objednávky) k vydodání celého objednaného množství, je
společnost EJOT oprávněna zbylé množství vydodat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne pozbytí účinnosti smlouvy (objednávky),
pokud nebude dohodnuto jinak. Vícenáklady, způsobené
zpožděnou objednávkou nebo dodatečnými změnami
objednávky ohledně lhůty nebo množství ze strany kupujícího,
nese kupující.

EJOT CZ, s.r.o.
Všeobecné prodejní a dodací podmínky
Oblast platnosti
1.

Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen
„Podmínky“) platí pro veškeré dodávky zboží společností
EJOT CZ, s.r.o., se sídlem Říčany-Jažlovice, Zděbradská 65,
PSČ 25101, IČ 61500941 (dále jen „společnost EJOT“) jejím
obchodním partnerům (dále jen „kupující“).
Obchodní
podmínky kupujícího platí pouze tehdy, pokud byly společností
EJOT výslovně písemně akceptovány, a to v písemné formě
s podpisem statutárního orgánu společnosti EJOT.

Všeobecná ustanovení
2.

Tyto Podmínky jsou rámcovou smlouvou platnou pro veškeré
dodávky prováděné společností EJOT a jsou pro kupující
veřejně přístupné. V případě pochybností se tyto podmínky
považují za nedílnou součást smlouvy uzavřené postupem dle
odst. 3 těchto podmínek.

3.

Objednávky mohou být kupujícím zasílány společnosti EJOT
faxem, emailem, či jinou písemnou formou obsahující
jednoznačné uvedení níže uvedených náležitostí objednávky.
Objednávky nabývají závaznosti (tj. smlouva je mezi
společností EJOT a kupujícím uzavřena) okamžikem, kdy
společnost EJOT objednávku potvrdí, potvrzení bude zasláno
faxem na číslo kupujícího uvedené v objednávce, nebo emailem
na adresu el. pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
Objednávka musí obsahovat:

identifikační údaje kupujícího (obchodní firmu, sídlo/místo
podnikání, IČ)

specifikaci objednaného zboží (druh, množství, číslo dílu
EJOT, nebo číslo nabídky a verzi, nebo číslo dílu
kupujícího),

termín (termíny) dodání zboží (časový plán odvolávek)

místo plnění (není-li uvedeno, platí, že místem plnění je
sídlo kupujícího)

kontaktní údaje (doručovací poštovní adresa, tel. číslo,
fax. číslo a emailové spojení a jméno kontaktní osoby
pověřené převzetím dodávky),
Veškeré další údaje uvedené v objednávce jsou nadbytečné a
budou považovány za nenapsané, takové údaje nejsou
součástí smluvního ujednání mezi společností EJOT a
kupujícím (ledaže je společnost EJOT výslovně uvede
v potvrzení objednávky). Tímto ujednáním společnost EJOT a
kupující výslovně vylučují použití §1740 odst. 3 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Objednávka je návrhem smlouvy dle ustanovení těchto
podmínek a je pro kupujícího závazná. Společnost EJOT
potvrdí objednávky, které budou odpovídat nabídce společnosti
EJOT, bude-li objednávka zaslaná v době platnosti nabídky.
V ostatních případech si společnost EJOT vyhrazuje právo
objednávku odmítnout (nepotvrdit).

4.

Údaje a zobrazení uvedené v prospektech a katalozích
společnosti EJOT jsou orientační hodnoty obvyklé v tomto
oboru, pokud nebyly společností EJOT výslovně označeny jako
závazné.

Dlouhodobé smlouvy a smlouvy o dílčích dodávkách zboží
5.

6.

7.

