OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TENZA cast, a. s.
I.
Preambule
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností TENZA cast,
a. s., se sídlem Adamov, Mírová 2, PSČ 679 04, IČ: 293 70 931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6710 (dále jen „odběratel“) a dodavatelem díla či zboží anebo
poskytovatelem služby (dále jen „dodavatel“), pokud se na tom odběratel a dodavatel dohodli v jimi
uzavřené smlouvě.
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a jsou nedílnou
součástí smlouvy uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem (dále jen „smlouva“), pokud tato smlouva
obsahuje odkaz na tyto obchodní podmínky.
1.3. Smlouva může být uzavřena ústně či písemně, a to libovolnou formou přípustnou dle platných právních
předpisů. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito obchodními podmínkami má přednost smlouva.
1.4. Účelem těchto obchodních podmínek je upravit práva a povinnosti odběratele a dodavatele v rozsahu,
který není upraven přímo smlouvou.
1.5. Ustanovení těchto obchodních podmínek se vztahují ke smlouvám s různými druhy plnění. V případě, že
některé ustanovení těchto podmínek pro daný druh plnění je z důvodu jeho povahy zcela či zčásti
neaplikovatelné, použije se pouze v rozsahu, v němž je aplikovatelné a ve zbytku pak přiměřeně.
1.6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
1.7. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla, dodávka zboží či poskytnutí služby tak, jak je specifikováno ve
smlouvě (dále jen „předmět smlouvy“). Účelem předmětu smlouvy může být jeho další užití k výrobě
komponent pro automobilový průmysl, případně přímého prodeje bez vlastních úprav pro
automobilový průmysl, což dodavatel bere na vědomí.
2.2. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou a těmito obchodními podmínkami řádně
plnit odběrateli předmět smlouvy a odběratel se zavazuje řádně poskytnuté plnění převzít a zaplatit za
něj smluvenou cenu. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené mu smlouvou
a obchodními podmínkami.
III.
Cena a její splatnost
3.1. Cena je vždy stanovena dohodou stran, a to ve smlouvě konkrétní částkou, rozpočtem nebo odkazem
na přiložený ceník. Součástí ujednání o ceně může být též slevový program.
3.2. Není-li výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, cena zahrnuje též daň z přidané hodnoty. Daň z přidané
hodnoty bude účtována dle platné právní úpravy.
3.3. S výjimkou případu, kdy je stanovena rozpočtem, je cena pevná a nejvyšší možná, zahrnuje veškeré
náklady dodavatele s předmětem smlouvy a jeho plněním, dodavatel tedy není oprávněn účtovat žádné
další náklady. Je-li cena stanovena rozpočtem, pak tento rozpočet nesmí být překročen.

3.4. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného mezi
stranami. V případě, že se strany dohodnou na poskytnutí plnění nad rámec smlouvy, budou cena i
rozsah tohoto (více)plnění stanoveny opět písemným dodatkem ke smlouvě uzavřeným mezi stranami.
Při nedodržení postupu dle tohoto bodu nemá dodavatel nárok na úhradu jakýchkoliv víceprací, plnění
poskytnutého nad rámec smlouvy, ani jakékoliv částky nad rámec původně sjednané ceny.
3.5. V případě méněprací bude o takové práce cena snížena, a to i bez uzavření dodatku. Méněpráce budou
ohodnoceny dle položkového rozpočtu a není-li to možné, tak dle jejich obvyklé hodnoty.
3.6. V případě, že v důsledku vadného plnění předmětu smlouvy, jeho provedení v rozporu se smlouvou,
obchodními podmínkami anebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím
k řádnému a včasnému poskytnutí plnění, bude dodavatel nucen provést práce opravné, opakované
nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.
3.7. Cena bude uhrazena způsobem a ve lhůtách stanovenými ve smlouvě. Nebude-li splatnost ceny
ve smlouvě specifikována, pak tato je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne řádného ukončení a předání
předmětu smlouvy.
3.8. Dodavatel vyúčtuje cenu daňovým dokladem, který předá odběrateli současně s předáním předmětu
smlouvy, nejpozději však 10 dnů před splatností ceny. K případné odlišné splatnosti uvedené
v daňovém dokladu se nepřihlíží a strany vždy postupují dle smlouvy či těchto obchodních podmínek.
Odběratel hradí cenu převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v příslušném daňovém dokladu.
