
OS 06-Q Příloha 3
Všeobecné obchodní podmínky dodávek materiálu do Sedleckého kaolinu a. s.

Schvá.Lení indivrduálních podmínek,,objednávky - návrhu smlouvy" znamená Léž přijetí níže
uvedených všeobecných podmínek dodávek materiálu (dále ]en,,VOP") pro Sedlecký kaoLin a.s.
Těmito VoP Se řídí právní vztah, který vzniká mezi Sed]-eckýí,. kaolinem a.s., jako objednate]em
materiálu (dále také jen ,,dodávek") a jejich dodavatelem.
V případě, že sjednané podmínky dodávek uvedené ve smlouvě jsou odlišné od těchto VOP mají
takováto ustanovení smlouvy přednost před ustanovenim těchto VoP.

1 . oBJEDNÁvKA/s!.{LoíwA
Smlouva (dále také jen ,,objednávka/smlouva") musí mít vždy písemnou formu.
Žádná úprava provedená dodavateLem Ve zpět zasLaném orig,inálu objednávky/smLouvy není pro
Sedlecký kaofan a.s. závazná, pokud;i písemně nepotvrdí oprávněný ZáStupce Sedleckého kao]fnu

SmLuvní strany proh]ašují, že údaje uvedené v záhlaví smLouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v soufadu s právní skutečností v době uzavření objednávky/smlouvy. Smluvní strany
prohlašují, že změny dotčených údajů písemně oznámi neprodleně druhé smluvni straně.
Sm]_uvní strany proh]ašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
Každá objednávka/smlouva musí obsahovat dohodnutou cenu, respektive způsob jejího určení. Bez
tohoto údaje jsou objednávky/smlouvy neplatné. Cena musi být uvedena bez DPH, která bude
připočtena v sou]adu s přísLušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty, platnými
v době zdani ce l neho p}něnr .

Dodavate1 odpovídá za to| že dodáVka nebude nít žádné právní vady, tj. zejména nebude zatížena
právem třetí osoby či právem z průmysLového či jiného duševního vlastnictví, jež nenáleží
dodavate}i. nebo které dodavate_I není oprávněn využívat

2. TERMÍNY A MÍsTo PT,NĚNÍ
Dohodnuté termíny dodávky j sou závazné. Dodavate] j e povínen písemně oznámit Sed],eckérnu
kaolinu a.s. vznik okolností, které by mohly být důvodem pro opoždění termínu dodávky.
Sedlecký kaolin a.s. má výhradní právo rozhodnout, zda přistoupí na úpravu terminu dodávky a
za jakých podmínek, nebo Zda objednávku/smLouvu ukončí, a to ať ceLou nebo jen jeji část.
Termín realizace dodávky se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené
vyššI mocr ,viz. bod 13 tě-nto VoP).
Ke splnění smluvního vztahu dochází předáním dodávky na místě určeném v objednávce/smLouvě.
Pokud by se dodavatel a Sedlecký kaolan a.s. v objednávce/smlouvě písemně dohodli. že bude
předmět dodávky dodán zásilkou. ke splněni předmětu dodávky dochází předáním dodávky zástupci
Sed]_eckého kaolinu a. s . , není-li dohodnuto j inak.
Dodavate1 neni v prodleni s realizaci dodávky, pokud Sedlecký kaolin a.s. neplni své smfuvní
závazky dohodnuté v objednávce/smlouvě, dodací lhůta se pak odpovídajícím způsobem prodlužuje.

3. CENA, PT.ATBY A FAKTURACE
Je-J_i smluvními stranamr s;ednána rea]izace předmětu dodávky, ]e ve SmLouvě stanovena cena za
dodání jako pevná po dobu trvání objednávky a nebude akceptováno žádné 3ejí zvýšeni, ledaže se
tak smLuvni Strany píSemně dohodnou. Cena bude placena obj ednatelem na základě daňového
dok]-adu-faktury VyStavené dodavatelem na ce],kovou cenu dodávky, pokud není dohodnuto jrnak.
Pokud není dohodnuto jinak, budou platby prováděny bankovními převody Sedleckého kaolinu a.S.
za 45 dnŮ ode dne VyStavení příslušného daňového dokladu/faktury (dáfe také jen,,faktury")
dodavate]_em, pokud bude doručena do 3 pracovních dní od jejího vystavení. Datem splatnosti je
r-edy 45. den od data vystavení faktury, přičemž Za datum zaplacení je považován den, kdy dojde
k odepsáni finančních prostředků z účtu Sedfeckého kaolrnu a.s. ve prospěch účtu dodavatele.

