
Všeobecné prodejní podmínky firmy KDS Sedlčany nožířské výrobní 

družstvo (dále jen KDS) 

 
KDS Sedlčany, Sedlecká 570, 264 12 Sedlčany, fax.318 841 981, tel. 318 841 971 

http.//www.kds.cz   e-mail: obchod@kds.cz 
 

Následující všeobecné prodejní podmínky platné od 1.1.2015 jsou závazné pro smluvní 

strany, není-li mezi smluvními stranami jiného písemného ujednání.  

 

 

 

Článek 1 – PLATNOST PODMÍNEK 

 

1/ Dodávky, sluţby, nabídky KDS jsou uskutečňovány výhradně registrovaným 

podnikatelům a to jen na základě těchto prodejních podmínek. Protinávrhy kupujícího 

s odvolávkou na jeho obchodní nákupní podmínky nejsou přijatelné, nebude-li 

dohodnuto jinak. Jiné podmínky kupujícího, které nejsou v souladu s těmito 

Všeobecnými prodejními podmínkami, KDS nezavazují ani tehdy, kdyţ jim po jejich 

obdrţení výslovně neodporuje. 

 

2/ Odchylky od těchto podmínek nabývají účinnosti jen tehdy, jsou-li KDS písemně 

potvrzeny. 

 

 

 

Článek 2 - NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, KUPNÍ SMLOUVA 

 

1/ Nabídky KDS jsou volné a nezávazné. Aby byly všechny objednávky a prohlášení 

platné, vyţadují písemné, faxové nebo e-mailové potvrzení firmou KDS. Totéţ platí 

pro změny, doplňující a vedlejší ujednání. Telefonická ujednání jsou platná jen 

tehdy, byla-li písemně, faxem, nebo e-mailem opětovně ze strany KDS potvrzena.  

 

2/ Nákresy, vyobrazení, míry, rozměry, váha a jiné údaje jsou tehdy závazné, kdyţ 

jsou výslovně písemně dojednány. 

 

3/ Veškeré nabídky pro oblast České republiky jsou v měně CZK a udávají se, není-li 

jiné poznámky, v hodnotě bez daně z přidané hodnoty. 

 

4/ Nedělitelnou součástí kaţdé KDS přijaté objednávky či uzavřené smlouvy jsou tyto 

Všeobecné prodejní podmínky. 

 

5/ Nedělitelnou součástí první objednávky musí být, nebude-li dohodnuto jinak:  

- ověřený Výpis z obchodního rejstříku kupujícího 

- Osvědčení o registraci u správce daně (u odběratelů CZ) 

- u ostatních kopie Ţivnostenského listu opravňujícího k činnosti. 

Při jakékoli i nepodstatné změně u výše uvedených průkazných dokladů u kupujícího, 

je kupující pro případy neuzavřených obchodních případů, tj. do realizace a 

uhrazení veškerých dodávek zboţí, povinen ihned bez zbytečného odkladu předat či 

zaslat firmě KDS aktualizované výše uvedené doklady. V případě, ţe dojde 

k jakékoliv i nepodstatné změně u výše uvedených průkazných dokladů kupujícího, 

v době kdy jsou s ním veškeré předcházející obchodní případy realizací dodávky či 

úhradou na bankovní konto KDS uzavřeny, při nové objednávce platí bezvýhradní 

povinnost zaslat, spolu s takovou objednávkou nový, platný, aktualizovaný – Výpis 

z obchodního rejstříku kupujícího nebo – Ţivnostenský list (u neregistrovaného u 

Obchodního soudu.) Porušení či nedodrţení tohoto ustanovení kupujícím má za 

následek právní důsledky k tíţi strany kupujícího. 

