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Obchodní a dodací podmínky
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy a
vymezují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní
smlouvy či dalších smluv zde uvedených (dále jen Smlouva),
kdy na jedné straně je obchodní korporace ALBA precision,
spol. s r.o., IČ: 60726075, se sídlem Šípková 452/18, Tuřany,
620 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně v odd. a vl. C 16985 (dále jen
Prodávající) a na straně druhé je kupující (dále jen Kupující).
2. Tyto obchodní a dodací podmínky se vztahují na Kupující,
kteří jsou podnikateli. Obchodní a dodací podmínky jsou
stanoveny obecně bez vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu.
3. Tyto obchodní a dodací podmínky jsou součástí Smlouvy.
Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním obchodních
a dodacích podmínek přednost.
4. Zasláním objednávky či potvrzením nabídky Kupující
potvrzuje, že se s těmito obchodními a dodacími podmínkami
seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

II. Nabídka Prodávajícího, objednávka Kupujícího a uzavření
Smlouvy
1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající obdrží
potvrzenou nabídku ze strany Kupujícího. Pokud Kupující sám
poptává zboží a zašle Prodávajícímu objednávku, je Smlouva
uzavřena v okamžiku, kdy Kupující obdrží potvrzenou
objednávku ze strany Prodávajícího. Prodávající není povinen
obdrženou objednávku potvrdit.
2. Podklady, které se vztahují k nabídce, tj. obrázky, výkresy,
údaje o hmotnosti, rozměrech atd. nejsou návrhem na uzavření
Smlouvy a platí pouze jako orientační, nejsou-li výslovně
označeny jako závazné. Prodávající si k nabídkám, výkresům a
ostatním podkladům vyhrazuje vlastnické a autorské právo a
tyto nesmějí být dány k dispozici třetím osobám. Výkresy a
podklady prohlášené Kupujícím za důvěrné mohou být dány
k dispozici třetím osobám pouze s písemným souhlasem
Kupujícího.
3. Kupující přejímá plnou odpovědnost za všechny podklady,
výkresy, kalibry, vzorky atd., které předá Prodávajícímu ke
splnění Smlouvy. Co se týče porušení autorských práv třetích
osob, Kupující odpovídá za výkresy předané prodávajícímu. Při
vyřizování objednávky Kupujícího podle podkladů předaných
Kupujícím, není Prodávající povinen kontrolovat, zda budou
jejím prováděním podle těchto podkladů porušena autorská či
patentová práva třetích osob. Pokud by však k takovému
porušení ze strany Prodávajícího z důvodů na straně
Kupujícího došlo, za případnou škodu odpovídá v plném
rozsahu Kupující.
III. Rozsah dodávky
1. Pro rozsah dodávky je rozhodující nabídka Prodávajícího
potvrzená ze strany Kupujícího či písemné potvrzení
objednávky ze strany Prodávajícího.
2. Při požadavku na speciální nástroje může být nabídnuté
množství zvýšeno, nebo sníženo o 10 %, avšak nejméně o 2
kusy. Fakturováno bude skutečně dodané množství.
IV. Cena a platba
1. Cena zboží nezahrnuje dopravné a balné. Náklady na dopravu a
balné jsou uvedeny ve faktuře zvlášť a zahrnují zahraniční i
tuzemské dopravné, pokud není dohodnuto jinak.
2. Závazný je vždy způsob, jenž je uveden jako platební
podmínka v nabídce uvedeného zboží.
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3. Platba za dodávky se provádí většinou jako platba předem,
neodvolatelný akreditiv nebo platba po dodání zboží, není-li
dohodnuto jinak.
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny,
zavazuje se Kupující k úhradě úroku z prodlení ve výši
0,05% denně za každý den prodlení.
V. Dodací lhůta
1. Dodací lhůta začíná potvrzením objednávky, avšak ne
dříve, než Prodávající obdrží potřebné doklady, zmocnění a
uvolnění poskytnutá Kupujícím příp. po obdržení
neodvolatelného akreditivu.
2. Za dodání se považuje předání zboží prvnímu dopravci,
není-li dohodnuto jinak.
3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě opatření
v rámci stávek nebo výluk a také v případě vyšší moci,
pokud takové překážky významně ovlivní dodání předmětů
dodávky. Totéž platí, jestliže takové okolnosti nastanou u
subdodavatele. Prodávající neodpovídá za výše uvedené
okolnosti, jestliže nastanou během již trvajícího prodlení
Kupujícího.
4. Bylo-li odeslání zboží na žádost Kupujícího odloženo, je
Prodávající po stanovení přiměřeného časového limitu a
jeho bezvýsledném vypršení oprávněn odprodat předmět
dodávky někomu jinému a dodat zboží po přiměřeně
prodlouženém období.
5. Předpokladem dodržení dodací lhůty je splnění smluvních
povinností Kupujícím.
VI. Výhrada vlastního práva
1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu
dodávky do doby, dokud Kupující nezaplatí všechny
pohledávky a závazky vyplývající z obchodního vztahu,
včetně nároků, které mohou vyvstat ze smluv uzavřených
ve stejnou dobu nebo v budoucnu. Totéž platí i v případě,
jestliže jsou nároky Prodávajícího fakturovány částečně
nebo celkově, bilancovány a uznány. Jestliže Kupující
jedná v rozporu se Smlouvou, zvláště v případě neplacení,
je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím na
základě písemné výzvy navrácení předmětu dodávky a
Kupující je povinen v takovém případě předmět dodávky
vrátit Prodávajícímu. V případě, že má Prodávající
vyhrazeno vlastnické právo k předmětu dodávky, je
Kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně
informovat Prodávajícího, že k předmětu dodávky uplatnily
jakékoliv práva třetí osoby. V takovém případě je
Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy a Kupující
odpovídá prodávajícímu za způsobenou škodu.
2. Kupující je oprávněn zcizit předmět dodávky pouze
v případě, že předem postoupí na Prodávajícího pohledávku
za svým dlužníkem (odběratelem) z titulu úhrady kupní
ceny a to do výše dlužné částky. Právo Prodávajícího
vymáhat své vlastní nároky tímto nebude dotčeno.
Pokud Kupující řádně vyrovná své závazky, zavazuje se
Prodávající, že postoupí pohledávku za dlužníkem
Kupujícího zpět na Kupujícího. Kupující je Prodávajícímu
povinen přesně stanovit postoupené pohledávky a jejich
dlužníky, údaje potřebné k jejich inkasování, odevzdat
příslušné dokumenty a oznámit toto postoupení svým
dlužníkům. Pokud jsou předměty dodávky prodány
společně se zbožím, které není majetkem Prodávajícího,
budou považovány nároky Kupujícího vůči jeho dlužníku
za postoupené v částce odpovídající hodnotě dodaného
zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím.
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Prodávající je oprávněn pojistit předměty dodávky proti
krádeži, rozbití, ohni, vodě a jinému poškození na náklady
Kupujícího, pokud Kupující takové pojištění již nesjednal.
Kupující nesmí dát předmět dodávky do zástavy ani postoupit
jako záruku bez předchozího písemného souhlasu
Prodávajícího.
Pokud vzniknou Prodávajícímu nějaké závazky v souvislosti
s platbou Kupujícího směnkou, zůstává v účinnosti výhrada
vlastního práva včetně zvláštních pojistek a dohodnutých
jiných platebních jistot, dokud Kupující jako směnečný
dlužník směnku neproplatí.