Eaktury budou dodavatefem zasílány v 1istinné podobě na adreSu:
SedLecký kaolin a.s., Božičany 167. 362 25 BoŽÍČANY, případně na Sedlecké doly spo]. S r.o.,
Božlčany 761, 362 26 Božičany.

V případě, že dodavate1 má zájem na zasífání jím vystavených faktur elektronickou formou, musí
být dodržena náSfedující pravidla:

1) Faktury budou zasLány na níže uvedenou e-maifovou adresu:
'.,:: .]., . :, nakup.Osedlecky-kaolin.cz

2) Faktury Včetně příLoh budou ve formátu PDE.

3) Faktury budou zasí]ány 1ako jednotlivé soubory (1 soubor = 1 faktura + příLohy), v €-
maifu mŮže být více souborů. Ne],ze tedy posí]_at odděIeně faktury a pří]ohy.

Jestlaže dodavateL nebude Schopen Sp}nit výše uvedená pravidla, je nutno fakturu S příLohamí
zasífat v fistlnné podobě.

9aktury musí vedle předepsaných náležitostí dá]_e obsahovat číslo objednávky/sm.Iouvy, musí k
nrn být př:_Ioženy veškeré potřebné dokumenty a doklady zejména kopli dodacího listu, případně
prŮvodr:Í dokumentace dte bodu 10. těchto VoP. V případě, že faktura nebude mít tyto předepsané
náleŽitosti, nebude ze strany Sed]eckého kaoL]_nu a.S. přijata a bude vrácena dodavate]i.
Faktury musí být vystaveny v souladu s obecně závaznýmt právními předpisy (tj. zejména zákonem
o ÚČetnictvÍ, občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty). Sedlecký kao}in a.s.
neneSe odpovědnost Za platbu na chybně uvedený bankovní účet na faktuře. Dodavatel je povinen
být registrován na fínančním úřadě z důvodu registrace daně. Dodavate] má za povinnost uzavřít
písenný dodatek ke SmLouvě při změně svého bankovního účtu.

SedLecký kaolin a.s. je oprávněn započíst vůči dodavatel:_ jakékoli splatné pohLedavky.



4. TEcHNIcKIi INSPEKCE
Sedlecký kaoiln a.s, může stanovit kontroLní dny po Vzájemné dohodě S dodavatelem ve výrobnich
prostorech dodavate}e nebo V míStě nontáže dodávky, aby se u]istil, že vše odpovídá podmínkám
dohodnutým v objednávce/smfouvě a v dokumentaci související s rea]_.izaci objednávky/smLouvy.

5. oDEsíÁNÍ/oooÁvxa
DodavateL je povinen dohodnutýtn způsobern Sdělit odpovědnému ZaměStnanci Sedfeckého kaolinu
a.s. termín a způsob předání dodávky, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Dodavatef je
oprávněn uskutečnat dílčí dodávky, jakož i spInit dodávku před dohodnutým termlnem jen po
vzájenné dohodě s odpovědným pracovníkem Sedfeckého kaolinu a.s.
Ke každé i dílčí dodávce přiloží dodavatel řádný dodaci ]j_st nebo předávací protokol, připadně
jíný dokument (dále jen ,,dokument"), který obsahuje zejména: označení dodavate]e a
objednatele, název dodávky, číS]_o ob]ednávky/smLouvy a míSto dodáVky. U materiáIových dodávek
bude dále uvedeno číslo balení, rczměry v cm/ přepravní váha , kg, způsob skLadování,
manjpulace, návod k použrtr.

Pokud Sedlecký kaolin a.s. u dodávky nebude požadovat speciáLní způsob balení, je dodavatel
povinen opatřit balení obvyklé a vhodné pro expedici d]_e druhu dodávky, aby ZameZi} je;ímu
poškození během přepravy.

NenÍ-li v objednávce/smlouvě sjednáno jinak, platí pro dodávky dodací parita DDP ]NCOTERMS
2010.

V případě, že bude v objednávce/smlouvě ujednán konkrétní typ dodací parity dfe TNCOTERMS/
platných v době uzavření srnlouvy, přechází ríziko ztráty a poškození v souladu s obsahem
dohodnuté parity dodání.

