VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
SKLOSTROJ TURNOV CZ, S.R.O.
1. Strany. „Dodavatel” znamená příjemce uvedeného na první straně objednávky společnosti Sklostroj a „Sklostroj” znamená Sklostroj Turnov CZ,
s.r.o., společnost založenou a existující podle českého práva, se sídlem na adrese Turnov, Přepeřská 210, PSČ: 511 01, IČO: 601 11 739, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5522. Sklostroj a Dodavatel dále rovněž dohromady jen
„Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana”.

2. Rozsah platnosti. Níže uvedená ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek („Podmínky”) platí pro všechny objednávky společnosti
Sklostroj, a to vedle jakýchkoli podmínek uvedených a nebo stanovených na první straně jednotlivých objednávek, popř. v jakýchkoli plánech,
specifikacích a jiných dokumentech začleněných do těchto jednotlivých objednávek formou odkazu (všechny tyto dokumenty dále společně jen
„Objednávka”).

3. Potvrzení Objednávky. Objednávka se stává Smlouvou okamžikem, kdy (i) Dodavatel v plném rozsahu nebo částečně odešle zboží nebo
poskytne služby objednané ze strany Sklostroje na základě Objednávky nebo (ii) Sklostroj obdrží písemné potvrzení Dodavatele o tom, že
Objednávku přijal („Smlouva”), podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, a s tím, že alespoň jedna z těchto skutečností musí nastat
nejpozději do patnácti (15) dnů od vystavení Objednávky ze strany Sklostroje. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že přijetí Objednávky je
neúčinné, pokud přijetí Objednávky Dodavatelem kterýmkoli z výše uvedených způsobů nedojde Sklostroji ve výše uvedené lhůtě. Pozdější přijetí
Objednávky Dodavatelem nicméně účinnosti nabývá, pokud o tom Sklostroj učiní písemné a/nebo ústní oznámení Dodavateli. I bez takovéhoto
oznámení je v případě pozdního přijetí Objednávky Dodavatelem Smlouva uzavřena také tehdy, pokud Sklostroj řádně převezme jím objednané zboží
a/nebo služby od Dodavatele. Uzavření Smlouvy způsobem popsaným v předchozí větě přitom nemá vliv na práva Sklostroje vůči Dodavateli při
dodání po lhůtě uvedené v Objednávce (viz např. článek 8 Podmínek či sankce stanovené přímo v Objednávce). V rámci přijetí Objednávky
Dodavatelem nesmí být Objednávka nijak doplňována, limitována, ani jinak měněna.

4. Další, jiné a kolidující obchodní podmínky. Přijetí jakékoli nabídky učiněné Dodavatelem společnosti Sklostroj výslovně podléhá ustanovením
těchto Podmínek a tyto Podmínky se na něj plně uplatní, přičemž Sklostroj tímto odmítá jakékoli další, jiné a kolidující tištěné nebo jiné obchodní
podmínky, na něž je jakýmkoli způsobem odkázáno Dodavatelem a/nebo které jsou obsažené v jakékoli korespondenci Smluvních stran (včetně
formulářů, dopisů nebo dokumentů Dodavatele), a nebude jimi vázán, s tím, že tyto Podmínky jsou rozhodující bez ohledu na jakékoli takové
dodatečné, jiné nebo kolidující obchodní podmínky. Jakákoli změna a nebo úprava Podmínek je pro Sklostroj závazná, pouze pokud ji písemně
potvrdí.

5. Náklady na dopravu, montáž a instalaci. Není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak, kupní cena stanovená v Objednávce zahrnuje jakékoli
náklady spojené s balením, přepravou, nakládkami, vykládkami, montážemi a instalacemi, a Sklostroji nebudou za tyto služby účtovány žádné další
poplatky. Veškeré zásilky určené Sklostroji, za něž se účtují poplatky za přepravu, budou zaplaceny dopředu. Dodavatel neučiní žádnou zásilku na
dobírku. Není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak, kupní cena stanovená v Objednávce zahrnuje veškeré daně a poplatky vážící se k a/nebo
související s nákupem zboží a/nebo služeb Sklostrojem na základě této Objednávky, zejména pak zahrnuje daň z přidané hodnoty a/nebo jakoukoli
jinou obdobnou daň.

