VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY
platné znění ke dni 30. 3. 2015
1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost
1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem Písecká
417, 375 01 Týn nad Vltavou, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8253.
1.2 Právně závazné jsou pouze písemné objednávky a ujednání. Písemná forma je vyžadována i
pro změny uzavřených dohod. Ústní právní jednání či dohody uzavřené telefonicky vyžadují
k platnosti písemné potvrzení (forma písemného potvrzení je splněna i v případě potvrzení
prostřednictvím telefaxu či emailu).
1.3 V případě dodání chemikálií nebo jiných nebezpečných nákladů musí být k potvrzení
objednávky, případně nejpozději při dodání zboží přiložené odpovídající doklady a listy
vyžadované závaznými právními předpisy.
2. Plnění – liberace kupujícího
Vyšší moc jakož i všechny ostatní události, které přivodí omezení provozu podniku kupujícího či
jinak zabrání plnění povinností kupujícího ze smluvního vztahu, jako např. válka, vzpoura,
konfiskace nebo ostatní úřední opatření, stávka, výluka, škody v důsledku požáru, přírodní
katastrofy či mimořádné změny trhu, opravňují kupujícího k posunutí termínu plnění smluvních
povinností (tj. nenastane prodlení na straně kupujícího) či k odstoupení od smlouvy. Pokud
kupující porušil povinnost v důsledku výše uvedených skutečností, je zproštěn povinnosti
k náhradě újmy. Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na vůli kupujícího. Ustanovení § 2913 odst. 2, věta druhá Občanského zákoníku
(zák. č. 89/2012 Sb.) se nepoužije.
3. Obaly
Na žádost kupujícího je dodavatel povinen zajistit bezplatně zpětný odběr obalů.
4. Odeslání zboží, místo plnění
4.1 Přepravu zajišťuje na své náklady (tyto jsou součástí kupní ceny) a nebezpečí dodavatel do
místa plnění (tj. v režimu doložky DAP podle pravidlem Incoterms 2010 vydaných
Mezinárodní obchodní komorou). Na všech dopisech, dodacích oznámení, přepravních
dopisech, průvodkách ke zboží, nápisech na balících, fakturách atd. bude uvedena adresa, na
kterou má být zboží dle pokynů kupujícího doručeno, jakož i číslo objednávky a oddělení.
4.2 Místem plnění je výrobní závod kupujícího, nebo jiná adresa, kterou určí kupující. Až do
okamžiku dodání zboží v místě plnění nese nebezpečí škody na věci dodavatel.

5. Dodání zboží
Povinnost dodavatele dodat zboží je splněna převzetím zboží kupujícím v místě plnění, což
kupující potvrdí podpisem dodacího listu. Dodací list musí být připojen zásilce zboží.
6. Fakturace
6.1 Pro zaplacení faktury jsou směrodatná množství a počty kusů zjištěná kupujícím.
6.2 Při dodání většího množství než zněla objednávka, je kupní smlouva na tento přebytek
realizována pouze tehdy, pokud s tímto kupující projeví souhlas.
7. Odstoupení od smlouvy
7.1 Zboží bude dodáno v nejvyšší jakosti, bez vad, nové, nepoužité a nepoškozené.
7.2 Pokud dodávka neodpovídá sjednané dohodě či těmto podmínkám, tak je kupující oprávněn
od smlouvy okamžitě odstoupit.
7.3 V případě odstoupení má kupující nárok na náhradu újmy při náhradní koupi (rozdíl mezi
kupní cenou dle kupní smlouvy a cenou dohodnutou v náhradním obchodě) či v případě, kdy
nedojde k náhradní koupi v přiměřené době, nárok na úhradu rozdílu mezi kupní cenou dle
kupní smlouvy a běžnou cenou dosahovanou u zboží téhož druhu a téže nebo srovnatelné
jakosti za obdobných smluvních podmínek. Veškeré ostatní nároky z prodlení dodavatele
zůstávají kupujícímu výslovně zachovány.
8. Odpovědnost za vady
Pokud má dodané zboží vady nebo dodávka neodpovídá dohodnutým ujednáním, pak kupující
tuto skutečnost oznámí dodavateli co nejdříve, aniž by byl vázán konkrétní lhůtou. Toto se týká
zejména reklamací vad, které jsou zjistitelné teprve při pozdějším použití materiálu. V případě
vadného plnění může kupující vedle možnosti odstoupit od smlouvy (viz bod 7.3.) zvolit
následující nároky:
a) právo odstranit vadu sám na náklady dodavatele,
b) právo žádat dodání nového zboží bez vad,
c) právo požadovat opravu zboží.
Provedenou volbu kupující oznámí dodavateli. Je-li vada zjistitelná teprve při přepracování či
zpracování nebo při uvedení do provozu, je kupující oprávněn žádat rovněž náhradu za zbytečně
vynaloženou práci. Vrácení vadného zboží či zboží, které neodpovídá objednávce, se uskuteční na
náklady a nebezpečí dodavatele.
9. Záruka
Dodavatel se zavazuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel (včetně účelu
dohodnutého) a zachová si obvyklé vlastnosti (včetně vlastností výslovně dohodnutých) po dobu