6. zÁnučNí oogA, vADy DoDÁvKy/ BANKo\^rí zÁRtIG, sMLIrvNí poKuTy, REKLA!,íAcE A NÁRoKy z vAD
DoDÁvKY
Záruční doba musí odpovídat minimáLní zákonem stanovené záruční době podle příslušné dodávky,
pokud nebude upraveno jinak. činí záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí dodávky. Během této
doby provádí dodavatel na vlastní nák]-ady a v co nejkratší době výměny, úpravy a opravy, aby
dodávka odpovídala podmínkám objednávky/smlouvy. V případě jakékoLiv úpravy nebo opravy, je
záruční doba prodloužena o čas, po který nebylo možné dodávku užívat. V případě výměny
dodávky, ať už celkové nebo pouze čás,i:ečné, začne záruční doba běžet znovu, a to bud' na celou
dodávku, nebo pouze na vyměněnou část.

V případě oboustranné dohody může dodavatel na dodávku poskytnout s]evu.

Dodávka má vady, pokud není dodáno v množství, provedení a jakosti, které určuje
objednávka/smlouva. Dodavatel odpovídá za vady, které ná dodávka v okamžiku dodání. i když se
stanou zjevné až po dodání. Dodavatel rovněž odpovidá za vady zboží nebo sLužby, které
vzniknou v průběhu záručni doby.

Smluvní pokuta je sjednána ve výši 0,05 ? z celkové kupní ceny předmětu koupě za každý den
prodLení s dodáním předmětu koupě a 0,05 ? z celkové kupní ceny za každý den pródfení
S odstraněním vady předmětu koupě. po uplynutí vzájemně dohodnuté lhůty na odStraněna.

Právo Sedfeckého kaolínu a.s. z vad dodávky (rek]amace) musí být uplatněno u dodavatele
písemným oznárnením. a to bez Zbytečného odkladu poté, co Sedfecký kao]in a.S. Vadu zjistí.
Z]evné vady, které má dodávka při dodání, je Sedlecký kao]_in a.s. povinen uplatnit u
dodavatele do 30 dnů od převzetí dodávky. Při uplatnění vady uvede SedLecký kaoLrn a.s. v
reklamaci popis vady, okoLnosti jejího vzniku, místo pro předání dodávky k rekLamaci a
požadavek na zpŮsob jejího odstraněni včetně lhůty na odstraněni. Dodavate_l se zavazuje
neprodleně na reklamaci reaqovat, a to tak/ že da 24 hodan po doručení rek]amace bude Sedlecký
kaolin a.s. informovat o způsobu jejího řešenr a současně se zavazuje, že do 5 pracovních dnů
od doručení reklamace vypracuje a Zašle Sedfeckému kaoLrnu a.S. píSemnou informacr o
příčinách, které vedly ke vzniku vady, včetně nápravných opatření a 1hůty pro odstranění vady.
Pokud nedojde k dohodě o 1hůtě pro odstranění vady může objednate]_ zboží vrátit zpět
dodavateli na jeho náklady případně požadovat Sfevu pří fakturaci zbož\.
Dodavatel ;e povinen vadu dodávky odstranit bezplatně.

Je-li místem předání reklamované dodávky dodavatela prostor Sedfeckého kao.],1nu a. s.
nedohodnou-li se strany jinak. přebírá jí tak dodavate1 k posouzení vady a jejímu odstranění
na své nákLady (dopravné, balné apod.).

o předání a přeVZetí reklamované dodávky Sepíše s dodavateLem protoko1. Ke zjištění příčin
vady a jejírnu odstraněni poskytne Sedlecký kaoLin a.S. dodavateli nezbytnou Součinnost.

Vyskytne-Ii se na dodávce v záruční dóbě více vad (alespoň 3), nebo má-li dodávka opakovaně
(aLespoň 2x) stejnou vadu, je SedJ,ecký kao.Iin a.s. oprávněn od ob]ednávky/sm}ouvy odstouplt.

V případě, že codavatel nezahájí odstraňování reklamované vady v dohodnutém termínu, je
Sedlecký kaofin a.s. oprávněn zajlstit odstranění vady na nákfady dodavatete, které mu budou
přeúčtovány a které dodavate]_ uhradí do 30 dnů.

