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Příloha č. 2 ke Smlouvě 

Všeobecné obchodní podmínky Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. 

 

1. Všeobecné ustanovení 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva  

a povinnosti společnosti  Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., IČO: 

00012190, DIČ: CZ0012190, se sídlem Švehlova 1900/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 

vedené  

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 497 (dále jen „Prodávající“ nebo „ TWS CZ“)  

a odběratele, který od Prodávajícího zboží z nabídky Prodávajícího kupuje (dále jen 

„Kupující“), které vznikají při prodeji zboží Prodávajícího a odběru jednotlivých 

produktů Kupujícím dle příslušných kupních či distribučních smluv (dále jen 

„Smlouva“), jejichž nedílnou součástí jsou rovněž tyto Podmínky. Tyto Podmínky platí 

i pro veškerá budoucí smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím.   

2. Platební podmínky a prodlení  

2.1 Lhůty splatnosti se považují za dodržené, jestliže v nich dojde k připsání příslušné 

částky na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře (s náležitostmi daňového 

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

Jestliže má Kupující vůči Prodávajícímu více dluhů, určuje Prodávající, na které dluhy 

se platby Kupujícího započítají. 

2.2 Není-li Prodávající schopen plnit své povinnosti vůči Kupujícímu včas z důvodu prodlení 

svého dodavatele a oznámí-li to Kupujícímu před vznikem prodlení Prodávajícího, 

nepovažuje se tato situace za prodlení Prodávajícího.  

2.3 Pokud Prodávající nemůže dodržet termín předpokládané expedice zboží, příp. 

předpokládaný termín dodání prokazatelně z důvodu vyšší moci (státní zásah, válečná 

opatření, stávka apod.) a upozorní na vznik vyšší moci bez prodlení Kupujícího, 

posouvá se termín expedice a/nebo dodání o dobu trvání vyšší moci do budoucna. Po 

odpadnutí překážky vyšší moci strany dohodnou nový termín expedice a/nebo dodání, 

příp. může Kupující od Smlouvy či dílčí kupní smlouvy odstoupit z důvodu, že potřeba 

zboží již opadla. 

3. Dodávky 

3.1 Osobní odběr zboží ze skladů Prodávajícího není možný, není-li dohodnuto jinak.  

V případě výjimečného odběru zboží ze skladu Prodávajícího nevzniká Kupujícímu 

nárok na slevu odečtením dopravních nákladů z kupní ceny zboží. 

3.2 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží dodáváno v jakosti a provedení uvedeném  

v nabídce, katalogovém listu nebo ceníku. 

3.3 Kupující se zavazuje zboží převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listu nebo jiném 

dokumentu Prodávajícího, popř. dopravce.  

3.4 Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické 

poškození obalu nebo dodaného zboží, je nutno sepsat za přítomnosti dopravce či 

Prodávajícího záznam o poškození zásilky a nechat tuto skutečnost potvrdit dopravcem 

či Prodávajícím. Kupující je povinen takto postupovat i v případě zjištění množstevního 

rozdílu objednaného zboží. Podepsáním dodacího listu Kupující souhlasí s převzetím 

zboží a stvrzuje, že je převzal bez zjevných závad a v dodacím listu uvedeném 

množství. 



 

2 

 

 

4. Ostatní ustanovení 

4.1 Návod k použití plášťů z produkce TWS CZ (dále jen „Návod k použití“) je dostupný na 

trelleborg.com, nebo mitas-tyres.com, nebo cultor-tyres.com, nebo maximo-tyres.com. 

4.2 Kupující je povinen v případě převodu vlastnického práva třetím osobám tyto informovat  

o použití zboží dle Návodu k použití a tento Návod k použití jim předat, příp. sdělit, že je 

ke stažení na adrese trelleborg.com, nebo mitas-tyres.com, nebo cultor-tyres.com, nebo 

maximo-tyres.com. 

4.3 Zpětný odběr pneumatik: Kupující byl Prodávajícím při podpisu Smlouvy informován  

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění, o skutečnosti, kdo je výrobcem výrobků, a o povinnosti jejich výrobce zajistit 

zpětný odběr svých použitých výrobků, jakož i o způsobu zpětného odběru, a zavazuje 

se, že tyto informace předá i třetí osobě, na kterou bude vlastnictví výrobků Kupujícím 

převedeno, příp. která bude zajišťovat další prodej daného výrobku tak, aby se tato 

informace dostala až ke konečnému uživateli výrobku.  

