Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP“)
Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ”), obchodní korporace
Prague Casting Services a.s.,
akciová společnost se sídlem Praha 5 – Jinonice, Radlická 227/107, PSČ: 158 00, IČ: 40766080,
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 812
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP upravují vztahy mezi Prague Casting Services a.s. (dále jen „Prodávající“) jako
dodavatelem výrobků (dále jen „Zboží“) nebo služeb (dále jen „Služby“) a odběratelem Zboží
nebo Služeb (dále jen „Kupující“).
1.2. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká na základě oboustranného podpisu
smlouvy, jejímž obsahem jsou podmínky dodání a specifikace Zboží nebo poskytnutí Služeb
uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo na základě písemné objednávky vystavené
Kupujícím a potvrzené Prodávajícím, nebo na základě dvoustranného písemného ujednání mezi
Kupujícím a Prodávajícím jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy mezi Prodávajícím
a Kupujícím, (jakýkoliv ze shora uvedených způsobů uzavření smluvního vztahu mezi
Prodávajícím a Kupujícím dále jen „Smlouva“). Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí
těmito VOP.
2.

DODÁVKA

2.1. Zboží nebo Služby jsou dodávány na základě technických specifikací Kupujícího předaných
Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy. Kupující bere na vědomí existenci průmyslových
standardů dosažitelných technologií výroby polykrystalických součástí metodou lití na vytavitelný
model (MVM-P). Požadavky technických specifikací Kupujícího překračující uvedené
průmyslové standardy mohou vést k prodloužení dodací lhůty a/nebo zvýšení ceny nad rámec
dohodnutý ve Smlouvě. V takovém případě je možné prodloužení dodací lhůty Zboží a/nebo
Služeb Prodávajícím a/nebo zvýšení ceny nad rámec dohodnutý ve Smlouvě a takové prodloužení
dodací lhůty a/nebo zvýšení ceny nejsou považovány za porušení Smlouvy ze strany
Prodávajícího.
3.

CENA A BALENÍ

3.1. Pokud není výslovně mezi stranami ujednáno jinak, rozumí se cenou Zboží nebo Služeb EXW,
závod Prodávajícího (viz INCOTERMS 2020) bez DPH, jakýchkoliv daní a celních a jiných
poplatků. Cena zahrnuje balení na úrovni obvyklého průmyslového standardu.
3.2. Pokud v případě exportu Zboží nebo Služeb mimo Českou republiku není Kupujícímu účtována
DPH, je Kupující povinen bez zbytečného odkladu dodat Prodávajícímu veškeré požadované
doklady, které jsou třeba pro prokázání osvobození od platby DPH daňovému úřadu
Prodávajícího. V případě, že takové dokumenty Kupující nedoloží ani do 30 dnů od písemné



Prague Casting Services a.s.
Radlická 227/107
158 00 Praha 5
Česká republika (Czech Republic)

Tel:

+420 222 531 565
+420 222 531 566
Fax: +420 222 531 569
e-mail: centralnet@praguecast.cz

IČ/Ident. No.:
40766080
DIČ/Tax Ident. No.: CZ40766080
www.praguecast.cz

Zapsána v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 812
Registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court of Justice in Prague. File B, Insert No. 812

výzvy Prodávajícího, je Kupující povinen doplatit Prodávajícímu DPH ve výši stanovené zákonem
do 15 dnů od marného uplynutí 30-ti denní lhůty pro doložení požadovaných dokladů
Prodávajícímu.
4.

KVALITA A REKLAMACE

4.1. Prodávající ručí za dodávku Zboží bez zjevných vad. U Zboží, které sám zpracovává – odlitků
dále Prodávající ručí za jeho výrobu v souladu s postupem schváleným oběma stranami při vývoji
vzorových odlitků. Projeví-li se po převzetí odlitků Kupujícím při následném obrábění odlitků u
více než 2% dodaných dílů příslušného typu odlitků skryté vady nezjistitelné v odlitku vzájemně
odsouhlasenou metodou nedestruktivní kontroly nebo se vnitřní povolené vady stanou po obrábění
nepovolenými povrchovými vadami, pak má Kupující nárok reklamovat u Prodávajícího vady
těchto odlitků. Prodávající v případě uznání reklamace vady na vlastní náklady opraví nebo
nahradí neshodné díly, které převyšují povolená 2% dodávky konkrétních odlitků. Postupy
a průběh reklamace se řídí reklamačním řádem Prodávajícího a OZ.
5.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Dodací podmínky se řídí mezinárodními pravidly INCOTERMS 2020 (pro dodávky Kupujícím
se sídlem mimo území České republiky) a OZ. Není-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, pak
platí dodací podmínka EXW závod Prodávajícího. Částečné plnění je povoleno.
5.2. Úhrada za Zboží nebo Služby dodané Prodávajícím je uskutečněna dnem připsání úhrady na účet
Prodávajícího bez jakýchkoliv srážek. Za prodlení s platbou je Prodávající oprávněn požadovat
a účtovat 0,25 % z dlužné částky za každý celý kalendářní týden prodlení, a to až do výše 10%
částky, se zaplacením které je Kupující v prodlení. V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou
Zboží nebo Služeb má Kupující nárok na slevu ve výši 0,25% hodnoty Zboží nebo Služeb,
se kterými je Prodávající v prodlení, a to až do výše 10% ceny Zboží nebo Služeb, s jejichž
dodáním je Prodávající v prodlení. Zápočet jakýchkoliv pohledávek mezi Kupujícím
a Prodávajícím je možný jen na základě vzájemné písemné dohody týkající se konkrétního
zápočtu, ve kterém budou uvedeny čísla faktur a částky, kterých se zápočet týká. V případě
prodlení Kupujícího s platbou může Prodávající pozastavit veškerá další plnění vůči Kupujícímu
vyplývající ze Smlouvy nebo dalších vzájemných smluvních vztahů. Pokud v důsledku
oprávněného pozastavení plnění vůči Kupujícímu dojde k prodloužení doby dodání Zboží nebo
Služeb, nejedná se o prodlení Prodávajícího s dodáním a důsledky takového oprávněného
pozastavení, včetně důsledků finančních, nese Kupující.
6.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

