Nákupní podmínky společnosti Moog Brno s.r.o.
(dále jen NP)

1.

zajistit tak, aby v průběhu přepravy včetně nakládky zboží nemohlo dojít k jeho
poškození či znehodnocení.

PLATNOST NP

Tyto NP upravují podmínky realizace kupních smluv uzavřených mezi společností
Moog Brno s.r.o. jako Kupujícím a jejími obchodními partnery.
2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zbožím se v těchto NP rozumějí věci a jejich součásti, k nimž má Prodávající
na základě konkrétní kupní smlouvy převést vlastnické právo na Kupujícího.
Kupující se zavazuje zaplatit za tyto věci Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2.2. Doručením podle těchto NP se rozumí doručení prostřednictvím držitele
poštovní licence, elektronické pošty, doručením do datové schránky, případně
osobním doručením.
2.3. Podstatným porušením povinností stanovených kupní smlouvou nebo těmito
NP 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.
2.4. Smluvní pokuty dle těchto NP jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu škody. Oba nároky mohou být uplatňovány samostatně
vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její
uplatňování, výši a právo na její náhradu.
2.5. Při řešení odpovědnosti za škodu způsobenou smluvní straně druhou smluvní
stranou bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou.
2.6. Není-li výslovně uvedeno jinak, platí, že lhůty jsou uvedeny v kalendářních
dnech.
3.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Návrhem kupní smlouvy je písemná objednávka Kupujícího, která musí být
doručena Prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením Prodávajícím
písemně potvrzené objednávky Kupujícímu.
3.2. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
změny, se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na
uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze
tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět
Prodávajícímu.
3.3. Prodávající je povinen doručenou objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů ode
dne jejího doručení písemně potvrdit a doručit Kupujícímu nebo v této lhůtě oznámit
Kupujícímu, že objednávku odmítá. Potvrzení a odmítnutí objednávky musí být
učiněno v písemné formě a doručeno Kupujícímu.

4.4. Obal zboží musí umožňovat bezpečné a efektivní skladování zboží bez újmy
na jeho kvalitě. Balení musí rovněž umožnit manipulaci vysokozdvižným vozíkem.
Na obalu zboží musí být na viditelném místě čitelné označení Prodávajícího,
Kupujícího, číslo objednávky, kód zboží, údaje o množství a druhu zboží podle
označení v kupní smlouvě a pokyny pro skladování a bezpečnou manipulaci
(manipulační značky pro označování přepravních obalů, identifikační označení
vratných obalů a označení vyžadovaná právními předpisy upravujícími výrobu,
užívání a jiné nakládání se zbožím).
4.5. Prodávající je povinen zajistit zpětný odvoz vratných obalů z místa dodání
zboží. Vratné obaly odveze Prodávající nebo jím pověřená osoba nejpozději s další
dodávkou zboží, pokud nebude Kupujícím písemně určen jiný termín k odvozu
vratných obalů.
Pokud byly vratné obaly Kupujícímu účtovány, je Prodávající povinen doručit
Kupujícímu nejpozději do 30 dnů od zpětného odběru obalů dobropis, jehož
obsahem je úhrada za vrácené vratné obaly.
5.

DOKLADY KE ZBOŽÍ

5.1. Spolu se zbožím je Prodávající povinen dodat Kupujícímu doklady, které jsou
výslovně uvedeny v kupní smlouvě. Pokud takové doklady nejsou v kupní smlouvě
výslovně vymezeny, je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré doklady
nutné k převzetí, volnému nakládání, k proclení a užívání zboží, dále pak prohlášení
o shodě s objednávkou, doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a
údržby zboží, a podmínky jeho skladování. Mezi nezbytné náležitosti dodávky patří
dodací list s uvedením čísla objednávky a jednotlivých dodaných položek.
5.2. Prodávající předá Kupujícímu certifikáty, atesty nebo výsledky předepsaných
zkoušek náležející ke zboží uvedené v kupní smlouvě nebo vyžadované pro
předmětné zboží právními předpisy. Certifikátem se dle tohoto ustanovení rozumí
zejména prohlášení o shodě výrobků, systémů, apod.
5.3. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu na jeho žádost součinnost při
obstarávání dokladů z České republiky nebo ze země původu zboží, které Kupující
může požadovat pro vývoz nebo dovoz zboží, eventuálně jeho průvoz po území
třetího státu.
5.4. Doklady, které je Prodávající povinen dle smlouvy, těchto NP nebo dle
obecně závazných právních předpisů dodat se zbožím, musí být čitelné, přehledné,
bez chyb a v jazykové mutaci vyžadované Kupujícím. Není-li ve smlouvě dohodnuto
jinak, postačuje dodat doklady ve formě záznamu na nosiči dat ve volně přístupném
formátu.
6.

DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Dodání zboží se řídí dodacími podmínkami stanovenými v kupní smlouvě.
4.

