
1.  Působnost Obchodních podmínek
1.1  Tyto Obchodní podmínky vydávané prodávajícím ve smyslu § 1751zák.č. 89/2012 Sb. Ob-

čanský zákoník se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího a právní vztahy vznikající 
v  této souvislosti mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není písemně ujednáno něco jiného, 
platí pro všechny nabídky, dodávky a výkony prodávajícího a objednávky kupujících výhradně 
následující podmínky. Aplikace jakýchkoliv všeobecných obchodních či jiných podmínek kupují-
cího je na vztah prodávajícího a kupujícího vyloučena.

1.2  KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o., Dráby 785, CZ-56601 Vysoké Mýto se v Ob-
chodních podmínkách označuje jako prodávající, druhá strana jako kupující.

1.3  Zbožím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jakýkoliv produkt nabízený prodávají-
cím k prodeji.

2.  Nabídka, podklady a platnost nabídky
2.1  Jakákoli nabídka prodávajícího je vždy nezávazná a platí pouze po dobu uvedenou vnabídce. 

Vedlejší dohody, jakož i  ústupky zástupců prodávajícího, mají platnost pouze tehdy, pokud 
s nimi prodávající vyjádří písemný souhlas.

2.2  Na veškeré podklady nabídky, zejména výkresy, technické listy, vzory, míry, údaje o hmotnosti 
a  rozměrech, si prodávající vyhrazuje vlastnické a autorské právo a nesmí být bez souhlasu 
prodávajícího předány třetí osobě. Tyto podklady nabídky jsou závazné pro prodávajícího pouze 
tehdy, pokud je to písemně sjednáno.

2.3  Prodávající si vyhrazuje právo na  nepodstatné odchylky a  změny předmětu dodávky oproti 
nabídce, které svou povahou zásadně neovlivní předmět a kvalitu dodávky.

3.  Uzavření smlouvy
3.1  Objednávka kupujícího v písemné nebo elektronické podobě představuje návrh na uzavření kup-

ní smlouvy. Objednávka musí být kupujícím učiněna na základě konkrétní nabídky prodávajícího 
a musí obsahovat identifikační údaje, tj. obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ a fakturační adresu, osobu 
kompetentní k převzetí objednaného zboží, způsob odběru zboží (např. osobní odběr, smluvní 
přeprava atd.), množství objednaného zboží v  ks, požadovanou dobu dodání zboží, včetně 
odkazu na konkrétní nabídku prodávajícího, přičemž prodávající nenese odpovědnost za škodu 
vzniklou v důsledku uvedení chybných údajů v objednávce.

3.2  Prodávající je oprávněn kupujícím požadovaný termín dodání zboží či jiné podmínky uvedené 
v objednávce z důvodu nedostatečné výrobní či skladové kapacity, resp. s ohledem na povahu 
a místo dodávky, posunout. Změněný termín dodání zboží či změnu jiných podmínek uvede-
ných v objednávce uvede kupující v potvrzení objednávky ve smyslu odst. 3.3 níže. V případě, 
že kupující nesdělí písemně prodávajícímu svůj nesouhlas s náhradním termínem do 3 pracov-
ních dnů a v případě změny jiných podmínek uvedených v objednávce do 5 pracovních dnů 
po obdržení potvrzení objednávky, má se za to, že příslušná změna byla sjednána. V opačném 
případě není kupní smlouva sjednána.

3.3  K  uzavření kupní smlouvy dojde písemným potvrzením prodávajícího objednávky kupujícího 
učiněné na základě nabídky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena i v případě, že prodá-
vající potvrdí objednávku kupujícího učiněnou na základě nabídky, která již pozbyla platnosti. 
Potvrzení prodávajícího o akceptaci objednávky může být kupujícímu zasláno poštou, faxem 
či e-mailem v elektronické podobě. Všechny tyto formy smluvní strany považují za písemnou 
formu uzavření kupní smlouvy.

3.4  Změny kupní smlouvy po jejím uzavření jsou možné pouze po dohodě obou stran písemnou 
formou.

4.  Kupní cena, platební podmínky
4.1  Pokud z nabídky prodávajícího nevyplyne jinak, kupní cena zahrnuje náklady na balení zboží 

včetně balícího materiálu, který je obvykle nevratný. Kupní cena je stanovena vždy pouze pro 
konkrétní kupní smlouvu a není závazná pro další kupní smlouvy či obchodní případy.