VII. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně
práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).
2. Pokud není sjednáno jinak, činí záruční doba na zboží 12
měsíců a počíná běžet převzetím předmětu dodávky.
3. Pokud není sjednáno jinak, záruční doba na pozáruční
opravy činí 3 měsíce.
4. Předmět dodávky má vady, pokud Prodávající neodevzdá
kupujícímu předmět dodávky v ujednaném množství,
jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány,
plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel
patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Za vadu se
považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady
v dokladech nutných pro užívání věci.
5. Kupující je povinen předmět dodávky při převzetí
prohlédnout a případné vady oznámit Prodávajícímu bez
zbytečného dokladu. Oznámení vad je povinen Kupující
učinit písemně u Prodávajícího. Kupující je povinen
vynaložit veškerou součinnost tak, aby mohl Prodávající
vadu řádně posoudit.
6. Změny na předmětu dodávky způsobené Kupujícím po
převzetí předmětu dodávky nemající vliv na funkčnost,
kvalitu či účel se nepovažují za vadné plnění.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má
Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez
vady nebo dodáním chybějící věci, na ustranění vady
opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li Kupující vadu včas,
pozbývá právo odstoupit os smlouvy.
8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má
Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou
slevu z kupní ceny.
9. Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou v důsledku
neodborné manipulace či užitím zboží v rozporu s právními
předpisy či návodem k použití, úpravou zboží třetí osobou,
10. Ustanovení čl. VII obchodních a dodacích podmínek se
nepoužije pro zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro
kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z
povahy zboží.
11. Prodávající dále neodpovídá za škody vzniklé
v následujících případech: nevhodné a nesprávné použití,
špatná montáž nebo uvedení do chodu kupujícím nebo třetí
osobou, přirozené opotřebení, špatná nebo neopatrná
manipulace,
nevhodné
vybavení,
chemické,
elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud nebyly
zjevně zaviněny Prodávajícím.

2

VIII. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy
1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je
prodávající v prodlení s dodáním předmětu dodávky, a to i po
uplynutí přiměřené náhradní lhůty.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je
účinné doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně.
3. Další nároky kupujícího, týkající se zvláště úprav, odstranění,
snížení a náhrady škody jakéhokoliv druhu včetně poškození
dalšího zboží jsou vyloučeny, pokud nejsou stanoveny
zákonem.
IX. Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy
1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Kupující
v prodlení s úhradou kupní ceny.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě
zahájení insolvenčního řízení proti Kupujícímu.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je
účinné doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně.
X. Závěrečná ustanovení
1. Pro vztahy neupravené těmito Obchodními a dodacími
podmínkami platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a dalších obecně závazných
normativních právních aktů.
2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní a dodací
podmínky měnit či doplňovat. Práva a povinnosti
Prodávajícího a Kupujícího se řídí vždy tím zněním
obchodních a dodacích podmínek, za jehož účinnosti byly
založeny.
3. Tyto obchodní a dodací podmínky jsou účinné dnem
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