6. Omezení odpovědnosti.

Odpovědnost Sklostroje vůči Dodavateli, jeho zaměstnancům, zástupcům, agentům, dodavatelům nebo
subdodavatelům za jakýkoli nárok přímo či nepřímo vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související v žádném případě nepřesáhne částku ve výši
kupní ceny zboží a/nebo služeb, k nimž se tento nárok váže. Sklostroj neodpovídá za žádná penále a/nebo jakékoli jiné sankční nároky.

7. Ukončení Smlouvy. Sklostroj může prostřednictvím zaslání písemného oznámení Dodavateli odstoupit od této Smlouvy a/nebo její části, pokud
(i) Dodavatel poruší kterékoli ustanovení této Smlouvy, (ii) se Dodavatel ocitne v platební neschopnosti a/nebo (iii) je na Dodavatele podán návrh na
prohlášení konkursu, návrh na vyrovnání a/nebo pokud byl na Dodavatele prohlášen konkurs nebo schváleno vyrovnání. Pokud Sklostroj tuto
Smlouvu ukončí v souladu s tímto článkem 7 této Smlouvy, nemá vůči Dodavateli žádné platební povinnosti.

8. Dodací lhůta. Odeslání a doručení bude provedeno v souladu s Objednávkou, s tím, že pokud není v Objednávce uvedena lhůta, zboží a/nebo
služby budou dodány nejpozději do patnácti (15) dnů od vystavení Objednávky ze strany Sklostroje. Sklostroj, dle svého uvážení a bez omezení
svých dalších práv, může částečně odstoupit od této Smlouvy v rozsahu jakékoli nesplněné části Objednávky, pokud Dodavatel neučiní řádnou a
úplnou dodávku zboží a/nebo služeb ve lhůtách uvedených v Objednávce. Sklostroj není povinen přijmout jakoukoli částečnou či neúplnou dodávku
zboží a/nebo služeb. Přijetí části zboží a/nebo služeb uvedených v Objednávce nezavazuje Sklostroj k přijetí jakýchkoli budoucích částí dodávek.

9. Právo společnosti Sklostroj provést kontrolu. Sklostroj je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat a testovat veškeré zboží a/nebo služby
dodané na základě Smlouvy. Převzetí ani úhrada ceny zboží a/nebo služeb nezakládá jejich přijetí. Sklostroj může odmítnout některé nebo všechny
části zboží a/nebo služeb, které jsou nevyhovující. Pokud Sklostroj neprovede kontrolu dodaného zboží a/nebo služeb, (i) Dodavatel tím není
zproštěn žádné ze svých povinností a (ii) Sklostroj tím nepozbude žádná ze svých práv spojených s dodávkou zboží a/nebo služeb ze strany
Dodavatele (zejména pak práva spojená s dodáním vadného zboží a/nebo služeb). Materiál dodaný v objemu překračujícím požadavek Sklostroje
může být vrácen na náklady Dodavatele. Dojde-li k odmítnutí zboží, bude uchováváno na nebezpečí a náklady Dodavatele a Dodavatel také ponese
riziko ztráty a/nebo poškození tohoto zboží, dokud jej zpět neobdrží.

10. Riziko ztráty. Dodavatel nese riziko ztráty a/nebo poškození veškerého zboží zakoupeného na základě této Smlouvy až do okamžiku jeho
převzetí Sklostrojem.

