Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Moog Brno s.r.o.
(dále jen Obchodní podmínky)

1.

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Obchodní podmínky dále upravují podmínky realizace obchodních smluv
uzavřených mezi společností Moog Brno s.r.o. jako prodejní organizací a jejími
obchodními partnery v případě, že tyto nejsou specifikovány ve Smlouvě samotné.
V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi zněním Smlouvy a Obchodních
podmínek mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Prodávajícím se rozumí:
Moog Brno s.r.o, IČO: 243 08 480
Sídlo: Mostecká 992/26, Husovice, 614 00 Brno
Zapsána v OR vedeném KS Brno pod sp. zn. C 81 684
2.2. Kupujícím se rozumí subjekt, zejména fyzická nebo právnická osoba,
uvedený v Objednávce nebo ve Smlouvě dle článku 3 Obchodních podmínek.
2.3. Objednávkou se rozumí návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy doručený
Prodávajícímu. Objednávka musí obsahovat zejména specifikaci Dodávky a ceny
Dodávky či způsob objektivního a možného dodatečného určení její jednoznačné
výše.
2.4. Smlouvou se v těchto Obchodních podmínkách rozumí Kupní smlouva,
Smlouva o dílo nebo jiný doklad smluvního vztahu uzavřený podle čl. 3.
2.5. Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě.
2.6. Doručením podle těchto Obchodních podmínek se rozumí doručení
prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím elektronické pošty,
doručením do datové schránky, případně osobním doručením.
2.7. Podstatným porušením povinností stanovených kupní smlouvou nebo
těmito Obchodními podmínkami se rozumí především:
a) prodlení Prodávajícího s dodávkou zboží
b) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny
c) porušení povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží

5.2. Úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem provede Kupující pouze na
základě originálu daňového dokladu vystaveného v souladu s požadavky obecně
závazných právních předpisů. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na
elektronické formě daňových dokladů.
5.3. Splatnost kupní ceny je stanovena ve Smlouvě. V případě, že splatnost
kupní ceny ve Smlouvě uvedena není, platí, že Kupující je povinen zaplatit kupní
cenu do 30 dní od vystavení daňového dokladu.
6.

DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1. Není-li ve Smlouvě uvedena pro převzetí Dodávky jiná osoba či jiné místo
plnění, bude Smlouva ze strany Prodávajícího splněna okamžikem, kdy Kupující na
výzvu Prodávajícího převezme Dodávku v závodě Prodávajícího (EXW dle
Incoterms 2010). O předání a převzetí Dodávky bude stranami Smlouvy podepsán
předávací protokol. Předávacím protokolem může být rovněž dodací list
Prodávajícího podepsaný zástupci obou stran. Podpisem předávacího protokolu
přecházejí rizika škody na Dodávce na Kupujícího.
6.2. V případě, že Kupující do 7 dnů od oznámení Prodávajícího nepřevezme
předmět smlouvy, je Prodávající oprávněn tento vyfakturovat.
6.3. Ze strany Prodávajícího bude Smlouva splněna okamžikem, kdy Kupující na
výzvu Prodávajícího převezme zboží v závodě Prodávajícího, není-li smluvně
stanoveno jinak.
6.4. Ze strany Kupujícího bude smlouva splněna převzetím předmětu plnění a
zaplacením kupní ceny.
6.5. Kupující neodmítne převzít dílčí plnění Dodávky před sjednanou lhůtou.
6.6. Při použití vratných obalů účtuje Prodávající Kupujícímu opotřebení, které
není zahrnuto ve smluvní ceně. V případě nevrácení vratného obalu do 30 dnů je
Prodávající oprávněn Kupujícímu vyúčtovat jeho cenu.
6.7. Prodávající předá Kupujícímu Dodávku prostou jakýchkoliv závazků, nároků
či práv třetích osob.
6.8. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Smluvní pokuty dle těchto Obchodních podmínek jsou splatné do 30 dnů ode dne
doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně.

7.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí, že lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech.

7.1. Prodávající poskytuje na Dodávku záruku bezchybné funkce po dobu 12
měsíců ode dne dodání.

3.

7.2. Prodávající neodpovídá za poškození Dodávky způsobené nesprávným
skladováním, nesprávným vnějším zapojením, poškození vnějšími vlivy, zejména
účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáží, chybným
seřízením nebo nesprávnou obsluhou.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Návrhem kupní smlouvy je písemná objednávka Kupujícího, která musí být
doručena Prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy dojde:
3.1. Doručením písemného potvrzení objednávky Prodávajícího Kupujícímu.
3.2. Podpisem jedné listiny, která nese označení Smlouva a je datována a
podepsána oprávněnými zástupci Kupujícího a Prodávajícího. Smlouva může
obsahovat přílohu v podobě technického popisu Dodávky. V daném případě je pak
Smlouva tvořena textem listiny dle první věty, přílohou dle předchozí věty a rovněž
těmito Obchodními podmínkami.
4.

PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Předmětem Smlouvy je zejména závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu
Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a závazek Kupujícího řádně
Prodávajícím dodané Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou cenu.
5.

KUPNÍ CENA

5.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou ve
Smlouvě.

ZÁRUKA ZA JAKOST

7.3. Oprava výrobků se provádí v závodě Prodávajícího, není-li ve Smlouvě
dohodnuto jinak.
8.

VADY DODÁVKY

8.1. Zboží je vadné, pokud nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a
provedení.
8.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při
přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo
Kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající
způsobil porušením své povinnosti.
8.3. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (včetně vady skryté).
8.4. Uplatnění práv z vadného plnění musí Kupující provést u Prodávajícího
písemně.
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8.5. Práva kupujícího z vadného plnění budou řešena v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, v závislosti na tom, je-li vadné plnění
podstatným porušením smlouvy či nikoli.