3.9. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále též podrobnou specifikaci účtovaného
předmětu smlouvy. Přílohou každého daňového dokladu bude kopie dodacího listu či předávacího
protokolu, nebo soupisu provedených prací odsouhlaseného oběma stranami. Pokud daňový doklad
nebude vystaven řádně, je odběratel oprávněn tento vrátit ve lhůtě splatnosti dodavateli. V tomto
případě běží nová lhůta splatnosti od doručení řádného a bezvadného daňového dokladu. V případě
prodlení s doručením daňového dokladu se o dobu prodlení prodlužuje lhůta splatnosti ceny.
3.10.

Zaplacení ceny, ať již úplné nebo částečné, nemá účinky uznání dluhu nebo jeho zbytku.

3.11. Pro případ prodlení odběratele s úhradou ceny nebo její části zaplatí odběratel dodavateli úrok z
prodlení ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení.
3.12. Odběratel je oprávněn započítávat jakékoliv své pohledávky za dodavatelem oproti svým dluhům
vůči němu, a to i pohledávky dosud nesplatné vůči dluhům již splatným, k čemuž tímto dodavatel
uděluje svůj souhlas. Dodavatel je oprávněn svou pohledávku za odběratelem započítávat pouze
s předchozím souhlasem odběratele.
3.13. Dodavatel je oprávněn jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy a/nebo mající základ
v tomto smluvních vztahu postoupit pouze po předchozím písemném souhlasu odběratele.
3.14. Povinnost odběratele uhradit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu
odběratele, a to ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v daňovém dokladu.
IV.
Poskytnutí plnění
4.1. Místem výroby, zpracování či přípravy k předání a převzetí předmětu smlouvy jsou provozovny
dodavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Místem předání a převzetí předmětu smlouvy je sídlo
odběratele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

4.2. Dodavatel je povinen předmět smlouvy plnit v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami, a dále
dle platných právních předpisů a aktuálních norem.
4.3. Dodavatel je při plnění předmětu smlouvy vázán pokyny odběratele, a to jak pokyny písemnými tak
pokyny ústními. Dodavatel je oprávněn plnit předmět smlouvy sám, užitím svých zaměstnanců nebo
pověřit plněním předmětu smlouvy jiné své pracovníky.
4.4. Dodavatel prohlašuje, že je obeznámen s veškerými relevantními právními předpisy, jež se na předmět
smlouvy a jeho plnění vztahují, zavazuje se tyto předpisy dodržovat, plnit předmět smlouvy a s ním
související práce v souladu s těmito předpisy a pouze osobami, jež mají dostatečné oprávnění
k takovému provádění, a zabezpečit odborné vedení plnění předmětu smlouvy.
4.5. Dodavatel tímto vůči odběrateli přebírá veškerou odpovědnost za dodržování veškerých právních
předpisů a povinností těmito stanovenými, a to jak za sebe, tak i za své zaměstnance a jiné pracovníky.
V případě, že kdokoli bude vůči odběrateli uplatňovat jakýkoli nárok vzniklý v důsledku plnění předmětu
smlouvy nebo v souvislosti s tímto, zavazuje se dodavatel uhradit odběrateli plnou výši finančního
nároku takto uplatněného, ale také náhradu škody, veškeré další nároky vzniklé na základě platných
právních předpisů a jakékoli další závazky vzniklé odběrateli v souvislosti s takto uplatňovaným
nárokem, a to do tří dnů od výzvy odběratele k jejich úhradě. Stejně tak a ve stejné lhůtě je dodavatel
povinen nahradit odběrateli jakoukoliv škodu vzniklou odběrateli jednáním osob uvedených v první
větě.
4.6. Dodavatel je povinen plnit předmět smlouvy ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Jednotlivé části předmětu
smlouvy je pak dodavatel povinen plnit ve lhůtách dle harmonogramu, je-li tento součástí smlouvy.
Není-li lhůta plnění předmětu smlouvy ve smlouvě stanovena, tato činí 10 dní od uzavření smlouvy.
4.7. Jestliže smlouva vyžaduje pro předmět plnění provedení zkoušek, je jejich provedení, a to úspěšné,
podmínkou splnění předmětu smlouvy a jeho převzetí odběratelem. Zkoušky přitom musí být
provedeny způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.
4.8. Pokud předmět smlouvy nebo jeho část vykazuje nesoulad s pokyny odběratele nebo je plněn v rozporu
se smluvními povinnostmi, je dodavatel povinen na žádost odběratele zjištěné nedostatky a vady
v odběratelem stanovené lhůtě odstranit. V případě porušení této povinnosti dodavatele je odběratel
oprávněn odstranit uvedené nedostatky a vady třetí osobou na náklady dodavatele.