7. UTAJENÍ
Dodavatel musí udržovat v tajností veškeré údaje a informace obsažené v objednávce/smlouvě a
neSní je bez předchoZího píSemného povolení SedIeckého kaolinu a.s. poSkytnout žádné třetí
straně a smí je použít pouze pro účely uvedené v objednávce/smlouvě. Dodavatel nesmí také bez
předchozího písemného povolení Sedleckého kaolinu a.s. cl_tovat objednávku/smLouvu za účelem
vlastního doporučení nebo své propaqace. Uvedené Se vztahuje rovněž na jakoukoli jinou,
v souvislosti S dodáVkou rea]_izovanou dokumentaci (např. foto-Vfdeo apod.).
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8. PoJrŠTĚNÍ
]ciavaieL uZaVře nebo má uZavřeny Veškeré potřebné po]iStné Smlouvy na prováděné Služby pro
případ ZpŮsobení škody óbjednateLi Svojí činností v prostorách objednate]_e a bude je udržovat
V platnosti tak, aby pokry1 v odpovídající výši svou odpovědnoSt Za možná nebeZpečí, která
nohou nastat v průběhu plnění objednávky/sm}ouvy a odpovědnost vyplývající ať,až ze zákona
nebo ze smluvních závazků dle ob]ednávky/smlouvy.

9. vLAsťNIcxÉ pnÁvo, NEBEZPEčÍ šKoDY
S ohledem na duševní vlastnictví, dodavate1 zaručuje respektování práv třetích stran a jejích
neporuŠování v prŮběhu p}nění oblednávky/Sm],ouvy an1 násLedně při využívání dodávek zahrnutých
v objednávce/smlouvě. Dodavate1 se zavazule sejrnout ze Sedleckéhó kao]rnu a.s. jakékoliv
právní nároky uplatněné třeti stranou vůči Sed]eckému kaoLinu a.s. Pokud není uvedeno jinak,
dodavate]_ přiznává Sedleckému kao}anu a.s, veškerá vlastnická práva na vědomosti, ínformace,
vynálezy a výsledky získané během plnění objednávky/smtouvy nebo vyptýva)icí z tohoto plnění.
Pokud není uvedeno jinak, veškeré dokumenty, software, specaáfní nástroje, modely apod.,
připravené dodavatelem nebo jeho jménem ve Shodě s objednávkou,/Smlouvou. Se Stanou majetkem
Sedleckého kao.Iinu a.s.. pokud jsou součástí ceny objednávky/smfouvy.
Sedlecký kaolin a.s. získává oprávnění nakládat s dodávkou a zrskává k nr vfastnické právo
okamžikem předání dodávky. Timto okamžikem přechází na SedLecký kaolin a.s. nebezpečí škody,
:eni-}r dohodnuto janak.

10. DOKUMENTACE PňEDÁVANÁ DODAVATELEM
Dokumentací ve smyslu tohoto čLánku Se IoZuml:
- PrŮvodni dokumentace: dodací 1iSt, předáVací protokol, doklad o jakoSti a kompfetnosti

výrobku, prohlášení o shodě ve Smys}u zákona 22/1991 Sb., o teChníckých požadavcich na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, doklad o provedených zkouškách a testech a
jejich výsIedcich. doklady o použítých materíálech a jejrch atesty, revizní knihy a
pasporty| předpisy pro montáž a údržbu zaŤizeťLi a návody k obsluze atd.

- KonstrukČní a výkreSová dokumentace: konstrukční dokumentace a výrobní dokumentace, výpočty
důležitých částí, kusovníky atd.

11. oDsTouPENÍ oD sMLoU\nr
Sedlecký kaofin a.s. má právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od objednávky/smLouvy v
případě podstatných porušení závazků objednávky/smlouvy ze strany dodavatele, dále v případě
konkurzu, prohfášení o ínsolvenci, 1ikv:_daci dodavate.Ie, anebo v případě podstatné Změny
charakteristiky oSoby dodavatele.
Sedlecký kaoLin a. s . má právo ukončít obj ednávku/smlouvu podfe potřeby, s kompenzacemr
dohodnutými s dodavatelem. Maximáfní výše kompenzace je v úrovni účefně vynal_ožených výdajů,
dodavateli Se nehradí ušlý zisk a náklady. které nejSou Výdajem. Veškeré výdaje musi být
dodavatelem věrohodně dóIoženy a přednět výdajů musí obdržet Sedlecký kaolrn a. S. oproti
vyČÍslené kompenzaci, pokud nebude V rámci kompenZace dohodnuto jinak. Dodavatel muSí být o
vypovězení objednávky/smLouvy srozuměn nejméně 7 dní dopředu.
Nedodržení termínu dodání, předmětu plnění dle specifikace. požadované jakostr, smluvní ceny,
dodání materiáfu (Služby) se zjevnými vadami je podstatné porušení těchto VoP a může byt
dŮvodem k okamžitému odstoupení objednatele od smlouvy, pokud se objednatel s dodavatelem
nedohodnou jinak, a to bez náhrady škody vzniklé straně dodavatele.