11. Prohlášení a ujištění. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Sklostroj, že:
1.

veškerý materiál, práce, výrobky a zboží dodané nebo provedené na základě Objednávky, resp. Smlouvy:

(a)

přesně odpovídají všem specifikacím, nákresům, popisům, vzorkům či jiným údajům (i) uvedeným v Objednávce / Smlouvě, (ii) dodaných
společnosti Sklostroj a/nebo jí schválených a (iii) zveřejněných Dodavatelem na internetu a/nebo uvedených na jeho webových stránkách (např.
v online brožuře či katalogu) v době vystavení Objednávky Sklostrojem;

(b)

budou vhodné a využitelné pro zamýšlený účel dle dohody mezi společností Sklostroj a Dodavatelem;

(c)

budou odborně provedené na úrovni a s péčí odpovídající současným platným a odborným postupům;

(d)

budou kvalitní a prosté veškerých vad materiálu a provedení;

(e)

budou nové a nikoli opravované nebo repasované, ledaže s tím společnost Sklostroj písemně vyjádří svůj souhlas; a

(f)

nebudou v rozporu s žádným patentovým právem, autorským právem, právem k topografii, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím nebo
jiným právem duševního vlastnictví, zákonem chráněným nebo smluvním právem třetí osoby.

2. výroba a prodej zboží dodávaného podle této Objednávky a poskytování služeb na základě této Objednávky je v souladu se všemi platnými
zákonnými a podzákonnými předpisy ve všech jurisdikcích, v nichž se nachází společnost Sklostroj a její odběratelé, zejména (a) se všemi zákonnými
a podzákonnými předpisy upravujícími bezpečnost, ochranu zdraví a přírodního prostředí, (b) se všemi zákonnými a podzákonnými předpisy
upravujícími design, výrobu, zkoušky, označení, bezpečnost a přepravu tohoto zboží.
3. Sklostroj získá k veškerému zboží (včetně jeho jakýchkoliv součástí) jím zakoupenému na základě této Smlouvy úplný a nenapadnutelný právní
titul, a že toto zboží bude prosté všech zástavních práv a věcných práv třetích osob, a že Sklostroj ani jeho odběratelé nepotřebují k používání tohoto
zboží žádnou licenci. Převzetí materiálu, prací, výrobků nebo zboží, ani úhrada za ně nepředstavuje vzdání se práva Sklostroje na plnění tohoto
ustanovení. Dojde-li k porušení prohlášení a/nebo ujištění uvedeného v tomto článku 11, je společnost Sklostroj oprávněna, dle svého výhradního
uvážení a bez ztráty jakýchkoli jiných práv, vrátit nevyhovující zboží oproti vrácení jejich plné kupní ceny Dodavatelem nebo požádat o okamžitou
nápravu vad nebo výměnu takového zboží.
Dodavatel bere na vědomí, že společnost Sklostroj při uzavírání této Smlouvy v plném rozsahu vychází z jednotlivých prohlášení a ujištění uvedených
v tomto článku 11, jakož i jinde v těchto Podmínkách. Dodavatel Sklostroj ujišťuje, že tato prohlášení a ujištění jsou ke dni uzavření této Smlouvy ve
všech podstatných ohledech pravdivá, úplná a nejsou zavádějící. Dodavatel se zavazuje odškodnit Sklostroj za jakoukoli škodu, která Sklostroji
vznikne v důsledku toho, prokáže-li se jakékoli prohlášení a/nebo ujištění učiněné Dodavatelem v rámci této Smlouvy jako nepravdivé, neúplné
a/nebo zavádějící.

12. Platební podmínky a fakturace.
1. Veškeré ceny a částky na základě této Smlouvy budou placeny v českých korunách, není-li v Objednávce uvedeno jinak. Riziko kolísání
směnného kursu nese Dodavatel. Společnost Sklostroj není povinna provádět žádné platby předtím, než obdrží bezchybnou a řádně vystavenou
fakturu znějící na částku stanovenou v souladu s Objednávkou. Není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak, daná částka nabývá splatnosti až po
konečném přijetí zboží a/nebo služeb Sklostrojem. Sklostroj je oprávněn proti jakýmkoli částkám splatným na základě této Smlouvy provádět zápočty
jakýchkoli svých pohledávek nebo jiných nároků (ať už nepromlčených a/nebo promlčených), které může mít vůči Dodavateli, bez ohledu na dobu a
způsob jejich vzniku.
2. Platební či jiné podmínky uvedené ve faktuře Dodavatele, které jsou v rozporu s podmínkami Objednávky, nejsou platné ani účinné, ledaže je
Sklostroj písemně schválí.