4.9. Pokud nastanou okolnosti nebo se objeví skryté překážky, které brání řádnému plnění předmětu
smlouvy, nebo pokud je odběratel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání
řádnému provádění předmětu smlouvy, je dodavatel povinen na tyto okolnosti odběratele bezodkladně
písemně upozornit, přičemž upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě
nedodržení postupu dle předchozí věty nemá případná okolnost tam specifikovaná žádný vliv na
povinnosti dodavatele dle smlouvy a těchto obchodních podmínek, zejména na povinnost splnit
předmět smlouvy ve smluvené době.
V.
Předání předmětu smlouvy
5.1. Závazek dodavatele plnit předmět smlouvy je splněn jeho řádným a včasným ukončením a předáním
odběrateli. Předmět smlouvy se pokládá za řádně ukončený, jestliže nebude mít při převzetí žádné vady
a nedodělky a jestliže byly provedeny úspěšné zkoušky, jsou-li vyžadovány. Předmět smlouvy přitom
musí být plněn v množství, jakosti a provedení stanoveném smlouvou a obchodními podmínkami.
5.2. Předmět smlouvy musí splňovat veškeré normy platné na území států Evropské unie pro daný předmět
smlouvy v okamžiku jeho dodání odběrateli a dále musí být plněn v souladu s veškerými právními
předpisy, které se na předmět smlouvy k tomuto okamžiku vztahují. Dodavatel je povinen předat
předmět smlouvy bez právních vad.

5.3. Dodavatel předá předmět smlouvy odběrateli vždy v sídle odběratele, není-li ve smlouvě dohodnuto
mezi stranami jinak. K předání a převzetí dojde v běžných provozních hodinách odběratele. O předání a
převzetí předmětu smlouvy bude sepsán zúčastněnými stranami protokol, který bude opatřen podpisy
oprávněných zástupců obou smluvních stran, nebo bude předmět smlouvy předán na základě dodacího
listu. Součástí protokolu nebo dodacího listu bude dokumentace k předmětu smlouvy a další
dokumenty vyplývající ze smlouvy, obchodních podmínek či právních předpisů.
5.4. Dodavatel je povinen opatřit předmět smlouvy vhodným obalem a pro další manipulaci s ním tak, aby
nedošlo při manipulaci s ním a při přepravě k jeho poškození nebo deformacím. Je odpovědností
dodavatele předmět smlouvy zabalit a opatřit pro přepravu vhodným způsobem potřebným k ochraně
a uchování předmětu smlouvy. Dodavatel nemá v souvislosti se svými povinnostmi dle tohoto bodu
právo na žádné další peněžité či jiné plnění. Podmínky balení předmětu smlouvy mohou být též
specifikovány ve smlouvě.
5.5. Náklady na dopravu předmětu smlouvy do místa jeho předání nese dodavatel.
5.6. Odběratel není povinen předmět smlouvy převzít a platit cenu za něj, jestliže předmět smlouvy
vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky. Předmět smlouvy se v takovém případě považuje za nesplněný
(neukončený) a smluvní strany postupují dle bodu 4.8.
5.7. Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na odběratele
ke dni převzetí předmětu smlouvy.
5.8. V případě prodlení s ukončením předmětu smlouvy uhradí dodavatel odběrateli smluvní pokutu ve výši
0,5 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.
VI.
Záruka za jakost
6.1. Odpovědnost dodavatele za vady předmětu smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.
6.2. Dodavatel tímto přebírá záruku za jakost předmětu smlouvy, a tedy odběrateli zaručuje, že předmět
smlouvy bude mít vlastnosti stanovené ve smlouvě, obchodních podmínkách a ve všech příslušných
technických normách a právních předpisech, které se na předmět smlouvy vztahují, a že bude způsobilé
pro použití k účelu sjednanému ve smlouvě, jinak k obvyklému účelu, to vše po dobu 24 měsíců ode dne
předání předmětu smlouvy odběrateli (dále jen „záruční doba“), pokud není ve smlouvě stanoveno
jinak (dále jen „záruka“).