 

6/ Nezbytnou náleţitostí obsahu kaţdé objednávky na firmu KDS jsou tyto poţadované 

údaje: 

- úplná a přesná adresa, sídlo, obchodní jméno a právní forma kupujícího 

- úplná a přesná adresa, sídlo, obchodní jméno a právní forma příjemce 

- datum vystavení objednávky a evidenční číslo objednávky u kupujícího 

- IČO, DIČ kupujícího 

- u neplátců DPH výslovné uvedení: „Nejsem plátce DPH“ (u kupujících z CZ) 

- úplné faxové, telefonické, e-mailové spojení na kupujícího a příjemce, jména 

osob oprávněných jednat za kupujícího. 

- poţadovaná doba plnění 

- způsob dopravy (vlastní odběr, doprava KDS nebo EXPRES za úhradu) 

- dohodnutý způsob platby (platba předem, v hotovosti, doba splatnosti dle těchto 

podmínek, na dobírku) 

- specifikace druhu a mnoţství objednaných výrobků (objednávkové číslo dle 

ceníku, úplný slovní název včetně názvu obchodního). 

mailto:obchod@kds.cz


7/ Při existenci dluhu kupujícího vůči KDS je KDS oprávněno poţadovat za další 

dodávky placení předem (jistotu). Dále je KDS oprávněno odstoupit od uzavřených 

smluv a to bez jakýchkoliv nároků pro kupujícího a nové objednávky nepřijímat, či 

další smlouvy neuzavírat. 

 

 

 

Článek 3 - CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1/ Cenou se rozumí cena EXW KDS, tj. cena v místě dodání bez dopravy není-li 

dohodnuto jinak. Cena je stanovena podle ceníku KDS platného v době fakturace 

zboţí. V ceně zboţí KDS nejsou zahrnuty vedlejší náklady, jako např. přepravní 

obaly, přepravní skříně, palety, náklady na dopravu, pojištění atd. 

 

2/ Součástí ceny nejsou jakékoliv slevy, skonta, cílové prémie či provize. 

 

3/ Při uplatnění objednávky nového zákazníka, KDS nedostatečně známého, platí pro 

první a následné obchodní případy do odvolání platební podmínka „neodvolatelný 

akreditiv“ nebo „platba předem“ nebo v hotovosti na bankovní konto KDS, a to např. 

na základě vystavení „zálohové“ faktury. Průkazným podkladem o provedení platby 

je: 

- připsání fakturované částky na konto KDS 

nebo 

- výpis z bankovního účtu kupujícího o provedené úhradě na konto KDS.  

 

Příjem finančních obnosů v hotovosti do pokladny firmy KDS je moţný ve měně CZK. 

Zahraniční platidla přijímá KDS výhradně sloţením částky u příslušné banky.  

 

 4/ Veškeré faktury a účty KDS, pakliţe není dohodnuto jinak, jsou splatné do 30. 

dne po vystavení ve prospěch bankovního konta firmy KDS. Dodávka, faktura či účet 

je uhrazen aţ připsáním fakturované částky na účet KDS, a to bez jakýchkoliv 

sráţek. Při prodlení s úhradou je KDS oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 

0,5% z dluţné částky denně. Právo KDS na náhradu škody v důsledku prodlení 

kupujícího tím není dotčeno. 

 

5/ Protinároky kupujícího lze započítat proti pohledávkám KDS pouze se souhlasem 

KDS. 

 

 

 

Článek 4 – TRANSPORTNÍ OBALY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ 

 

Výrobky KDS jsou standardně baleny a expedovány ve firemních nevratných kartonech, 

vhodných pro transport. Náklady na toto balení se kupujícímu neúčtují. 

 

 

 

Článek 5 – OSOBNÍ ÚDAJE FYZICKÝCH OSOB 

 

KDS zpracovává osobní údaje kupujícího, uvedené v kupní smlouvě a souvisejících 

dokladech, které mu kupující sdělil za účelem plnění smlouvy. Osobní údaje 

fyzických osob jsou zpracovávány a uchovávány výhradně za výše uvedeným účelem, a 

nebudou, s výjimkou splnění právní povinnosti správce, předávány třetím osobám. 

 

 

 

 

V Sedlčanech dne 25.5.2018 

                                    

                                                           Josef Špaček 

                                                      předseda představenstva 

 

 