13. Odškodnění. Dodavatel Sklostroj odškodní za a uchrání jej před veškerými:
1. nároky (bez ohledu na to, kým jsou uplatňovány) v souvislosti s osobní újmou nebo škodou na majetku přímo či nepřímo vzniklou v důsledku
používání, držby nebo vlastnictví zboží nebo v důsledku přijetí služeb poskytnutých Dodavatelem na základě této Smlouvy;
2. nároky, povinnostmi, ztrátami, škodami, náklady a výdaji (včetně nákladů právního zastoupení) vzniklými v důsledku skutečného nebo tvrzeného
porušení práva k patentu, autorského práva, práv k topografiím, ochranným známkám, obchodního tajemství nebo jiného práva duševního vlastnictví,
zákonem chráněného nebo smluvního práva třetí osoby ve vztahu ke zboží nebo službám poskytovaným na základě Smlouvy.
V co nejširším rozsahu přípustném v souladu s příslušnými právními předpisy přetrvá závazek Dodavatele zakotvený v tomto článku 13 v platnosti a
bude účinný i po zániku této Smlouvy.

14. Náhrada škody. Bez vyloučení jakýchkoli jiných dalších práv Sklostroje vznikajících na základě této Smlouvy anebo příslušných právních
předpisů se Smluvní strany dohodly, že Sklostroj je oprávněn Dodavateli účtovat jakékoli ztráty, výdaje (včetně přiměřených nákladů právního
zastoupení) anebo škody utrpěné v důsledku toho, že Dodavatel nedodal zboží a/nebo služby včas a řádně nebo jinak porušil tuto Smlouvu, zejména
výdaje utrpěné v souvislosti s nákupem náhradního zboží a/nebo služeb či náhradu vedlejších a následných škod způsobených selháním nebo
neplněním Dodavatele. Stejně tak se Dodavatel zavazuje k uhrazení veškerých škod způsobených nedodržením podmínek obsažených v článku 15
„Práva duševního vlastnictví.“

15. Práva duševního vlastnictví.
1. Dodavatel souhlasí s tím, že veškerá autorská a průmyslová práva ke všemu, co vytvoří sám anebo ve spolupráci s třetími osobami v rámci
poskytování služeb podle této Smlouvy nebo při vývoji materiálů určených k dodání, včetně všech meziproduktů a dílčích verzí („Produkty”) se
okamžikem vytvoření Produktů (nebo v případě děl, k nimž lze uplatnit autorské právo, okamžikem jejich zachycení na hmotný substrát) automaticky
stávají výhradním majetkem Sklostroje, který bude vlastnit všechna práva, včetně zákonem chráněných práv a práv duševního vlastnictví
k Produktům. V nejširším rozsahu přípustném na základě příslušných právních předpisů tímto Dodavatel na Sklostroj převádí všechna práva
k Produktům a jejich kopiím, včetně veškerých majetkových a jiných práv duševního vlastnictví, a to na území celého světa (včetně možnosti taková
práva neomezeně obnovovat a prodlužovat). V nejširším rozsahu přípustném na základě příslušných právních předpisů se tímto Dodavatel zavazuje
Sklostroji bezúplatně (a nebo za minimální zákonem požadovanou hodnotu) poskytnout veškerá majetková a jiná práva duševního vlastnictví týkající
se Produktů, která Sklostroj z jakéhokoli důvodu nenabude na základě výše uvedeného.
2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré nákresy, modely, vzory, projekty a obdobné předměty („Technická dokumentace”) jemu poskytnuté ze
strany Sklostroje se nedostanou do držení jakékoli třetí osoby a ani jakékoli třetí osobě nebudou jinak zpřístupněny. Produkty vyrobené Dodavatelem
na základě Technické dokumentace Sklostroje musí této Technické dokumentaci odpovídat. Technická dokumentace smí být používána výhradně na
základě dohody se Sklostrojem. Jakékoli užívání Technické dokumentace podléhá předchozímu písemnému souhlasu Sklostroje.
3. Dodavatel se zavazuje nakládat s neveřejnými technickými informacemi, s nimiž se seznámí v rámci obchodního styku se Sklostrojem, jako
s obchodním tajemstvím.