Smlouvy na opakující se plnění uzavřené na dobu určitou či
neurčitou bez ujednané možnosti výpovědi, jsou vypověditelné ve
lhůtě tří měsíců bez udání důvodu. Výpovědní doba (lhůta)
počíná běžet den následující po dni doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
Dojde-li během trvání smluv k podstatné změně nákladů na
mzdu, materiál nebo energii, je každý ze smluvních partnerů
oprávněn dohodnout si přiměřenou úpravu cen, není-li takové
dohody dosaženo, je oprávněn smlouvu vypovědět.
Kupující je povinen zaslat závaznou objednávku s dobou
platnosti maximálně 12 měsíců v dostatečné lhůtě před
termínem první požadované dílčí dodávky, tato lhůta a minimální
objednávkové množství budou uvedeny v nabídce společnosti
EJOT.
Dílčí dodávky budou realizovány dle jednotlivých odvolávek z
rámcové objednávky. Odvolávka musí být zaslána nejméně 2
pracovní dny před termínem dodání. Navýšení množství
dodávaného zboží odvolávkou musí být kupujícím společnosti
EJOT sděleny nejpozději 3 měsíce před příslušnou plánovanou
dodávkou.
Nedojde-li ke konci účinnosti rámcové smlouvy (nebo

Jednorázové objednávky
8.

Pro jednorázové objednávky platí stejné podmínky jako pro
rámcové objednávky dle bodu 7. těchto Podmínek.

Obchodní tajemství
9.

Veškeré informace, poskytnuté v rámci smluvních vztahů dle
těchto Podmínek a smluv uzavřených dle těchto Podmínek jsou
považovány za informace důvěrné a tvořící obchodní tajemství
stran. Každý smluvní partner bude používat všechny takové
informace a podklady (k nimž patří i vzorky, modely, údaje
a ceny) a poznatky, které získá z obchodního vztahu dle
těchto Podmínek a smluv uzavřených dle těchto Podmínek,
pouze ke společně sledovaným účelům a bude je držet v
tajnosti vůči třetím osobám, nebude-li dán písemný souhlas
druhé smluvní strany k jejich zveřejnění či použití. Tato
povinnost začíná prvním obdržením podkladů nebo poznatků
a končí 36 měsíců po skončení obchodního vztahu mezi
společností EJOT a kupujícím. Pro odstranění všech
pochybností jsou obchodním tajemstvím vždy takové listiny,
výkresy a informace, které společnost EJOT výslovně označí
jako důvěrné.

10. Tato povinnost neplatí pro informace, podklady a poznatky,
které jsou všeobecně známé nebo které již byly smluvní
stranou zveřejněny či s jejichž zveřejněním již byl dán souhlas.
Společnost EJOT je dále oprávněna uvést základní údaje
o kupujícím (jeho obchodní firmu, sídlo a IČ) spolu se
základními informacemi o druhu dodávaného sortimentu na
svých internetových stránkách jako referenci, s čímž kupující
výslovně souhlasí.
Vzorky a specifické výrobní prostředky
11. Výrobní náklady na vzorky a specifické výrobní prostředky
(nástroje, formy, šablony atd. pro danou objednávku) se účtují,
pokud není dohodnuto jinak, nad rámec sjednané ceny za
zboží zvlášť (nezávisle na účtech za zboží, které má být
dodáno). U nástrojů určených k tváření za studena jde o
nástroje spotřební (rychle se opotřebovávající), proto se zde
účtují pouze relativní náklady na nástroje či jejich opotřebení.
Specifické výrobní prostředky jsou vlastnictvím společnosti
EJOT.
12. Jestliže kupující v průběhu výroby vzorků nebo výrobních
prostředků spolupráci nebo smluvní vztah přeruší nebo ukončí,
zavazuje se uhradit společnosti EJOT všechny doposud vzniklé
výrobní náklady včetně případně vzniklé skutečné škody a
ušlého zisku.
13. Pokud se kupující a společnost EJOT dohodnou na převodu
vlastnického práva k nástrojům pro vstřikování plastů, nepřejde
vlastnické právo k těmto nástrojům na kupujícího dříve než po
dokončení realizace zakázky a jejího kompletního dodání
kupujícímu a uhrazení kupujícím. Dohoda o ceně dle tohoto
odstavce musí obsahovat rovněž ujednání o náhradě za knowhow.
Platební podmínky
14. V případě prodlení kupujícího se zaplacením vyúčtované kupní
ceny či její části bude uplatněno nařízení vlády č. 351/2013
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se určuje výše úroků
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
15. V případě zpožděné platby (či její jakékoli části) je společnost
EJOT oprávněna zastavit plnění veškerých dodávek
kupujícímu až do jejího úplného zaplacení (vč. příslušenství),
po tuto dobu není společnost EJOT v prodlení s dodávkami. V
případě odlišných platebních podmínek na daňovém dokladu
mají přednost tyto před uvedenými ve VOP. V případě kolize
se individuálně sjednané podmínky (smlouvou, daňovým
dokladem, objednávkou) užijí přednostně před VOP.
16. Nastane-li po uzavření smlouvy závažné ohrožení nároků
společnosti EJOT v důsledku podstatného zhoršení
majetkových poměrů kupujícího (za takovou situaci se