JAKOST, PROVEDENÍ A OBAL ZBOŽÍ

4.1. Zboží musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a
bezpečnostním normám pro daný druh zboží, a to i s ohledem na finální výrobek,
jehož se zboží stane součástí. Zboží i součásti použité k jeho výrobě musí být nové,
nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Pokud je zboží
dodáváno na základě specifikací, schválených vzorků, návrhů či výkresů, musí
zcela odpovídat těmto specifikacím, vzorkům nebo výkresům. Pokud se ke zboží a
jeho provedení vztahují technické normy, musí je dodávané zboží splňovat. Zboží
musí být schopno trvale podávat standardní výkon v souladu s vlastnostmi a
kvalitou stanovenými v kupní smlouvě a musí plně vyhovovat účelu, pro který je
dodáváno. Zboží nesmí být zatíženo právními vadami.
V případě, že se různí země původu zboží, a země původu komponentů, z nichž je
zboží zhotoveno, je Prodávající povinen uvést oba tyto údaje, a nejpozději v den
dodání je sdělit Kupujícímu.
4.2. Je-li pro montáž, běžnou i mimořádnou údržbu či opravy zboží nutné použít
zvláštní nářadí či vybavení, je Prodávající povinen na tuto skutečnost upozornit
písemně Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy a sdělit rovněž údaje o
dostupnosti a ceně takového vybavení.
4.3. Pro účely přepravy je Prodávající povinen zboží zabalit nebo jinak vhodně
zajistit v souladu s NP. Pokud způsob zabalení či zajištění zboží pro přepravu není
kupní smlouvou výslovně stanoven, je Prodávající povinen zboží pro přepravu

6.2. Pokud Prodávající nesplní řádně a včas povinnost dodat zboží Kupujícímu,
vzniká Kupujícímu vůči Prodávajícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši
1% kupní ceny zboží, s jehož řádným dodáním se Prodávající dostane do prodlení,
a to za každý den prodlení.
7.

TERMÍN PLNĚNÍ

7.1. Je-li místem dodání zboží sídlo nebo místo podniku Kupujícího, je Prodávající
povinen dodat zboží v pracovních dnech a v obvyklé pracovní době Kupujícího,
není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Příjezd v jinou, předem neohlášenou a
neodsouhlasenou dobu, nebude odbaven, přičemž náklady s tím související nese
Prodávající.
7.2. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu alespoň 3 dny předem, že zboží
bude dodáno a předáno do dispozice Kupujícího. Prodávající je povinen umožnit
Kupujícímu, pokud si to bude přát, kontrolu takového zboží v sídle Prodávajícího.
8.

ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1. Prodávající poskytne Kupujícímu na dodané zboží záruku. Prodávající se
zavazuje, že zboží dodané dle kupní smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro
užití k účelu obvyklému a že si zachová kupní smlouvou stanovené vlastnosti.
Pokud kupní smlouva některé vlastnosti zboží nestanoví, zavazuje se Prodávající,
že zboží dodané dle kupní smlouvy si zachová po záruční dobu vlastnosti obvyklé.
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8.2. Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud kupní smlouva délku
záruční doby výslovně nestanoví, činí záruční doba 24 měsíců ode dne řádného
dodání zboží.
8.3. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, není-li ve
smlouvě sjednáno jinak.
9.

VADY DODÁVKY

9.1. Zboží je vadné, pokud nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a
provedení.
9.2. Nestanoví-li kupní smlouva nebo tyto NP jinak, sepíše Kupující o zjištěných
vadách protokol, v němž bude údaj o dodávce zboží, datum zjištění vady, posouzení
povahy vady provedené Kupujícím. Kupující tento protokol doručí bez zbytečného
odkladu Prodávajícímu spolu s výzvou k navržení způsobu odstranění vad a
sjednání nápravy. Protokol o vadách musí být Prodávajícímu zaslán písemně.
Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu – maximálně do 2 dní od
vyrozumění o vadě zboží nebo ve lhůtě dle platné rámcové nebo kupní smlouvy:
a) dostavit se do sídla Kupujícího k bližšímu posouzení charakteru vady a na
základě těchto zjištění navrhnout Kupujícímu způsob a lhůtu pro odstranění vad
zboží, nebo
b) oznámit Kupujícímu návrh konkrétního postupu, jakým budou vady zboží
odstraněny včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření.
9.3. 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.
10. NÁROKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
10.1. Pokud se prokáže, že vady zboží jsou neodstranitelné nebo že s opravou vad
zboží jsou spojeny nepřiměřené náklady, může Kupující požadovat dodání
náhradního zboží.
Pokud Prodávající neodstraní vady zboží způsobem a ve lhůtách dohodnutých s
Kupujícím, nebo pokud Prodávající nedodá (v případě dle čl. 10.1.) náhradní zboží,
má Kupující právo:
a) odstoupit od smlouvy, nebo
b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c) požadovat bezodkladné náhradní plnění dodáním bezvadného zboží, nebo
d) sám nebo prostřednictvím jiné osoby opravit vady zboží, zajistit si dodávku
náhradního zboží, pořídit dokumentaci těchto kroků a náklady tím vzniklé předložit k
úhradě Prodávajícímu.
10.2. Kupující není povinen od doby do doby odstranění všech vad zboží
Prodávajícímu zaplatit tu část kupní ceny vadného zboží, která doposud nebyla
uhrazena.

12. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY
12.1. Nestanoví-li kupní smlouva nebo tyto NP jinak, je Kupující oprávněn od kupní
smlouvy odstoupit v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále také
před řádným dodáním zboží bez udání důvodu s tím, že v takovém případě je
Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady účelně vynaložené v souvislosti se
splněním kupní smlouvy, a to maximálně do výše kupní ceny uvedené ve zrušené
kupní smlouvě.
Odstoupením kupní smlouva včetně těchto NP 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,
d) nárok na náhradu škody
12.2. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se mezi sebou
vypořádat způsobem ve lhůtách, na kterých se mezi sebou dohodnou. Ten, kdo
smlouvu vypoví, je povinen do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy
písemně sdělit druhé straně, jakým způsobem navrhuje vypořádat vzájemné vztahy.
Ve svém písemném návrhu zejména:
a) vymezí vzájemné nároky vzniklé mezi smluvními stranami odstoupením od
smlouvy,
b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných povinností smluvních stran z
vzájemného vypořádání. Po projednání a odsouhlasení předložených nároků a lhůt
jsou pro smluvní strany způsob vypořádání a stanovené lhůty závazné.
13. OCHRANA KNOW-HOW
13.1. Smluvní strany se zavazují jakoukoli technickou dokumentaci (zejména
dokumentaci vyvinutou Prodávajícím za účelem plnění kupní smlouvy, technická
řešení a postupy touto dokumentací zachycená), s níž se seznámili v souvislosti s
plněním kupní smlouvy Prodávajícím, nezveřejnit či nezpřístupnit jakkoliv třetí osobě
či ji nevyužít ve prospěch jakékoliv třetí osoby.
13.2. Smluvní strany se zavazují plně respektovat všechna práva z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví smluvního partnera.
14. VYŠŠÍ MOC
14.1. V případě výskytu události vyšší moci se po dobu, po kterou trvá událost vyšší
moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám kupní
smlouvou nebo těmito NP. Za události vyšší moci nejsou považovány takové
události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny
událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo
materiálu.

10.3. Kupující má právo účtovat majetkové sankce dle článku 6.2.

14.2. Za události vyšší moci se považují především takové události jako
zemětřesení, povodeň, požár, válečný konflikt.

11. KUPNÍ CENA

15. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

11.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v kupní
smlouvě. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím včetně nákladů
na konzervaci, balení, přepravu, na obstarání dokladů ke zboží, etiketování, clo, atd.
11.2. 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.
11.3. V případě, že faktura - daňový doklad nebude mít všechny náležitosti nebo
bude obsahovat údaje, které jsou v rozporu s kupní smlouvou, nebude Kupujícím
uznána, a Kupující ji neprodleně vrátí zpět k doplnění nebo opravení, aniž by se tím
Kupující dostal do prodlení.
11.4. Splatnost kupní ceny je stanovena v kupní smlouvě. V Případě, že splatnost
kupní ceny v kupní smlouvě uvedena není, platí, že Kupující je povinen zaplatit
kupní cenu do 60 dní od doručení daňového dokladu.
11.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen
zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.
11.6. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je o Prodávajícím
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup do oficiální databáze
Ministerstva financí ČR "Registr plátců DPH" skutečnost, že je nespolehlivým
plátcem, je Kupující oprávněn část ceny dodávky ve výši odpovídající dani z přidané
hodnoty, resp. daň z přidané hodnoty, uhradit v souladu s ustanovením § 109a
zákona o DPH přímo správci této daně, a to za podmínky, že Prodávajícímu
současně prokazatelně doloží provedení takovéto platby. Tímto postupem, tj.
uhrazením části ceny dodávky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo správci
daně a současně uhrazením zbývající části ceny Prodávajícímu, bude splněn
závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu cenu dle smlouvy.

15.1. Veškeré informace, které si smluvní strany vymění v souvislosti s plněním
povinností vyplývajících z kupní smlouvy, jsou považovány za obchodní tajemství.
Účastníci kupní smlouvy se zavazují, že nebudou informovat třetí osoby o ničem, co
souvisí s jakoukoli smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, leda by k tomu
oprávněná strana dala výslovný písemný souhlas.
16. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ
16.1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření kupní smlouvy, její
platnosti a účinnosti se řídí právem České republiky. Obsahuje-li kupní smlouva
odkaz na konkrétní doložku INCOTERMS, stávají se ustanovení obsažená pro tuto
doložku v INCOTERMS součástí kupní smlouvy.
16.2. Smluvní Strany stanoví, že dojde-li mezi nimi na základě této smlouvy ke
sporu, budou tento spor řešit soudní cestou podle práva České republiky, nepodaříli se spor urovnat smírem. 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 NP dotčeny.

NP platné od 4. května 2018
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