4.2  Zákonem stanovená daň z přidané hodnoty není zahrnuta do cen a bude účtována samostatně 
ve faktuře v den fakturace.

4.3  Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu 
dle zákona číslo 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, a to na účet uvedený 
ve faktuře. Pokud z kupní smlouvy nevyplyne jinak, je splatnost faktury 21 dní od jejího doruče-
ní kupujícímu. Datem splatnosti se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě 
sporu se má za to, že kupující obdržel fakturu do tří dnů od jejího odeslání prodávajícím kupují-
címu. Faktura bude zaslána poštou na fakturační adresu uvedenou v kupní smlouvě.

4.4  Při prodlení s  platbou ze strany kupujícího je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Výše uvedenou smluvní pokutu 
uhradí kupující na účet prodávajícího do 14 dnů od doručení písemné výzvy. Nárok na smluvní 
pokutu nevylučuje nárok prodávajícího na náhradu škody. Prodávající si dále vyhrazuje právo 
na zastavení dalších dodávek zboží kupujícímu, a to až do úplného uhrazení všech jeho po-
hledávek za kupujícím. V případě, žekupující neuhradí prodávajícímu kupní cenu ani ve lhůtě 1 
měsíce od její splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.5  Nastanou-li po uzavření příslušné kupní smlouvy okolnosti na straně kupujícího, které dle názoru 
prodávajícího snižují platebních schopnost kupujícího (např. prvotní či druhotná platební ne-
schopnost, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení či jeho zahájení, prohlášení úpadku 
nebo konkursu, vstup do  likvidace či jiné nepředvídatelné okolnosti), je prodávající oprávněn 
po kupujícím požadovat okamžitou plnou úhradu celkové kupní ceny nebo je oprávněn jedno-
stranně odstoupit od smlouvy.

4.6  Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dle předchozích odstavců nabývá účinnosti dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení kupujícímu.

5.  Termín dodání, dodací podmínky
5.1  Sjednaný termín dodání zboží je podmíněn vyjasněním všech technických otázek, které poža-

duje prodávající ke správnému dodání zboží.
5.2  Prodávající se zavazuje učinit maximum pro dodržení sjednaného termínu dodání. Octne-li se 

přesto v prodlení, je oprávněn požadovat přiměřené prodloužení termínu dodání. Teprve v pří-
padě, pokud není schopen dodat zboží v této lhůtě nebo nedostojí tomuto závazku, je kupující 
oprávněn dle své volby odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat snížení kupní ceny.

5.3  Pro dodávky zboží kupujícímu na území České republiky platí doložka FCA dle Incoterms 2010, 
kdy místem převzetí zboží je KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. Vysoké Mýto. 
V případě dodávek do zahraničí platí podmínky FCA dle Incoterms 2010, kdy místem převzetí 
zboží je KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. Vysoké Mýto.

5.4  Na základě požadavku kupujícího může prodávající zajistit pro kupujícího dopravu zboží na ur-
čené místo a to prostřednictvím smluvní přepravní služby prodávajícího nebo jiné dopravní služ-
by zajištěné prodávajícím dle přání kupujícího. Náklady na přepravu zboží nese kupující. Vedle 
nákladů na přepravu je prodávající v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu manipulační 
přirážku ve výši 10% z ceny příslušné přepravy. Náklady na přepravu včetně manipulační přiráž-
ky uhradí kupující prodávajícímu spolu s cenou zboží.

5.5  Nebezpečí vzniku škody přechází v souladu s odst. 5.3 výše na kupujícího v okamžiku předání 
zboží dopravci kupujícího nebo dopravci, který byl pověřen k provedení přepravy prodávajícím 
na  základě požadavku kupujícího dle odst. 5.4 výše, případně předáním přímo kupujícímu, 
pokud zboží sám odebere v sídle KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. Vysoké Mýto.