11.3. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně
písemně oznámit druhé Straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění
následků neplnění smluvních povinností.

9.

11.4. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě Strany
oprávněny od Smlouvy odstoupit.

UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

9.1. Nestanoví-li kupní smlouva nebo tyto nákupní podmínky jinak, jsou Strany
oprávněny od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to i před řádným dodáním
zboží. Odstupující Strana je povinna uhradit protistraně náklady účelně vynaložené
v souvislosti s plněním Smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny uvedené v
kupní smlouvě.
9.2. Odstoupením Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek zaniká.
Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy nezanikají:
a) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zboží
b) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady
c) ujednání o povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a ochrany know-how
9.3. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny se mezi
sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách, na kterých se mezi sebou dohodnou.
Odstupující je povinen do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy
písemně sdělit protistraně, jakým způsobem navrhuje vypořádat vzájemné vztahy.
Ve svém písemném návrhu Prodávající:

12. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
12.1. Veškeré vzájemné informace poskytnuté Smluvními stranami se považují za
důvěrné a za obchodní tajemství. Smluvní strany se zavazují, že nebudou
informovat třetí osoby o existenci a o obsahu jakékoliv smlouvy uzavřené mezi
Smluvními stranami.
12.2. Smluvní strany nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo
dokumenty, které se vztahují k jakékoliv smlouvě mezi Smluvními stranami, která
již kterékoliv Smluvní straně byla a/nebo bude předána nebo jinak zpřístupněna.
Předchozího výslovného písemného souhlasu je rovněž třeba v případě
poskytování informací kterékoliv Smluvní strany jejím subdodavatelům v souvislosti
s plněním jakékoliv smlouvy mezi Smluvními stranami.
12.3. Kupující se zavazuje plně respektovat všechna práva z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví Prodávajícího.

a) vymezí vzájemné nároky vzniklé mezi smluvními stranami odstoupením od
smlouvy

13. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných povinností smluvních stran z
vzájemného vypořádání.

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření kupní smlouvy, její
platnosti a účinnosti se řídí právem České republiky.

Způsob vypořádání a lhůty stanovené Prodávajícím jsou pro smluvní Strany
závazné.

13.2. Smluvní Strany stanoví, že dojde-li mezi nimi na základě této Smlouvy ke
sporu, budou tento spor řešit soudní cestou podle práva České republiky,
nepodaří-li se spory urovnat smírem.

10. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

13.3. Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na konkrétní doložku INCOTERMS, stávají
se ustanovení obsažená pro tuto doložku v INCOTERMS součástí kupní smlouvy.

10.1. Při prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží je Prodávající povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny Dodávky za každý
započatý den prodlení, maximálně však 5% z kupní ceny.
10.2. Při prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky kupní ceny
Dodávky za každý započatý den prodlení, maximálně však 5% z kupní ceny.
10.3. Při prodlení Kupujícího s úhradou zálohového daňového dokladu se dodací
lhůta Zboží prodlužuje o dobu zpoždění platby. Při prodlení s platbou delším než
30 dnů, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a Kupující je povinen
Prodávajícímu uhradit prokazatelně vzniklé náklady, minimálně však 10% smluvní
ceny.
10.4. Pokud Kupující k datu plnění Smlouvy nesplní řádně své dřívější závazky
vůči Prodávajícímu, má Prodávající právo plnění Smlouvy pozastavit, nejdéle však
do splnění dřívějších závazků. V takovém případě Prodávající není odpovědný za
následnou nebo nepřímou škodu vzniklou zpožděním Dodávky.
10.5. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu skladné, nepřevezme-li Dodávku
do 14 dnů po výzvě k převzetí. Skladné činí 0,35 % z kupní ceny Dodávky za
každý další, i započatý skladovací týden.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
14.1. Shledá-li soud nebo příslušný správní orgán kterékoli z ustanovení těchto
Obchodních podmínek neplatným nebo nevykonatelným, neplatností nebo
nevykonatelností nebude dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanoveni
Obchodních podmínek. Jestliže kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek
bude shledáno neplatným nebo nevykonatelným, avšak po odstranění časti
ustanoveni by mohlo byt platným nebo vykonatelným, pak příslušné ustanovení
bude platné s takovou úpravou, která bude nezbytná pro zachování jeho platnosti a
vykonatelnosti.
14.2. Veškera oznámení zaslaná Stranami na základě těchto Obchodních
podmínek musí byt vyhotovena v písemně podobě a doručena dle článku 2.5
těchto Obchodních podmínek. Oznámení budou doručována nebo zasílána na
obvyklou adresu místa podnikání, která je uvedena ve Smlouvě.
14.3. Osobě, která není Smluvní stranou, nenáleží na základě zákonů nebo
právních předpisů žádná práva prosadit jakékoli ustanoveni Smlouvy. Žádna práva
nebo opravné prostředky jakýchkoli osob, jež existují a nebo jsou jinak k dispozici v
souladu se zákonem, nejsou těmito Obchodními podmínkami dotčeny.

11. VYŠŠÍ MOC
11.1. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy
po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen “Vyšší moc”).
Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a
brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále,
že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se
považují zejména stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka,
povstání, zabavení, embargo, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru
elektrické energie, teroristický útok apod. Za vyšší moc se nepovažuje zastarávání
součástkové základny.
11.2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti Straně
postižené Vyšší mocí.
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