považuje zejména, ne však pouze, rozhodnutí o likvidaci
kupujícího, nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce na majetek
kupujícího, zahájení insolvenčního řízení s kupujícím apod.),
je společnost EJOT oprávněna požadovat zálohu nebo jinou
záruku či zajištění (zejména složení jistoty, poskytnutí
bankovní záruky, poskytnutí rušení či vystavení směnky
avalované třetí osobou odsouhlasené společností EJOT) a
pozastavit plnění dodávek až do splnění požadavků na
poskytnutí takového zajištění, takové zajištění je kupující
povinen poskytnout v přiměřené lhůtě. V případě odepření
těchto požadavků ze strany kupujícího nebo po
bezvýsledném uplynutí lhůty je taková situace považována za
hrubé porušení smlouvy ze strany kupujícího a společnost
EJOT je oprávněna odstoupit od veškerých smluv uzavřených
s kupujícím. Společnost EJOT je v takovém případě dále
oprávněna požadovat náhradu škody (vč. ušlého zisku) z
veškerých takových nerealizovaných či nesplněných smluv.
Podmínky dodávek
17. Požadovaný termín dodání je uveden v objednávce a odpovídá
dodací lhůtě uvedené v nabídce společnosti EJOT nebo po
dohodě stran. Bude-li v objednávce uvedený jiný termín dodání
(neodpovídající nabídce či dohodě stran), bude kupujícímu
společností EJOT potvrzen termín, který je pro danou
objednávku realizovatelný dle možností výroby, pro objednávku
v takovém případě platí termín potvrzený společností EJOT.
Okamžikem dodání se rozumí den, kdy společnost EJOT oznámí
kupujícímu připravenost zboží k odběru (v případech odběru
zboží kupujícím v provozovnách společnosti EJOT) nebo den,
kdy je zboží předáno kupujícímu (v případech, kdy se společnost
EJOT zaváže zajistit dopravu zboží na místo určené kupujícím)
18. Dodací lhůty uvedené v nabídce jsou pouze orientační.
Závazný je termín dodání uvedený v potvrzené objednávce.
Balení
19. Pokud není dohodnuto jinak, zabalí společnost EJOT zboží
podle zvyklostí. V tomto případě je balení započítáno v ceně
zboží.
Odeslání zboží a přechod odpovědnosti
20. Chybí-li zvláštní dohoda a součástí závazku společnosti EJOT
je dodání zboží v konkrétním místě, je společnost EJOT
oprávněna zvolit dopravní prostředek a cestu.
21. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem
jeho dodání.
Zpoždění dodávky
22. Bude-li společností EJOT zjištěno, že zboží nebude moci být
dodáno v dodací lhůtě, sdělí toto společnost EJOT kupujícímu s
uvedením důvodů tohoto zpoždění a možnost předpokládaného
termínu dodání. Toleruje se dodání +/- 2 pracovní dny jako
odchylka od požadovaného termínu dodání kupujícím (bez
nároku na jakoukoli sankci či náhradu škody). V případě
delšího prodlení a tím prokazatelně způsobeného ohrožení
výroby kupujícího může kupující požadovat adekvátní finanční
náhradu (skutečně vzniklé škody, nejvýše však do výše ceny
opožděné dodávky).
23. Zpozdí-li se dodávka v důsledku jednání či opomenutí
kupujícího, bude dodací lhůta prodloužena v souladu
s okolnostmi, které způsobily zpoždění, v takovém případě
nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody.
Výhrada vlastnictví
24. Smluvní strany výslovně sjednávají ve smyslu § 2132 a násl.
občanského zákoníku výhradu vlastnictví, tj. vlastnické právo
k dodanému zboží přejde ze společnosti EJOT na kupujícího až
úplným zaplacením kupní ceny. Kupující není oprávněn bez
předchozího písemného souhlasu společnosti EJOT jakékoliv
právo vztahující se ke zboží převést či poskytnout třetí osobě.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu společnost EJOT
informovat o jakémkoliv narušení či omezení jejího vlastnického
práva ke zboží realizovaném třetí osobou.
25. V případě prodlení kupujícího s hrazením ceny (či její části)
delším než 7 dní je společnost EJOT oprávněna požadovat i
bez odstoupení od smlouvy vydání dosud nezaplaceného zboží
na náklady kupujícího. Společnost EJOT je v takovém případě
oprávněna od smlouvy odstoupit, a to v plném rozsahu nebo

