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DURA-LINE CORPORATION 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVKY 

  
1.Přijetí nabídky a všeobecné podmínky: Objednávka je nabídkou společnosti Dura-Line Corporation (dále jen 
„kupující“) prodávajícímu, ale nepředstavuje přijetí nabídky, kterou prodávající činí kupujícímu. Potvrzením přijetí 
objednávky, zahájením plnění podle objednávky nebo odesláním zboží prodávající potvrzuje svůj souhlas s prodejními 
podmínkami uvedenými v objednávce, jejíž nedílnou součástí jsou prostřednictvím odkazu na ně i tyto všeobecné 
obchodní podmínky. Kupující vznáší námitky vůči jakýmkoli dalším nebo odlišným podmínkám uvedeným ve formuláři 
potvrzení objednávky nebo na faktuře zaslané prodávajícím a odmítá je. V případě rozporu jsou rozhodující podmínky 
uvedené v objednávce, ledaže kupující bude s odlišnými podmínkami písemně souhlasit. Kupující může kdykoli trvat na 
striktním dodržování těchto podmínek bez ohledu na případné předchozí zvyklosti, praxi nebo způsob jednání v rozporu 
s těmito podmínkami. V případě rozporu mezi těmito všeobecnými obchodními podmínkami a případnými jinými 
podmínkami uvedenými v objednávce platí podmínky uvedené v objednávce. 
  
2.Cena a úvěr: Cenou za zboží nebo služby bude cena uvedená v objednávce nebo případně cena prodávajícího, bude-li 
nižší, platná v den dodání pro obdobné množství zboží nebo služeb, obdobné jakosti a kvality a pro zákazníky ze stejné 
třídy jako kupující.  
  
3.Faktury: Na fakturách vystavovaných prodávajícím musí být uvedeno číslo objednávky poskytnuté kupujícím. Pokud 
kupující obdrží fakturu bez čísla objednávky kupujícího, vrátí ji prodávajícímu. Prodávající se zavazuje, že následně 
předloží opravenou fakturu s číslem objednávky kupujícího. Splatnost faktury začíná běžet dnem doručení řádné faktury 
prodávajícího kupujícímu. Daň účtovaná kupujícímu musí být na faktuře prodávajícího vykázána zvlášť. 
  
4.Balení a přeprava zboží: Na každém obalu a na balicím listu vložené do obalu uvede prodávající číslo objednávky. 
Nebude-li v objednávce dohodnuto něco jiného, budou zásilky posílány s uhrazeným poštovným a nebudou účtovány 
žádné příplatky za balení nebo přepravu. Budou dodávány do závodu nebo místa kupujícího uvedeného v objednávce 
a vlastnické právo a riziko ztráty bude přecházet na kupujícího až po kontrole a převzetí objednaného zboží. 
  
5.Kontrola a odmítnutí zboží: Kupující má právo zkontrolovat zboží a zboží nebo jeho část odmítnout, pokud bude podle 
uvážení kupujícího vadné nebo nevyhovující. Odmítnuté zboží a zboží dodané nad množství uvedené v číslované 
objednávce může být podle uvážení kupujícího vráceno nebo uloženo na riziko a náklady prodávajícího. Platba za zboží 
nebo jeho část sama o sobě nepředstavuje převzetí zboží kupujícím. 
  
6.Záruka: Prodávající se zaručuje, že: (a) je řádným vlastníkem zboží bez zástavních práv a věcných břemen, b) zboží 
a služby jsou dodávány bez případných patentových nároků, nároků na ochrannou známku, nároků týkajících se 
autorských práv nebo podobných nároků, (c) že zboží bude v obchodovatelné kvalitě a bez vad materiálu, zpracování 
a kvality výroby a (d) že zboží bude vhodné pro obvyklé účely, pro které se takové zboží používá, a pokud je 
prodávajícímu známo případné jiné zamýšlené použití, bude vhodné i pro takový zamýšlený účel. Tyto záruky doplňují 
záruky poskytované ze zákona nebo prodávajícím. Všechny záruky zůstávají v platnosti i po převzetí a zaplacení zboží 
nebo služeb a vztahují se na kupujícího a jeho zaměstnance, zákazníky, nástupce a postupníky. Prodávající se zavazuje 
bránit kupujícího, odškodnit ho a zbavit ho odpovědnosti v případě veškerých ztrát, nákladů, škod, výdajů (včetně 
výdajů na právní zastoupení) nebo odpovědnosti kupujícího vzniklých z porušení záruk nebo z nedbalého jednání 
prodávajícím při výrobě nebo konstrukci zboží, resp. při poskytování služeb, nebo v souvislosti s výše uvedeným. 
  
7.Změny: Kupující má právo kdykoli provést změny ve specifikacích, v materiálech, v balení, v čase a místě dodání nebo 
ve způsobu přepravy. Pokud takové změny způsobí zvýšení nebo snížení nákladů nebo času potřebného ke splnění 
objednávky, bude odpovídajícím způsobem upravena cena. 
  
8.Storno z důvodů na straně kupujícího: Kupující může z vlastního rozhodnutí stornovat jakoukoli jednotlivou 
objednávku nebo její část. V případě takového stornování prodávající okamžitě zastaví veškeré práce. Prodávajícímu 
bude uhrazen přiměřený poplatek za stornování objednávky tvořený (a) procentuální částí ceny objednávky za 
procentuální část prací provedených ještě před stornováním objednávky, ale dosud nezaplacených (po jejich zaplacení 
prodávající kupujícímu podle jeho uvážení dodá veškeré dokončené zboží a rozpracované výrobky) a (b) skutečnými 
přímými náklady vzniklými stornováním objednávky (přičemž prodávající je povinen zajistit, aby takové náklady byly co 
nejnižší). K nahrazovaným nákladům nepatří náklady na suroviny, které prodávající může použít nebo dále prodat 
v rámci běžného obchodního styku. Kupující bude mít možnost zakoupit materiál objednaný prodávajícím konkrétně ke 
splnění smlouvy, a to za náklady, které prodávajícímu vznikly, navýšené o deset procent. 
  