6.3. Odběratel je oprávněn uplatnit veškeré nároky z vad zjistitelných při prohlídce předmětu smlouvy i
v případě, že předmět smlouvy při jeho převzetí neprohlédne. Dodavatel odpovídá za vadu, kterou má
předmět smlouvy v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na předmětu smlouvy na odběratele, i když
se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky za jakost předmětu
smlouvy tím nejsou dotčeny. Dodavatel odpovídá také za jakoukoli vadu, která vznikne po přechodu
nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.
6.4. Právo odběratele z vad předmětu smlouvy může být přiznáno v soudním řízení bez ohledu na to, kdy
odběratel podá zprávu dodavateli o vadách předmětu smlouvy a tedy i tehdy, nevytkl-li odběratel vadu
bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil či měl možnost zjistit, a bez ohledu na to, zda se jedná o vadu
zjevnou nebo skrytou. Soud přizná odběrateli práva ze zjevné vady předmětu smlouvy i tehdy, pokud
převzal předmět smlouvy bez výhrad. Soudem dle tohoto bodu se má na mysli také Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, bude-li tento v souladu
s bodem 10.2. těchto obchodních podmínek případný spor rozhodovat.

6.5. V případě vad předmětu smlouvy je odběratel oprávněn dle své volby uplatnit dále uvedené nároky
(reklamace), a to odstranění závadného stavu (dodáním náhradního plnění, dodáním chybějícího
plnění, odstraněním právních vad plnění či opravou plnění), přiměřenou slevu z ceny předmětu smlouvy
nebo odstoupení od smlouvy. O vadách předmětu smlouvy podá odběratel dodavateli zprávu, ve které
zároveň uvede, který ze shora uvedených nároků uplatňuje. V případě, že odběratel neuvede ve zprávě
o vadách předmětu smlouvy, který z nároků uplatňuje, má se za to, že uplatňuje nárok na dodání
náhradního plnění. Uplatněný nárok může odběratel bez nutnosti souhlasu dodavatele až do vyřízení
reklamace měnit.
6.6. Dodavatel je povinen ve lhůtě do 5 dnů od doručení zprávy dle předchozího bodu uspokojit uplatněné
nároky odběratele nebo mu doručit písemné oznámení, že reklamaci neuznává (vyřízení reklamace).
V případě oznámení o neuznání reklamace je dodavatel povinen uvést důvod, proč reklamaci neuznává.
Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neuspokojí uplatněné nároky odběratele nebo mu nedoručí
zdůvodněné písemné oznámení o neuznání reklamace, je v prodlení s vyřízením reklamace. Dodavatel
je dále v prodlení s vyřízením reklamace v případě, že neuzná oprávněnou reklamaci, a to počínaje
uplynutím stanovené lhůty od doručení zprávy dle předchozího bodu.
6.7. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zejména hrozí-li prodlení odběratele se splněním povinností k dodání
zboží ze smluv s třetí osobou, je odběratel oprávněn nechat vady dodaného předmětu smlouvy
odstranit na náklady dodavatele třetí osobou či vlastními silami, anebo zajistit dodání náhradního
plnění třetí osobou či vlastními silami. V tomto případě uhradí odběratel dodavateli s tím spojené
náklady, jakož i rozdíl mezi cenou náhradní dodávky a cenou plnění, které mělo být dodáno
dodavatelem. Nárok odběratele na náhradu způsobené škody a úhradu případné smluvní pokuty
zůstává nedotčen. Dle tohoto bodu je odběratel oprávněn postupovat též v případě prodlení
dodavatele s vyřízením reklamace.
6.8. V případě prodlení s vyřízením reklamace uhradí dodavatel odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
ceny předmětu smlouvy, u nějž nastalo prodlení s odstraněním vad, za každý den prodlení.
VII.
Nároky z porušení smlouvy
7.1. Pokud dojde k prodlení dodavatele s ukončením předmětu smlouvy a/nebo odstraněním vad předmětu
smlouvy a/nebo vyřízením reklamace, a to i v části, je odběratel oprávněn od smlouvy bez dalšího
odstoupit.
7.2. Pokud dojde k porušení smlouvy ze strany odběratele, je dodavatel oprávněn požadovat postupně dále
uvedené nároky ve stanoveném pořadí, jak následují, a to odstranění závadného stavu ve lhůtě tomuto
přiměřené a odstoupení od smlouvy. Tyto nároky je dodavatel oprávněn uplatnit poté, co písemnou
výzvou odběratele na porušení smlouvy výslovně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu k
odstranění případného porušení.
