OBCHODNÍ (nákupní) PODMÍNKY
společnosti KERN-LIEBERS CR spol. s r.o.
dle ust. § 1751 občanského zákoníku
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí objednávky nebo poptávky a
v návaznosti na ně uzavřené smlouvy kupní či smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) mezi dodavatelem jako
prodávajícím či jako zhotovitelem (dále jen „dodavatel“) na straně jedné a společností KERN-LIEBERS CR spol.
s r.o. jako odběratelem nebo kupujícím anebo objednatelem (dále jen „KLCR“) na straně druhé (oba dále též
uváděni jako „smluvní strany“).
2. Zbožím jsou výrobky, dílo nebo služby určené a specifikované smluvními stranami ve smlouvě anebo v její
příloze, která je nedílnou součástí smlouvy.
3. Obchodními podmínkami se sjednávají závazky a povinnosti smluvních stran a dodání zboží nebo plnění
jakýchkoliv povinností musí dodavatel provést v souladu s nimi, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
II. Návrh (objednávka)
1. Návrh na uzavření smlouvy činí KLCR formou objednávky; přijetí návrhu a veškerá smluvní ujednání týkající se
vzniku, změny nebo zániku smlouvy, vyžadují písemnou formu, ústní jednání KLCR nezavazují. Za písemnou
formu se považuje i právní jednání učiněné dálkovým přenosem dat.
2. KLCR je vázána návrhem, pokud byla objednávka přijata ve lhůtě uvedené v návrhu. Smlouva je uzavřena,
jakmile dodavatel doručí KLCR bezvýhradné přijetí objednávky a těchto Obchodních podmínek.
3. Změny v návrhu učiněné dodavatelem jsou protinávrhem, kterým je KLCR vázána jen v případě výslovné
akceptace; v opačném případě smlouva uzavřena není a KLCR není svým návrhem vázána.
4. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile smluvní strany ujednaly její obsah.
III. Předmět smlouvy
Dodavatel je smluvně zavázán dodat zboží na svůj náklad nebezpečí do sídla KLCR nebo na místo jí určené a
převést na KLCR vlastnické právo k dodanému zboží. KLCR je smluvně zavázána dodané zboží převzít a zaplat
dodavateli smluvní cenu.
IV. Cena
Cena zboží je stanovena ve smlouvě jako pevná cena smluvní. Není-li ujednáno ve smlouvě jinak, jsou v ceně
zahrnuty náklady na balení, dopravu do místa dodání a náklady na vyložení zboží, veškerá pojištění jakož i
případné správní poplatky či jiné výdaje vynaložené dodavatelem k řádnému splnění smlouvy. Je-li k vyložení
zboží v místě dodání potřeba vykládací techniky v majetku KLCR, nese náklady na její užití KLCR.
V. Dodání
1. Dodavatel odevzdá KLCR zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být zboží
zabaleno, zabalí je dodavatel podle zvyklostí, vždy však způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho
ochranu; stejným způsobem opatří dodavatel zboží pro přepravu.
2. Předání a převzetí se stvrzuje v dodacím listu předloženém dodavatelem. Dodací list musí obsahovat číslo
objednávky KLCR a datum jejího vystavení, specifikaci zboží, druh a počet obalů vratných a obalů nevratných,
počet měrných jednotek (hmotnost) jednotlivých druhů zboží, údaj o jakosti zboží a jeho kompletnosti, způsob
přepravy na místo dodání, datum dodání.
3. Spolu s dodacím listem je Dodavatel při dodání povinen odevzdat KLCR další doklady, které jsou nutné
k převzetí a užívání zboží nebo prokazují původ zboží, a doklady prokazující splnění povinností stanovených
zákonem o obalech (zák. č. 477/2001 Sb.), jakož i splnění podmínek stanovených zákonem o technických
požadavcích na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb. a prováděcí předpisy k němu).
4. Vlastnické právo ke zboží, rizika nebo nebezpečí škody na něm, přecházejí na KLCR okamžikem převzetí.
5. Ukáže-li se nezbytným dodání dodatečného zboží nebo prací pro řádné splnění předmětu smlouvy
dodavatelem nebo za účelem řádného nebo bezpečného užívání či provozování dodaného zboží, jakož i za
účelem dosažení sjednaných nebo obvyklých vlastností nebo funkcí zboží, je dodavatel povinen na své náklady
dodat ve lhůtě co nejkratší nezbytné zboží nebo služby. Veškerá taková plnění ze strany dodavatele budou
považována za plnění v rozsahu jeho smluvních povinností zahrnutých do sjednané ceny; dodatečná plnění
nepodléhají uzavření dodatku smlouvy nebo uznání ze strany dodavatele.