16. Úplná dohoda. Tato Objednávka představuje úplnou dohodu mezi Dodavatelem a společností Sklostroj ohledně zboží a/nebo služeb uvedených v
Objednávce.

17. Postoupení. Tato Smlouva je závazná i pro příslušné právní nástupce Smluvních stran a plynou z ní práva ve prospěch těchto právních
nástupců. Dodavatel smí postupovat nebo jinak převádět všechna nebo některá práva nebo závazky z této Smlouvy pouze s předchozím písemným
souhlasem společnosti Sklostroj. V nejširším rozsahu přípustném podle českého práva může Sklostroj tuto Smlouvu, včetně práv a povinností
Sklostroji z ní vyplývajících, zcela a/nebo částečně postupovat nebo jinak převádět na třetí osoby dle jeho výhradního uvážení.

18. Oddělitelnost. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným anebo nevymahatelným, zbývající ustanovení této
Smlouvy zůstanou platná v plném rozsahu za předpokladu, že základní podmínky Smluvních stran této Smlouvy zůstanou platné, závazné a
vymahatelné. V takovém případě se Smluvní strany zavazují takto neplatné, nezákonné anebo nevymahatelné ustanovení nahradit platným,
zákonným a vymahatelným ustanovením z obchodního a hospodářského hlediska co nejvíce odpovídajícím tomu, co Smluvní strany zamýšlely tímto
neplatným, protizákonným anebo nevymahatelným ustanovením.

19. Oznamování. Veškerá oznámení, které má nebo může některá ze Smluvních stran podat druhé Smluvní straně, budou písemná a budou zasílána
této druhé Smluvní straně na adresu jejího sídla nebo na jinou adresu sdělenou v termínu podle tohoto ustanovení sdělující Smluvní straně.

20. Vzdání se práv. Promine-li Sklostroj Dodavateli jakékoli porušení této Smlouvy, má se zato, že tím nepromíjí žádné další porušení téhož nebo
jiného ustanovení této Smlouvy. Pokud společnost Sklostroj nebude trvat, popř. bude opožděně trvat na řádném a úplném plnění kteréhokoliv
ustanovení této Smlouvy nebo na uplatnění jakýchkoli práv nebo právních prostředků nápravy z této Smlouvy, nemá se zato, že se tím vzdává
jakéhokoliv ze svých práv.

21. Volba práva. Tato Smlouva, stejně jako její platnost, výklad a všechny záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související, se řídí českým právem. Na
právní vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou nebo vznikající v souvislosti s ní se nevztahuje Smlouva OSN z r. 1980 o mezinárodní koupi
zboží.

22. Řešení sporů. K řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo Objednávky nebo v souvislosti s nimi je příslušný Městský soud v Praze, ledaže
kogentní ustanovení obecně závazných předpisů stanoví jinak.

23. Dodatky. Tuto Smlouvu lze upravovat, doplňovat a měnit pouze písemnými dodatky.
24. Smluvní pokuta. V případě porušení povinností uvedených v čl. 15 této Smlouvy ze strany Dodavatele, uhradí Dodavatel Sklostroji smluvní pokutu
ve výši 10.000 EUR (slovy: deset tisíc eur) za každý případ porušení. Výše uvedené ustanovení tohoto čl. 24 nemá vliv na povinnost Dodavatele
poskytnout Sklostroji náhradu veškeré škody, včetně náhrady škody způsobené porušením téže povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta. Pro
vyloučení pochybností platí, že Sklostroj je oprávněn požadovat mimo jiné i náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty.