částečně v rozsahu dosud neuhrazené ceny či její neuhrazené
části.
Záruka
26. Společnost EJOT poskytuje záruku na bezvadnou výrobu
zboží, které dodává, podle dohodnutých technických dodacích
předpisů. Není-li dohodnuto jinak, je dodáváno na základě
výkresů a specifikací společnosti EJOT.
V případě dodávek výrobků podle výkresů, specifikací, vzorků
atd. kupujícího, nese odpovědnost (a s tím spojené riziko) za
vhodnost k zamýšlenému účelu použití kupující. Povinnost
společnosti EJOT na nevhodnost pokynu kupujícího upozornit
se vylučuje.
Společnost EJOT neodpovídá za vady vzniklé nevhodným nebo
neodborným používáním, chybnou montáží, resp. chybným
uvedením do provozu ze strany kupujícího nebo třetích osob,
obvyklým opotřebováním, chybnou nebo nedbalou manipulací,
zanedbáním údržby, vystavení nevhodným podmínkám
(působení chemických vlivů apod.). Společnost EJOT dále
neodpovídá za následky změn nebo oprav provedených
neodborně nebo bez odsouhlasení společností EJOT
kupujícím nebo třetími osobami.
Není-li v společností EJOT potvrzené objednávce pro daný
jednotlivý případ stanoveno jinak, budou díly dodávány ve
standardní kvalitě 900 ppm (počet neshodných dílů na jeden
milion dodaných kusů, dále jen „ppm“), ledaže bude pro daný
případ písemně sjednána kvalita EJOMAT (tříděné zboží)
s jinak písemně dohodnutým ppm.
Dodávka může v přiměřeném rozsahu obsahovat nečistoty z
kovového (špony, úlomky apod.) i nekovového materiálu, obsah
nečistot v dodávce není vadou zboží.
27. Záruční lhůta se řídí, dohodou stran. Pokud není takové
dohody, činí záruční doby 24 měsíců ode dne předání zboží
kupujícímu, nebo ode dne předání zboží prvnímu dopravci
určenému kupujícím.
28. Zjevné vady musí kupující písemně reklamovat neprodleně po
dodání zboží na místo plnění, skryté vady neprodleně po
projevení vady, nejpozději však v průběhu záruční doby.
29. Byla-li dohodnuta přejímka zboží nebo zkouška prvního vzorku,
je vyloučena reklamace těch vad, které mohl kupující zjistit při
pečlivé přejímce nebo zkoušce prvních vzorků.
30. Společnost EJOT musí mít příležitost zjistit a posoudit
reklamovanou vadu. Reklamace musí být uplatněna písemně
s dostatečně určitým popisem reklamovaných vad.
Reklamované zboží musí být společnosti EJOT na vyžádání
neprodleně zasláno nebo musí být společnosti EJOT dána
příležitost vyřadit vadné výrobky; pokud je reklamace
oprávněná, nese náklady na dopravu společnost EJOT. Pokud
kupující nedostojí těmto povinnostem nebo provede bez svolení
společnosti EJOT změny na zboží, ztrácí práva na záruku a
práva z odpovědnosti za vady.
31. Kupující může zahájit třídění na náklady prodávajícího pouze
po písemném odsouhlasení s prodávajícím. Bez tohoto
souhlasu nese náklady na třídění kupující sám.
32. Při oprávněné reklamaci vad v záruční lhůtě bude vadné zboží
opraveno nebo bude dodáno bezvadné náhradní zboží, volba
přísluší společnosti EJOT. Jiné nároky z vad zboží jsou
výslovně vyloučeny, pokud nejsou samostatně písemně
ujednány mimo tyto podmínky.
33. V případě, že společnost EJOT nesplní tyto záruční povinnosti
nebo nesplní-li je v přiměřené lhůtě (nejméně 10 pracovních
dní) v souladu se společností EJOT písemně schválenými
požadavky na zboží, je kupující oprávněn písemným sdělením,
doručeným společnosti EJOT, určit dodatečnou nejméně 10
pracovních dní dlouhou lhůtu ke splnění záručních podmínek.
Po bezvýsledném uplynutí této lhůty může kupující požadovat
snížení ceny, odstoupit od smlouvy v rozsahu zboží
s neodstraněnými vadami nebo provést potřebnou opravu sám
nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady společnosti EJOT
(společnost EJOT v takovém případě hradí účelně vynaložené
náklady na opravu).
Vyšší moc
34. V případě zásahu vyšší moci (stávky, nepokoje, úřední opatření
a jiné nepředvídatelné, neodvratné a závažné události) se lhůta
k plnění prodlužuje o dobu trvání takového zásahu vyšší moci,