6.1. V případě zrušení objednávky Zboží nebo Služeb (dle Smlouvy) ze strany Kupujícího uhradí
Kupující Prodávajícímu náklady vynaložené na splnění objednávky do dne jejího zrušení včetně
nákladů vzniklých po zrušení objednávky, kterým Prodávající nemohl přes vynaložení
přiměřeného úsilí zabránit.
7.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1. Prodávající má uzavřena pojištění odpovědnosti za výrobek, všeobecné zodpovědnosti, pojištění
majetku, pojištění odpovědnosti statutárních orgánů. Odpovědnost Prodávajícího a/nebo jeho
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zaměstnanců a zástupců za jakékoliv vady Zboží a /nebo Služeb, škody, kompenzace, vícenáklady
a podobné nároky vůči Kupujícímu za jedno a všechna plnění v průběhu jednoho kalendářního
roku je omezena částkou 10 000 EUR s výjimkou případů, které jsou kryty některým z výše
uvedených pojištění ve vyšším rozsahu, v takových případech je odpovědnost Prodávajícího
omezena do výše plnění z takových smluv vyplacených příslušnou pojišťovnou.
7.2. Prodávající neodpovídá za jakékoliv porušení práv třetích osob, které by mohlo vyplývat z obsahu
výkresů a technických specifikací předaných Kupujícím Prodávajícímu, případně dalších
informací a instrukcí sdělených Kupujícím Prodávajícímu. Kupující se zavazuje nahradit
Prodávajícímu jakoukoliv škodu a náklady, které vzniknou Prodávajícímu v důsledku porušení
práv třetích osob Kupujícím.
8.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1. Prodávající není povinen dodat Zboží nebo Službu, pokud tomu brání jakékoliv překážky, zákazy,
sankce, embarga nebo jakákoliv jiná podobná omezení (společně dále jen „Embargo“) vyplývající
z národních nebo mezinárodních předpisů nebo rozhodnutí závazných pro Českou republiku, EU
nebo zemi Kupujícího, resp. v jejich důsledku závazných pro Prodávajícího nebo Kupujícího
a vztahující se na druh dodávaného Zboží a poskytovaných Služeb, a to po dobu trvání Embarga,
případně po dobu delší, která je nezbytně nutná pro dokončení výroby Zboží nebo dodání Služeb
po skončení Embarga. Pokud Prodávající přijal od Kupujícího zálohy na platby za Zboží nebo
Služby, je oprávněn si je ponechat po dobu trvání Embarga a případně i po dobu delší, která
je nezbytně nutná pro dokončení výroby a dodání Zboží nebo dodání Služeb po skončení
Embarga.
8.2. Pokud Kupující převádí na třetí stranu jakékoliv právo týkající se Zboží nebo Služby dodané
Prodávajícím, je povinen zajistit, že takovým převodem nedojde k porušení jakýchkoliv předpisů
o kontrole vývozu vydaných Českou republikou a/nebo EU.
8.3. Kupující je povinen odškodnit Prodávajícího a zbavit ho odpovědnosti za jakékoliv nároky, řízení,
žaloby, pokuty, ztráty, náklady, výdaje, náhrady škody nebo jiná podobná plnění vzniklých z nebo
v souvislosti s jakýmkoliv porušením vývozních předpisů Kupujícím.
8.4. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ze Smlouvy nejsou převoditelná a postupitelná
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8.5. Veškeré spory mezi stranami, které se nepodaří urovnat vzájemnou dohodou, budou rozhodovány
podle českého práva a soudy České republiky.
8.6. Prodávající a Kupující mají rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší
smluvní stranou vůči druhé smluvní straně. Prodávající a Kupující jsou si vědomi možnosti
budoucích změn poměrů na trhu v oblasti jejich podnikatelské činnosti a tyto změny představují
podnikatelské riziko spojené s jejich činností, které nesou sami a nemohou uplatňovat vůči druhé
straně z tohoto důvodu žádná práva.
Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2020.
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