9.Storno s odůvodněním: Kupující má rovněž právo stornovat jednotlivou objednávku nebo její část s odůvodněním, 
jestliže prodávající nedodrží některou z podmínek objednávky, např. bude v prodlení s dodáním, dodá vadné nebo 
nevyhovující výrobky nebo na žádost neposkytne přiměřené záruky budoucího plnění. V případě stornování 
s odůvodněním bude kupující povinen uhradit pouze procentuální část ceny objednávky za zboží nebo služby, které 
převzal. Prodávající nese vůči kupujícímu odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku neplnění, které povede ke 
stornování objednávky, a to včetně případných nákladů na splnění smlouvy nad rámec ceny dohodnuté v objednávce. 
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10.Dodržování platných právních předpisů: Prodávající bude plně dodržovat všechny zákony, právní předpisy 
a nařízení vztahující se na zboží, služby a prodávajícího a kupujícího odškodní, bude ho bránit a zbaví ho odpovědnosti 
v případě, že uvedené právní předpisy nedodrží. Aniž by tím byla omezena obecná povaha výše uvedeného ustanovení, 
prodávající se výslovně zavazuje dodržovat všechny níže uvedené předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují na objednávky 
kupujícího: ustanovení o rovných příležitostech v zaměstnání v článku 202 nařízení prezidenta č. 11246, v platném 
znění, a ustanovení článku 41 CFR část 60–1 až 60–60, a článek 402 zákona o pomoci veteránům vietnamské války z roku 
1974, v platném znění, a článku 503 zákona o rehabilitaci z roku 1973, v platném znění, a ustanovení článku 41 CFR 
část 60–250 až 60–741 týkající se rovných příležitostí v zaměstnání a prováděcí pravidla a předpisy Office of Federal 
Contract Compliance Programs (Úřad pro kontrolu dodržování programů ve federálních smlouvách a zákon o zákazu 
korupčních praktik v zahraničí. 
  
11.Nezávislost stran: Pro případ, že bude prodávající v rámci plnění objednávky provádět nějaké práce v prostorách 
kupujícího nebo některého z jeho zákazníků, souhlasí s tím, že takové služby jím budou poskytovány jako služby 
nezávislého dodavatele a že zavede veškerá ochranná opatření a přijme veškerá nezbytná preventivní opatření, aby 
zabránil vzniku nehody, úrazu, smrti nebo ztráty, za něž kromě případů, které budou způsobeny nedbalým jednáním 
kupujícího, ponese výhradní odpovědnost. Prodávající uzavře a bude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za 
škodu a pojištění majetkových škod s přiměřenými limity pokrývající jeho závazky a uzavře a bude udržovat v platnosti 
také řádné pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců vztahující se na všechny zaměstnance 
podílející se na plnění objednávky.  
  
12.Čas a prodlení: Pokud je stanoveno datum a/nebo čas dodání, je čas podstatným ujednáním. Žádná ze stran však 
neponese odpovědnost za případné prodlení v plnění způsobené příčinami, které nemůže ovlivnit, např. přírodní 
událostí, vládními opatřeními nebo pracovněprávními spory.  
  
13.Omezení výše náhrady škody a promlčení: Odpovědnost kupujícího za nároky jakéhokoli druhu v souvislosti se 
ztrátou nebo škodu vzniklou ze smlouvy, jejího plnění nebo porušení nebo s ní související nepřesáhne cenu zboží nebo 
služeb nebo jejich části, která je důvodem vzniku nároku. V žádném případě nenese kupující odpovědnost za 
předpokládané zisky, za náhodné nebo následné škody ani za sankce jakéhokoli druhu. Případná žaloba vyplývající 
z porušení ze strany kupujícího musí být podána do jednoho roku od vzniku příčiny žaloby. 
  
14.Vzdání se práv: Poskytne-li kupující prodávajícímu příležitost k nápravě plnění, nebude to považováno za vzdání se 
práva trvat na plnění podmínek smlouvy nebo uplatnit případná další práva nebo právní prostředky, které kupujícímu 
náleží ze zákona. Vzdání se práv v případě neplnění nepředstavuje vzdání se práv v případě jakéhokoli jiného neplnění. 
  
15.Postoupení: Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího není povoleno tuto smlouvu postupovat nebo pověřovat 
jejím plněním třetí osoby nebo subdodavatele. 
  
 16.Rozhodné právo a soudní příslušnost: Tyto podmínky se řídí zákony země, v níž má prodávající sídlo. Strany 
uznávají výlučnou soudní pravomoc příslušných soudů v zemi, v níž má prodávající sídlo, a soudů oprávněných 
projednávat odvolání ve sporech řešených příslušnými soudy. 
 
17.Rozpory: V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a případnou jinou minulou, aktuální nebo budoucí 
smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím mají přednost ustanovení této smlouvy. Pokud bude některé z ustanovení této 
smlouvy shledáno příslušným soudem neplatným od samého počátku nebo nevymahatelným, zůstanou ostatní 
ustanovení plně platná a účinná. 
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