12. NEPT,NĚNÍ zÁvnzru DoDAVATELE
V případě nedodržení závazkĎ. dodavatefe při realrzaci objednávky/smlouvy nebo sjednaných
záručních podmínek a pokud neplní dohody o vypořádáni rekfamace má Sedlecký kaolin a.s. právo,
poté co zaslání výzvy k nápravě doporučeným dopisem s doručenkou zůstalo bez odezvy více jak 5
pracovních dní od doručení (v případě Sporu Se má Za to, že dopiS je doručen třetí pracovní
den od odeslání, nakládat nebó nechat nak]ádat jím určenou třetí stranu s dodávkou anebo
provádět opravy čr úpravy dodávky, a to na nák]_ady a nebezpečí dodavatele, aniž by to mělo
vliv na odpovědnost a záruky, ke kterým Se dodavatel zavázal.

13. vlššÍ Moc
Sedlecký kaolin a. S . i dodavateL j Sou oprávněnr poZaStaVit plnění svých povinností
z ob;ednávky/Smfouvy po dobu, po kterou trva]í oko}noSti, vylučující odpovědnost (dále ]en
"wyŠŠÍ moc"). Za vyšší moc se považuje pŤekážka, jež nastala nezávisle na vůlí povinné strany
a brání jí ve splnění;ejí povinností, ;estliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná
Strana tuto překážku nebo ]ejí násLedky odvrátiLa nebo překonafa, a dáfe, že by v době
uzavření smLouvy tuto překážku předvídala.
Za případy vyšší moci Se považu;í zejména: Stávka, epademie/ požár, přírodní katastrofa,
nooi..iZace, váIka, poVSLani / ZabaVenf zbožL, enĎaIgo, zakaz transferu deviz, nezaviněna
regulaCe odběru elektrické energie, teroriStický útok, roZhodnutí či pokyn Státního orgánu/
kter:é znemožní pLnění SmfuvníCh povinnostr apod.

Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění srnluvních pokut protí Straně postržené vyšší mocí.

Strana dovolávajici se postižení vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit
druhé straně a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků neplněné smluvních
povinncstí a projednat daLší opatření.
V připaciě trvání vyšší moci po dobu delší než 20 dní, která brání dodržení závazkú jsou obě
sarany ocrávněny od smlouvy odstoupit.



14. pŘísl,ušrÉ zÁxoNy, ŘršgNí sponů
Pokud:re:i těmito VoP uvedeno ]inak, řídí se objednávka/sm]ouva českými zákony.
Vztahy, xteré nejSou upraveny těmito VoP Se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvisfostí s ní, které se nepodaří vyřešit jednánim
Sm]_uvních Sl-ran, budou projednávány a řešeny míStně příslušným Soudem ČR objednatete.

15. RučENÍ
V připadě, že dodavate} neodvede DPH nebo nezaplati jakéko]_j_v jiné daně, cla a poplatky, které
budou násLedně státní orqány požadovat na objednateli a objednate1 je zaplatí, je objednatel
oprávněn požadovat úhradu těchto plateb a případných dalšich nákLadů a škod na dodavate]i.

V případě, že dodavate1 tyto platby, náklady a škody objednatefi neuhradí do 30 dnů od
předložení požadavku, může objednate1 započítat dlužnou částku proti jakékoJ_iv pohledávce
dodavatele.

Dodavatel je povinen počínat Si tak, aby objednateli nevznik]_o ručení ani jiná povinnost
k zaj ištění nebo přímému p}nění daně, popLatku č:_ j iné povinné pfatby, které má hradit
dodavatel.

Současně proh]_ašuje, že ručí objednatelí za škody vznikfé v důsLedku uvedení účtu, který není
zveřejněn správcem daně v reqistru plátců. v daňových dokladech či jiných da]_ších písemnostech
(např. objednávky, smlouvy), vztahujících se k předmětnému plnění, a zároveň, že takto vznikLé
škody objednateli uhradí.

Platnost od 01.a2. 2a2a
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