24 měsíců, není-li mezi smluvními stranami dohodnuta delší záruka. Záruka počíná běžet ode dne
uvedení zboží do provozu kupujícím či třetí osobou či od jeho použití, případně ode dne
odstranění reklamovaných vad (v tomto případě počíná běžet nová záruční doba). Nezbytné
opravy nebo náhradní dodávky je dodavatel povinen provést neprodleně a bezúplatně, poté co
kupující tyto nároky uplatní. Dodavatel zaručí, že jeho dodávky odpovídají požadavkům předpisů
na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a předpisům týkajících se prevence před škodnými
událostmi. Dodavatel dále zaručí, že budou zároveň dodána veškerá nezbytná ochranná zařízení,
i tehdy, pokud jejich jednotlivé části, které jsou nezbytné k nezávadnému provozu, nejsou zvlášť
uvedena v objednávkových listech.
10. Platební podmínky
Pokud není dohodnuto jinak, budou faktury uhrazeny do 14-ti dnů po uskutečněném dodání a
doručení faktury s 2 % slevou či bez slevy do 30-ti dnů dle volby kupujícího, pokud se mohl
kupující v této době přesvědčit o sjednaných vlastnostech dodávky. Splatnost fakturované částky
počíná běžet vždy až poté, co bude kupujícímu doručena faktura, dodáno zboží a kupující bude
mít možnost si zboží prohlédnout. Pokud se po uzavření smlouvy a před uplynutím záruční lhůty
vyskytnou okolnosti, ze kterých vyplývá snížená solventnost dodavatele (např. bude podán návrh
na zahájení insolvenčního řízení či bude zahájeno exekuční řízení vůči dodavateli), je kupující
oprávněn zadržet 10 % z ceny objednávky k zajištění svých nároků ze záruky. Těchto 10 % bude
uhrazeno, pokud se dodané zboží po uplynutí záruční lhůty bude nacházet ve stavu
odpovídajícím smlouvě.
11. Patenty
Dodavatel ručí za to, že při realizaci zakázky nedojde k porušení patentových práv a práv
duševního vlastnictví.
12. Nákresy
Nákresy a statické výpočty budou dodány kupujícímu v požadovaném množství bez úplaty,
pokud je tento bude požadovat. Nákresy dané k dispozici kupujícím zůstávají v jeho vlastnictví a
nemohou být dodavatelem bez výslovného písemného povolení kupujícího dále používány,
rozmnožovány ani zpřístupněny třetím osobám. Rovněž nemohou být použity, ani částečně, pro
výrobu jednotlivých dílů pro třetí osoby.
13. Postoupení
Postoupení pohledávek dodavatele vůči kupujícímu z titulu objednávek na třetí osoby je možné
pouze s výslovným písemným souhlasem kupujícího.

14. Plnění prostřednictvím třetí osoby
Celkové či částečné plnění zakázky prostřednictvím třetí osoby je možné pouze s předchozím
výslovným písemným souhlasem kupujícího.
15. Používání objednávek k jiným účelům
Použití udělených objednávek k reklamním účelům není dovolené. Jejich použití k vylíčení
průběhu obchodu dodavatele ve zprávách či jejich zveřejnění je nepřípustné.
16. Bezpečnostní předpisy
Příjemce zakázky je povinen seznámit montéry a jiné osoby provádějící montáž, instalaci či
uvedení zboží do provozu včetně jejich údržby s návodem a příslušnými pokyny souvisejícími
s touto činností.
17. Nedodržení bezpečnostních předpisů
Pokud musí být provedeny úkony navíc v důsledku nedodržení výše uvedených předpisů ze
strany příjemce zakázky (dodavatele), budou tyto v jejich skutečné výši vyúčtovány dodavateli
nebo mu bude příslušná částka odečtena z výsledného vyúčtování. Pokud budou při provádění
prací porušena dohodnutá bezpečnostní pravidla z důvodů na straně dodavatele, bude konečné
vyúčtování ponížené o přiměřenou částku.
18. Ochrana osobních údajů
Kupující upozorňuje na to, že osobní data obdržená s ohledem na jeho obchodních vztahy či
v souvislosti s nimi, jedno jestli pocházejí přímo od kupujícího/dodavatele či od třetích osob,
budou zpracovány ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
19. Rozhodné právo
19.1 Tyto podmínky a veškeré smlouvy, jejichž součástí jsou tyto podmínky, se řídí českým
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími
předpisy. Vylučuje se použití kolizních norem a použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi
zboží.
19.2 Ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu k otázkám
neupraveným kupní smlouvou ani těmito všeobecnými podmínkami nebudou mít obchodní
zvyklosti přednost před ustanoveními zákona, která nemají donucovací povahu.
19.3 Změna okolností (§ 1765 obč. zák..) jde k tíži dodavatele.

20. Soudní pravomoc a příslušnost
Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek či smluv, jejichž součástí jsou tyto podmínky, budou
řešeny soudy České republiky, konkrétně věcně příslušným soudem v Českých Budějovicích.