Dodatečná plnění, která jsou KLCR nárokována jako chyba nebo opomenutí či zanedbání ze strany dodavatele,
poskytuje dodavatel na základě oznámení vady na dodaném zboží.
6. Je-li to nutné či obvyklé, je dodavatel povinen se před započetím s plněním smlouvy seznámit se všemi
podmínkami, právními požadavky, harmonogramy, výkresy, plány a dalšími podklady a získat na vlastní náklady
a odpovědnost všechny dodatečné informace potřebné ke splnění smluvního závazku (dále „informace“); KLCR
nenese odpovědnost za újmy vzniklé dodavateli z nezapracování či nezohlednění informací, jež dodavateli
vzniknou v důsledku jeho chybného postupu nebo opomenutí či zanedbání při získání či nezískání informací.
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7. Plní-li dodavatel smlouvu v areálu KLCR nebo na místě určeném KLCR, je oprávněn umožnit pohyb svých
zaměstnanců jen v místě určeném KLCR. Při plnění smlouvy je dodavatel povinen počínat si v souladu
s platnými právními předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z oblasti hygieny a je
povinen dodržovat protipožární předpisy. KLCR předá dodavateli své interní bezpečnostní předpisy platné
v místě plnění smlouvy a je oprávněn jejich dodržování u dodavatele požadovat, přičemž za dodržení interních
předpisů zaměstnanci dodavatele nese odpovědnost dodavatel.
VI. Jakost zboží, oznámení vad, záruka za jakost
1. KLCR je oprávněna vyžádat si u dodavatele ještě před dodáním možnost kontroly na místě, zda je zboží
vyráběno podle příslušných norem a postupů a s důrazem na dodržení standardu jakosti. V případě zjištění vad
či odchylek je KLCR oprávněna žádat dodavatele o nápravu.
2. Jakost zboží kontroluje KLCR při předání a to vizuální prohlídkou a zkouškou funkčnosti. Podle svého
rozhodnutí může KLCR provést kontrolu jen namátkově u některých kusů zboží anebo statistickou metodou
podle svých interních směrnic; s výsledkem takto provedených kontrol musí být dodavatel seznámen.
3. Má-li dodávané zboží vady, je KLCR oprávněna dodávku odmítnout a zboží nepřevzít; v takovém případě
platí, že dodavatel smluvní závazek nesplnil.
4. Práva KLCR z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ust. §§ 2099 a násl. KLCR
má vždy právo zvolit způsob odstranění vady/vad/ dle ust. § 2106 občanského zákoníku.
5. Na dodané zboží poskytuje dodavatel záruku za jakost v délce 24 měsíců; délka záruky za jakost zboží může
být prodloužena ve smlouvě. Záruční doba počíná plynout od předání zboží KLCR, není-li ve Smlouvě ujednáno
jinak.
VII. Platební podmínky
1. Povinnost uhradit cenu vzniká řádným dodáním zboží potvrzeným v dodacím listu (čl. V., odst. 2). KLCR
zaplatí cenu zboží na podkladě daňového dokladu (faktura); za odevzdání daňového dokladu KLCR odpovídá
dodavatel. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 12, odst. 2 zákona o DPH (zák. č.
588/1992 Sb.) a údaje požadované ostatními daňovými a účetními předpisy, jakož i údaje o dodávce zboží (číslo
objednávky KLCR, označení předmětu plnění, den dodání a číslo dodacího listu, lhůtu splatnosti faktury). Nemáli daňový doklad některou z výše uvedených náležitostí, je KLCR oprávněna jeho akcept odmítnout a vrátit ho
dodavateli s upozorněním na vady faktury; lhůta k placení v takovém případě běžet nepočne, dodavatel je
povinen zaslat KLCR daňový doklad bez vady se lhůtou splatnosti odvíjející se ode dne vystavení nové
(opravené) faktury.
2. Kupní cena je splatná 60 dnů od vystavení daňového dokladu.
VIII. Závazek mlčenlivosti
1. Podklady všeho druhu, které odběratel dodavateli poskytl, zejména vzorky, výkresy, modely, data, jakož i jiné
informace, včetně ustanovení smlouvy a dalších smluvních ujednání mezi stranami, jsou jimi považovány za
důvěrné. Chráněny jsou takto zejména údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství, tj. skutečnosti
obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikáním odběratele, které mají skutečnou nebo alespoň
potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají
být podle vůle odběratele utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajištěno.