5.6  Pakliže není písemně sjednáno jinak a kupující nepřevezme zboží do 10-ti dnů od sjednaného 
termínu dodání nebo od doručení informace prodávajícího, že zboží je připraveno k převzetí, 
přechází riziko vzniku škody na zboží na kupujícího marným uplynutím výše uvedené lhůty. 
Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady a nebez-
pečí na adresu, která je uvedena v kupní smlouvě nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.7  Veškeré náklady spojené se skladováním zboží v  případě prodlení kupujícího spře-
vzetím zboží nese kupující. V  případě uskladnění zboží v  prostorách prodávajícího 
platí, že kupující uhradí prodávajícímu za  uskladnění zboží cenu ve  výši 100,-- Kč za  
1 m2 skladovací plochy a měsíc. Náklady spojené se skladováním zboží uhradí kupující prodá-
vajícímu do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy.

6.  Přeprava zboží
6.1  Přeprava musí být zabezpečena bezpečným přepravním prostředkem s krytou ložní plochou, 

která zabezpečí ochranu proti vlhkosti, dešti a přímému slunečnímu záření.
6.2  Přepravní palety musí být na přepravním prostředku řádně zajištěny proti posunu a pádu.
6.3  Zboží musí být přepravováno v originálních obalech, které jsou pro přepravu určeny.
6.4  Při uložení přepravních palet na dopravní prostředek musí být dodrženo pokynů skladovacího 

technika prodávajícího a to zejména v množství uložení přepravních palet ve vertikální poloze.
6.5  Přeprava a manipulace s přepravními paletami musí být vždy v souladu se zásadami bezpečné 

manipulace a platnými bezpečnostními předpisy v místě manipulace.
6.6  Při dodacích podmínkách dle odst. 5.3 těchto Obchodních podmínek odpovídá kupující za po-

jištění zboží i v případech, kdy dopravce pověřuje prodávající na základě požadavku a na účet 
kupujícího.

7.  Skladování zboží
7.1  Zboží musí být skladováno v  suchých a  krytých skladovacích prostorech, kde je zamezeno 

přístupu deště, vlhkosti a přímému slunečnímu záření.
7.2  Zboží musí být skladováno v množství uložení přepravních palet ve vertikální poloze dle pokynů 

technických pracovníků prodávajícího nebo v takovém množství, které vyloučí poškození origi-
nálních obalů.

7.3  Zboží, které má charakter textilních výrobků, např. filtrační elementy, musí být skladováno 
v prostorách, kde je vyloučen výskyt hlodavců.

7.4  Zboží musí být skladováno ve skladovacích prostorách, kde teplota bude vždy vyšší než 0°C.
8.  Manipulace se zbožím
8.1  Manipulace se zbožím musí být v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Pokud dochází 

k manipulaci se zbožím, která není výslovně řešena těmito Obchodními podmínkami, je povinen 
kupující manipulovat se zbožím maximálně obezřetně a dodržovat obvyklé standardy.

8.2  Manipulace se zbožím, zejména s opěrnými koši, musí být prováděna s ohledem na nebezpečí 
poškození výrobků, případně povrchové úpravy. Obaly a palety slouží pouze pro bezpečnou 
přepravu a neslouží jako bezpečné obaly pro nestandardní manipulaci.

8.3  Přepravní palety, zejména s opěrnými koši není povoleno volně zavěšovat. Manipulaci je možné 
provádět pouze prostřednictvím vysokozdvižných vozíků, a to ve spodní části, tj. v místě, kde je 
k tomu přizpůsobená konstrukce přepravní palety.

9.  Montáž zboží
9.1  Montáž zboží (zejména filtračních hadic, filtračních kapes, filtračních plachetek, opěrných košů, 

apod.) musí být prováděna v  souladu s  platnými provozními a montážními předpisy výrob-
ce zařízení a dle pokynů prodávajícího. Montáž lze provádět pouze v  takových klimatických 
podmínkách, při kterých nedojde k nadměrnému proniku vlhkosti do filtračních elementů. Je 
zakázáno provádět montáž filtračních elementů v  případě jejich nedostatečné ochrany vůči 
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povětrnostním vlivům (déšť, sníh).
9.2  Montáž zboží musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky. Prodávající může na vyžá-

dání provést za sjednaných podmínek proškolení pracovníků kupujícího, nebo zajistit odborné 
provedení montáže.