5. Prodej zboží mimo území České republiky 

5.1 V případě, kdy bude zboží dodáváno do zahraničí a doprava zboží mimo území České 

republiky bude zajišťována Kupujícím, příp. jeho smluvním dopravcem, je Kupující 

povinen doložit Prodávajícímu písemné potvrzení o tom, že dodávka zboží fakticky 

opustila území České republiky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne expedování zboží ze 

skladu Prodávajícího. Písemným potvrzením se rozumí CMR nákladní list, dodací list 

s potvrzením státu příjemce nebo písemné čestné prohlášení Kupujícího, popřípadě jiné 

zmocněné osoby (dopravce), že zboží bylo fyzicky přepraveno mimo území České 

republiky. V případě nesplnění této povinnosti Kupujícího, se Kupující zavazuje uhradit 

Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši daně z přidané hodnoty dle 

příslušných právních předpisů z celkové ceny předmětné dodávky zboží dle dílčí kupní 

smlouvy, která měla být dodána mimo území České republiky. V případě doměření daně 

z přidané hodnoty Prodávajícímu příslušným správcem daně z titulu nedostatku 

důkazních prostředků na straně Kupujícího, že zboží fyzicky opustilo území ČR, je 

Kupující povinen kromě v předchozí větě uvedené smluvní pokuty uhradit Prodávajícímu 

i veškeré úroky a penále správcem daně Prodávajícímu doměřené. 

5.2 Prodávající může od Kupujícího vyžadovat potvrzení o tom, že dodávka opustila území 

České republiky i zpětně, a to nejpozději do 4 let od předání zboží Kupujícímu, příp. jeho 

dopravci. 

6. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost 

6.1 Prodávající jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „GDPR“) se zavazuje zpracovávat osobní údaje dle Smlouvy  

v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Prodávající se zavazuje zpracovávat pouze 

ty osobní údaje Kupujícího, zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů Kupujícího 

(dále jen společně „Zaměstnanci Kupujícího“), které jsou nezbytně nutné v souvislosti 

s předmětem plnění Smlouvy.  

6.2 Předmětem zpracování osobních údajů Prodávajícím jsou následující osobní údaje 

Zaměstnanců Kupujícího: 

a) jméno a příjmení; 

b) e-mailová adresa; 

c) telefonní číslo; 
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d) cookies.  

6.3 Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Prodávajícího dle Smlouvy, a to 

konkrétně dodávky zboží. Osobní údaje Zaměstnanců Kupujícího bude Prodávající 

zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle Smlouvy,  

v souladu se Smlouvou, a to pouze po dobu trvání Smlouvy.  

6.4 Prodávající vede záznamy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 30 GDPR. 

6.5 V souvislosti se zpracováním osobních údajů dle Smlouvy Prodávající prohlašuje, že:  

a) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; 

b) zpracovává osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění 

Smlouvy; 

c) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti 

nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; 

d) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení 

odpovídající požadavkům čl. 32 GDPR; 

e) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody 

fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů; 

f) po ukončení Smlouvy všechny osobní údaje vymaže. 

6.6 Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu jsou nebo 

budou zpřístupněny, předány, sděleny nebo které budou jakkoliv jinak Kupujícímu 

známy na základě nebo v souvislosti se Smlouvou nebo smluvním vztahem jí založeným, 

zejména pak o všech skutečnostech týkajících se Prodávajícího, jeho zaměstnanců  

a zákazníků, o technických a organizačních skutečnostech Prodávajícího či jeho 

zákazníků, obchodních vztazích a bilanční situaci Prodávajícího a jeho zákazníků, jakož 

i o zakázkách prováděných Prodávajícím, o způsobu, rozsahu a obsahové náplni těchto 

zakázek a zavazuje se tyto skutečnosti a informace nesdělit či nezpřístupnit třetím 

osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob. Tyto povinnosti 

trvají i po ukončení platnosti Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. 

6.7 Povinnost zachovávat mlčenlivost dle předchozího odstavce těchto Podmínek se 

vztahuje též na veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu 

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský 

zákoník“) tj. zejména na veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy  

v hmotné nebo nehmotné formě související s Prodávajícím a jeho zákazníky, jeho know-

how, jeho technickými řešeními, strategickými plány, obchodními plány a bilancemi, 

návrhy a postupy, popř. veškerými jinými skutečnostmi souvisejícími s Prodávajícím 

a/nebo jeho zákazníky, které mají pro Prodávajícího a/nebo jeho zákazníky skutečnou 

nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu. 

7. Obchodní podmínky 

7.1 Na veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti 

s prodejem zboží Prodávajícího Kupujícímu, se uplatní tyto Podmínky. Vylučuje se 

aplikace obchodních podmínek Kupujícího.   

8. Závěrečná ustanovení  

8.1 Tyto Podmínky stejně jako Smlouva a dílčí kupní smlouvy se řídí Českým právem, zejm. 

Občanským zákoníkem. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

se vylučuje. 

8.2 V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Podmínek stane zcela či z části neplatným, 

zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, 

kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za 

vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost těchto  
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Podmínek jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického 

významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů 

od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového 

neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení. 

8.3 Tyto Podmínky byly schválené společností Trelleborg Wheel Systems Czech Republic 

a.s. s účinností od 1. 3. 2018 a po změně firmy vydány v novém znění k 1. 7. 2018.  

 

  


