11. Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: strany se dohodly, že povinnost označit zboží je splněna 

vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží, zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) 

způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží. Modelová zařízení větších rozměrů 

a také velké odlitky mohou být dodány volně ložené na paletě. 

12. Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vady 

zjistil. Drobné nebo nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. Prodávající 

odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku, kdy přechází vlastnictví na zboží na kupujícího. 

Prodávající rovněž odpovídá za vady, jež vzniknou po přechodu vlastnictví na zboží na kupujícího, jestliže 

tato vada byla způsobena porušením povinností prodávajícího. 

13. Tímto se sjednává smluvní pokuta za prodlení s plněním peněžitých závazků z uzavřené smlouvy, a to ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Celková výše smluvních pokut a náhrad škody za případné 

prodlení se omezuje na 10 % z kupní ceny nedodaného zboží.  

14. Obě strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, tj. o informacích obchodních, 

výrobních, ekonomických či technické povahy, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, se 

kterými při zajištění předmětu plnění smlouvy přišly strany do styku. Obě strany se zavazují, že tyto 

skutečnosti a informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou třetí 

osobu. Obě strany se zavazují zachovat tyto skutečnosti a informace v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm 

svým zaměstnancům a subdodavatelům (např. výrobcům modelů, dodavatelům obrábění apod.), kteří mají 

spojitost s plněním smlouvy s tím, že z tohoto titulu jsou oprávněni a povinni se s těmito skutečnostmi               

v nezbytném rozsahu seznámit a také zachovat mlčenlivost. 

15. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí výlučně právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy. 

 

 

V České dne 1. listopadu 2022              

 

 

 

Ing. Radan Potácel, ředitel společnosti 

 