resp. po dobu, po kterou takový zásah vyšší moci smluvní
straně brání v plnění. To platí i tehdy, nastanou-li tyto události
v době, kdy je dotčený smluvní partner v prodlení.
Podmínkou pro prodloužení lhůty je neprodlené informování
druhé smluvní strany. Smluvní partneři jsou povinni v takovém
případě podat v rámci možností potřebné informace a v
případě nutnosti dohodou přizpůsobit své závazky změněným
poměrům.
Místo plnění a aplikované právo
35. Pokud není součásti dohody o dodání zboží povinnost
společnosti EJOT dodat zboží v kupujícím určeném místě či
v sídle kupujícího, je místem plnění sídlo či předem oznámená
provozovna společnosti EJOT.
36. Tato smlouva, obchody a jakékoliv právní vztahy, které z nich
vzniknou, se budou řídit právním řádem České republiky.
Ostatní ujednání
37. Zvyklosti obvyklé v obchodním styku v předmětném odvětví lze
použít až tehdy, pokud na jednání nelze aplikovat smluvní
ujednání (objednávku), tyto podmínky ani ustanovení
příslušného právního předpisu.
38. Předsmluvním jednáním nejsou strany vázány.
39. Jakékoliv změny objednávky, smlouvy či těchto podmínek lze
učinit pouze písemně. Jinou formu změny strany výslovně
vylučují.
40. Pokud není dohodnuto či stanoveno jinak, považuje se
jakákoliv písemnost za doručenou třetího pracovního dne ode
dne jejího předání k doporučenému doručení provozovateli
poštovních služeb.
41. Kupující se předem vzdává všech svých práv na náhradu
škody (tzn. skutečné škody i ušlého zisku), které by mohl
z titulu právního vztahu se společností EJOT mít či uplatňovat,
pokud škoda nebyla způsobena společností EJOT úmyslně.
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