7.3. Pokud dodavatel neoznámí písemně porušení smlouvy v souladu s předchozím bodem tohoto článku
smlouvy odběrateli, a to ve lhůtě do patnácti dnů poté, co toto porušení zjistil nebo zjistit měl, může
dodavatel uplatnit své nároky pouze se souhlasem odběratele nebo použít právo na slevu k započtení s
pohledávkou odběratele.
7.4. Body 7.2. a 7.3. se obdobně užijí též pro případ porušení jiných povinností odběratele dle smlouvy.
7.5. Při odstoupení od smlouvy je odběratel oprávněn dle své volby rozhodnout, že si smluvní strany:
a) vrátí pouze plnění, vůči kterým je druhá strana v prodlení s poskytnutím protiplnění. Smluvní strany
si tedy nevrací plnění za dodaný a plně uhrazený předmět smlouvy.
b) navzájem vrátí veškerá plnění dle zrušené smlouvy. Dodavatel je povinen vrátit odběrateli cenu

předmětu smlouvy nejpozději do 10 dnů od zániku smlouvy. V případě prodlení s vrácením ceny
předmětu smlouvy zaplatí dodavatel odběrateli smluvní pokutu ve výši 1 % dlužné částky za každý
den prodlení.
Odběratel vrátí dodavateli předmět smlouvy do 10 dnů od vrácení celé ceny předmětu smlouvy.
Odběratel přitom není povinen vrátit dodavateli předmět smlouvy dle zrušené smlouvy dříve, než
dodavatel vrátí odběrateli v plné výši cenu dotčeného předmětu smlouvy. Povinnost odběratele
vrátit dodavateli předmět smlouvy je splněna okamžikem, kdy umožní dodavateli nakládat
s předmětem smlouvy v sídle odběratele. Náklady na dopravu předmětu smlouvy nese dodavatel.
7.6. Rozhodnutí dle předchozího bodu je odběratel povinen učinit a písemně sdělit dodavateli do 3 dnů po
ukončení příslušné smlouvy. Písemná forma dle tohoto bodu je zachována i v případě, je-li úkon učiněn
prostřednictvím elektronické pošty.
Neučiní-li dodavatel žádné rozhodnutí dle předchozího bodu, pak se má za to, že zvolil postup dle
bodu 7.5. písm. b).
7.7. Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit též v případě, kdy bylo rozhodnuto o úpadku dodavatele,
kdy bylo insolvenční řízení dodavatele zastaveno pro nedostatek majetku, nebo v případě, že dodavatel
vstoupil do likvidace nebo podal návrh na svou likvidaci.
7.8. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7.9. Pokud odběrateli vzniklo právo od této smlouvy odstoupit, může tak učinit do 1 roku od vzniku tohoto
práva. V případě, že odběratel při porušení této smlouvy dodavatelem oznámí dodavateli, že na této
smlouvě setrvává, může tuto volbu sám kdykoliv změnit.
7.10. V případě odstoupení od smlouvy odběratelem může tento odstoupit od smlouvy ohledně celého
plnění i tehdy, bylo-li dodavatelem zčásti plněno.
VIII.
Zkoušky předmětu smlouvy
Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se použijí pouze v případě, že ve smlouvě bude sjednáno
testování či zkoušky předmětu smlouvy (dále jen jako „testování“). Ujednání týkající se vzorků výrobků se
pak použijí v případě, že součástí testování je též zhotovení vzorků výrobků.
8.1. Testování, a to úspěšné, je podmínkou dokončení a převzetí předmětu smlouvy. Odběratel tedy není
povinen převzít předmět smlouvy, u něhož nebylo provedeno kompletní testování anebo u něhož toto
testování nebylo úspěšné. Takový předmět smlouvy se přitom pokládá za nedokončený.
8.2. Je-li součástí testování vzorkování výrobků, je dodavatel povinen předat odběrateli vzorky výrobků za
podmínek stanovených smlouvou. Společně se vzorky výrobků je dodavatel povinen předat odběrateli
dokumentaci k předmětu smlouvy a protokol prvních vzorků, včetně technické specifikace či výkresu,
dle kterého byly vyrobeny. Vzorky výrobků musí odpovídat smlouvě.
8.3. Dodavatel je povinen vzorky výrobků opatřovat obalem či jakkoliv jinak pro další manipulaci s nimi.
Dodavatel je povinen vzorky výrobků pro jejich přepravu zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození
(obalem či jinak). O předání a převzetí vzorků výrobků strany podepíší dodací list, nebo předávací
protokol. Pokud dodavatel odmítne podepsat dodací list nebo předávací protokol, není odběratel
povinen vzorky výrobků převzít s tím, že není plněno z viny dodavatele.