2. Zboží, které je vyráběno podle podkladů dle předchozího odstavce nebo jiných důvěrných informací
odběratele nebo za užití věcí předaných za tím účelem odběratelem (nástrojů, přípravků atd.), nesmí být
nabízeno nebo dodáváno třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu odběratele.
IX. Duševní vlastnictví
1. Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že ke zboží dodanému odběrateli, jeho součástem či příslušenství, jakož i k
technickému řešení užitému k jeho výrobě, konstrukci či vývoji nepřísluší žádné třetí osobě právo duševního
vlastnictví chráněné v České republice nebo v zahraničí, zejména právo na patent nebo užitný či průmyslový
vzor. Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že zboží dodané odběrateli dále odpovídá všem platným technickým a
jiným normám. Dodavatel ani odběratel nejsou tedy z těchto důvodů jakýmkoli způsobem omezeni ve svém
oprávnění zboží vyrábět, nakládat s ním, případně užívat samostatně či ve spojení s jinými výrobky nebo v jejich
rámci, a to na území České republiky ani v zahraničí.
2. Dodavatel je povinen neprodleně informovat odběratele o všech případech uplatnění práv třetích osob ke
zboží.
3. V případě porušení povinností dle tohoto článku odpovídá dodavatel za škodu, která tím odběrateli vznikne.
X. Povinnost k náhradě škody
1. Dodavatel je povinen nahradit KLCR škodu v rozsahu a v souladu s ustanoveními §§ 2909 a násl. občanského
zákoníku.
2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo KLCR na náhradu škody vůči dodavateli.
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3. Povinnosti k náhradě škody vzniklé z důvodu porušení smluvní povinnosti se dodavatel může zprostit, jen
prokáže-li, že mu ve splnění smluvní povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (§ 2913, odst. 2 občanského zákoníku); vznik a trvání překážky ve splnění
smluvní povinnosti je dodavatel povinen KLCR oznámit a prokázat.
XI. Smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu dodávky má KLCR právo uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 1%
z ceny (bez DPH) nedodaného zboží za každý den prodlení.
2. V případě, že bylo dodáno vadné zboží, považuje se vadné zboží za nedodané; KLCR má v tom případě právo
na smluvní pokutu vůči dodavateli v rozsahu dle odst. 1. tohoto článku.
XII. Řešení sporů
Spory ze smlouvy/smluv/ uzavřené/ých/ mezi KLCR a dodavatelem řeší smluvní strany v jednání před soudy.
Platí za sjednané, že smluvní strany uzavřely podle § 89a občanského soudního řádu dohodu o místní
příslušnosti soudu prvního stupně takto:
Příslušným k projednání sporné věci mezi smluvními stranami je věcně příslušný soud se sídlem v Českých
Budějovicích.
XIII. Odstoupení od smlouvy
1. KLCR má právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dodávce zboží, je-li dodavatel v prodlení a přesto, že byl
k plnění vyzván v dodatečném termínu nepřesahujícím sedm kalendářních dnů a závazek k dodávce nesplnil ani
v náhradní lhůtě.
2. Bylo-li dodáno zboží s vadami, má KLCR právo odstoupit od smlouvy, neodstranil-li dodavatel vadu ve lhůtě
dohodnuté nebo ve lhůtě přiměřené (§ 2106, odst. 2 občanského zákoníku).
3. Smluvní strana může odstoupit od smlouvy, KLCR kromě případů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku,
v případě podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy
dodavatelem se považuje zejména opakované prodlení s dodávkou zboží anebo dodal-li vícekrát vadné zboží.
4. Odstoupení od smlouvy se děje dodáním písemného oznámení odstupujícího druhé smluvní straně; účinky
odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení s účinností ex tunc pokud ještě plněno nebylo, anebo
s účinností ex nunc bylo-li již plněno dílčím způsobem.
XIV. Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel nesmí bez písemného souhlasu KLCR přenechat, převést či postoupit třetí straně jakákoliv práva ze
smlouvy.
2. Zápočet pohledávek dodavatele s pohledávkami KLCR za dodavatelem je možný jen dvoustrannou dohodou;
jednostranné započtení dodavatele je neplatné.
3. Opomenutí nebo neuplatnění práv KLCR vyplývajících ze smlouvy či ze zákona nebo jiného právního předpisu
se nepovažuje za vzdání se takových práv u dodavatele a opomenutí či neuplatnění nemají za následek zánik
práv nebo nemožnost je uplatnit.
4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená ve smlouvě anebo těmito obchodními podmínkami
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
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