9.3  Před zahájením montáže musí být na zařízení odstraněny veškeré závady ovlivňující jeho funkci 
a funkci montovaného zboží. Mezi obvyklé závady patří zejména: nefunkční regenerace a čistící 
systémy, netěsnosti montážních vík a kontrolních otvorů, poškození uzavíracích elementů, koro-
ze a nečistoty ovlivňující montáž a funkci zboží, poškození nosných prvků – u zboží, které má 
charakter textilních výrobků např. filtrační elementy se jedná zejména o opěrné koše a výztuže.

9.4  Při montáži musí být dodržovány postupy a zásady, které vylučují mechanické poškození a to 
zejména: ostrými předměty, nevhodným montážním nářadím, nevhodnými a  poškozenými 
spojovacími prvky apod.

9.5  Při montáži zboží, zejména zboží, které má charakter textilních výrobků, např. filtračních 
elementů, je přísný zákaz kouření a manipulace s  otevřeným ohněm. Pokud není zajištěna 
dostatečná ochrana zboží, je také zakázáno provádět v průběhu montáže svářecí práce a jiné 
úkony, kde dochází ke vzniku žhavých částic (např. broušení ocelových částí).

9.6  Po ukončení montáže je nutné provést správné nastavení parametrů regeneračních a čistících 
systémů. Kontrolu těsnění montážních vík a kontrolních otvorů.

9.7  Před prvním spuštěním zařízení po ukončení montáže je nutné provést odpovídající ochranu 
(precoating) zboží resp. filtračních elementů, pokud to daný typ procesu vyžaduje nebo pokud 
to je prodávajícím doporučeno.

10. Použití zboží
10.1
10.2 

10.3

10.4

11. Vady zboží, odpovědnost za vady zboží
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

12. Záruka
12.1

 

12.2
    a)

    b)

    c)

13. Náhrada újmy
13.1

Zboží musí být použito výlučně k účelu, ke kterému je daný typ a kvalita zboží určena.
V  případě, že kupující specifikuje prodávajícímu v  poptávce procesní a  provozní podmínky, 
které jsou nutné pro správnou volbu typu a  kvality zboží, je použitelnost zboží vymezena 
zpravidla prodávajícím.
V případě, že kupující nespecifikoval konkrétní procesní a provozní podmínky, je odpovědnost 
za použití zboží na kupujícím. Prodávající v tomto případě vychází z toho, že kupující přizpůso-
bí procesní a provozní podmínky danému typu a kvalitě zboží.
Pokud kupující nedisponuje dostatečnými technickými znalostmi, které jsou potřebné k  ob-
jektivnímu posouzení použitelnosti zboží, může si tyto informace písemně vyžádat u  pro-
dávajícího.

Zachování sjednané kvality zboží je podmíněno dodržením veškerých pokynů (pravidel) uvede-
ných ve čl. 6-10 Obchodních podmínek kupujícím, jakož i dodržováním všeobecně uznávaných 
standardů, které se vztahují na dodávané zboží. Kupující je povinen zajistit, aby tyto pokyny 
dodržel i přepravce ve smyslu odst. 5.4 těchto Obchodních podmínek.
Reklamace kupujícího z důvodu neúplnosti dodávky a vad zboží, k nimž patří také smluvně 
sjednané vlastnosti zboží, musí být doručena prodávajícímu bez prodlení pozjištění vady, nej-
déle však do 14-ti dnů po dodání zboží. U skrytých vad platí tato lhůta od okamžiku zjištění 
vady, nejdéle ale do konce záruční doby.
U oprávněných reklamací má prodávající právo rozhodnout, zda a jak zboží opravínebo zda 
dodá nové či chybějící zboží. Prodávající si v případě oprávněné reklamace vyhrazuje právo 
převzít veškeré s  tím spojené výlohy, zejména přepravní, cestovní, materiálové a  pracovní 
náklady, pokud se zboží nachází mimo území České republiky.
Při reklamaci poškozeného zboží je kupující povinen vrátit zboží v originálních obalech pro-
dávajícího.
Prodávající se zavazuje odstranit vady na zboží v přiměřené a oběma stranami odsouhlasené 
lhůtě, obvykle však nejdéle do 30 dnů od dne doručení reklamace. Teprve v okamžiku, kdy 
prodávající není schopen tento závazek splnit nebo ho nedodrží, je kupující dle své vlastní 
volby oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřené snížení kupní ceny.