8.4. Vzorky výrobků dodavatel poskytuje odběrateli bezúplatně, není-li smlouvou sjednáno jinak. Odběratel
se stává vlastníkem vzorků výrobků okamžikem jejich předání.

8.5. Odběratel je oprávněn vzorky výrobků spotřebovat, není tedy tyto povinen vracet dodavateli, a to ani
v případě nastoupení účinků dle bodu 7.5. písm. b) těchto obchodních podmínek.
8.6. Další podmínky testování jsou specifikovány vždy ve smlouvě.
8.7. Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli za účelem řádného testování veškerou potřebnou
součinnost, zejména pak v nejkratších možných lhůtách tomuto podávat vysvětlení, zodpovídat dotazy,
apod.
8.8. Dle výsledků testování je odběratel oprávněn písemně vznést požadavky na úpravu parametrů
předmětu smlouvy, a to i opakovaně.
8.9. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že testování je podmínkou dalšího pokračování smluvního vztahu
příslušné smlouvy a odběratel nemá zájem na tomto smluvním vztahu, pokud mu testování nebude
umožněno za podmínek stanovených smlouvou a tímto článkem obchodních podmínek.
IX.
Mlčenlivost
9.1. Dodavatel bere na vědomí, že jakékoliv věci, podklady, postupy, dokumenty a informace (dále jen
„důvěrné informace“), které mu byly či budou předány odběratelem v souvislosti s plněním dle
smlouvy nebo se kterými se v souvislosti s plněním dle smlouvy seznámil či seznámí nebo o kterých se
při plnění dle smlouvy dozvěděl či dozví, představují obchodní tajemství odběratele, který má výlučné
právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového
užití. Dodavatel se zavazuje nakládat s těmito důvěrnými informacemi způsobem zaručujícím jejich
absolutní utajení před třetími osobami.
9.2. Dodavatel je povinen zachovávat obchodní tajemství i po skončení smluvního vztahu po dobu, po
kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící. Této povinnosti může dodavatele zprostit pouze
odběratel, a to písemným prohlášením.
9.3. V každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku zaplatí dodavatel odběrateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to i opakovaně.
X.
Závěrečná ustanovení
10.1. Tyto obchodní podmínky, jakož i smlouva se řídí občanským zákoníkem. Veškeré přílohy tvoří
nedílnou součást smlouvy.
10.2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle
jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.. Místem sudiště je Brno.
10.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro
řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
10.4. Dodavatel bere na vědomí, že může být subdodavatelem v automobilovém průmyslu a že jakákoliv
vada předmětu smlouvy, prodlení s ukončením předmětu smlouvy, prodlení s odstraněním vad
předmětu smlouvy či jiné porušení povinností dodavatele týkající se předmětu smlouvy, jeho
parametrů a plynulosti dodávek předmětu smlouvy může vést k přerušení či zastavení výroby na
úrovni hlavního dodavatele v automobilovém průmyslu či přímo u automobilového výrobce se všemi
důsledky z toho plynoucími, včetně vzniku škod, jejichž výše může být enormní, zejména vyústí-li
v nutnost zastavení výroby anebo svolání automobilů k opravě.

Dodavatel bere na vědomí, že odpovídá za jakékoliv škody popsané výše v tomto bodu, jež vzniknou
odběrateli v důsledku porušení povinností dodavatele, nebo jejichž náhrada bude po odběrateli
v důsledku porušení povinností dodavatele požadována.
Odběratel tímto výslovně upozorňuje dodavatele na možnost a riziko vzniku škod popsaných výše
v tomto bodu, pokud dodavatel poruší své povinnosti dle smlouvy.
10.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, pořadově
číslovány a stanou se nedílnou součástí smlouvy. Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností.
10.6. Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3
občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh.
10.7. Zaplacením smluvní pokuty dle smlouvy anebo těchto obchodních podmínek není dotčeno právo
odběratele na náhradu škody. Odběrateli vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty bez ohledu na to, zda
využije svého práva odstoupit od smlouvy. Smluvní pokuta je splatná vždy do tří dnů od výzvy
odběratele.
10.8.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

10.9. Případná neplatnost některého ujednání smlouvy anebo těchto obchodních podmínek nemá vliv na
platnost ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou
součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy anebo obchodních
podmínek nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba
vyvstane.