Prodávající tímto potvrzuje, že dodané zboží splňuje technické požadavky ve  smyslu §12 
odst.1 zákona č.22/1997 při dodržení podmínek správné instalace v  rozsahu technických 
podmínek výrobku. Pro sjednaný způsob použití je výrobek bezpečný.

Po  ztrátě funkčnosti (zanesení nečistotami) filtrační komponenty předat provozovateli zaří-
zení k nakládání s odpady, případně obchodníkovi s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. 
(dle legislativy), v platném znění, za účelem odstranění či využití (skladování, sběru, úpravy) 
případně prodeje odpadu.
Doporučujeme filtry odstraňovat pod kódem odpadu 150202 (Absorpční činidla, filtrační ma-
teriály, čistící tkaniny a  ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami) nebo 150203 
(Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy) dle stavu znečištění.
Samotné opěrné koše je možno dále využít jako kovový odpad (např. 170405 -  
Železo a ocel).

Dodané zboží zůstává ve  vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úplného uhrazení kupní 
ceny kupujícím.
Prodávající je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči kupujícímu (splatnounebo 
i  dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu(splatné nebo 
i dosud nesplatné).
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.Ustanovení 
v kupní smlouvě a Obchodních podmínkách neřešená se řídí zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník.
Smluvní vztahy této kupní smlouvy se řídí českým právem. Aplikace úmluvy OSN omezinárodní 
koupi zboží (Vídeňská úmluva) je vyloučena.
Pro případ sporu se sjednává v souladu s § 89a OSŘ místní příslušnost Okresního souduv Ústí 
nad Orlicí, má-li v prvním stupni věc projednat okresní soud, a u Krajského soudu v Hradci 
Králové, má li v prvním stupni věc projednat krajský soud.
Stanou-li se jednotlivá ustanovení vzájemných ujednání mezi prodávajícím a kupujícím neú-
činnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahují-li tyto ujednání mezery, není tímto 
dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného, 
neplatného nebo  neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co 
možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu smluvních stran vyjá-
dřeném v takovém ujednání. Totéž platí i v případě mezer těchto ujednání; v takovém případě 
musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, co by bývalo bylo 
sjednáno, kdyby Smluvní strany vzaly tyto okolnosti v úvahu již při uzavírání takého ujednání.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit Obchodní podmínky s tím, že takové změny na-
budou účinnost, pokud do šesti týdnů po obdržení písemného oznámení o změně nevyjádří 
kupující svůj nesouhlas. Opomenutím písemného nesouhlasu tak kupující uděluje svůj souhlas 
k příslušným změnám Obchodních podmínek.

Prodávající poskytuje záruku za  jakost zboží a  jeho použitelnost k  danému účelu po dobu 
6-ti měsíců od data převzetí zboží dle odst. 5.3 Obchodních podmínek. Prodávající se tedy 
zaručuje, že předmět plnění bude po  celou záruční dobu způsobilý pro použití k ujednané-
mu účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel 
a vlastnosti obvyklé.
Jakékoliv plnění ze záruky je vyloučeno v případě:
nedodržení veškerých pokynů (pravidel) uvedených ve  čl. 6 až 10 Obchodních podmínek 
kupujícím, jakož i všeobecně uznávaných standardů, které se vztahují na dodávané zboží;
nesprávné či neúplné specifikace procesních podmínek, které jsou nutné ke  správné volbě 
zboží (zejména jeho materiálového složení), ze strany kupujícího; nebo
nepřizpůsobení procesních a provozních podmínek při použití zboží kupujícím tak, aby odpoví-
daly sjednané kvalitě dodávaného zboží (zejména jeho materiálovému složení).

Prodávající a kupující se výslovně dohodli na omezení výše náhrady újmy na nejvyšší částku 
ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Tato maximální výše náhrady 
újmy představuje nejvyšší souhrnnou částku, která bude poskytnuta na náhradu újmy, vznik-
lé v souvislosti s porušením kupní smlouvy. Prodávající a kupující uzavřením kupní smlouvy 
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uznávají, že tato nejvyšší částka předvídatelné škody je přiměřená okolnostem daného případu 
a obchodního vztahu, odpovídá rozumné a předvídatelné míře rozsahu škody a zásadám po-
ctivého obchodního styku.


