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Článek I. 
Uzavření smlouvy 

 
Následující podmínky platí pro všechny uzavřené smlouvy, pokud nejsou v písemné smlouvě uvedeny odlišné 
podmínky. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy se kupující seznámí s těmito 
„Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami“ a objedná u prodávajícího zboží. Nákupní podmínky a 
předpisy kupujícího stojící v rozporu s těmito „Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami“ 
prodávajícího zavazují prodávajícího pouze tehdy, pokud tyto ve smlouvě výslovně uznal. Nákupní podmínky 
a předpisy kupujícího není dodavatel povinen výslovně odmítnout. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a 
závaznými se stávají až písemné potvrzení.   
          

   Článek II. 
Ceny 

 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, všechny ceny se rozumí ze skladu, bez obalu a bez DPH. DPH je 
uvedeno v daňových dokladech samostatně. . Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu bude 
stanovena dle aktuálního prodejního ceníku platného v době objednání zboží. Je povinností kupujícího 
seznámit se s platným ceníkem prodávajícího. Pro případ převzetí zboží kupujícím bez předchozího 
seznámení se s ceníkem prodávajícího, se strany dohodly, že budou za kupní cenu považovat údaj uvedený ve 
faktuře (nebo dodacím listu) vystavenou prodávajícím při převzetí. Kupující tímto prohlašuje, že byl s 
ceníkem prodávajícího a způsobem jeho aktualizace seznámen. 

 
Článek III. 

Vystavení daňového dokladu, platební podmínky a přechod vlastnického práva 
 

Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, základem pro vystavení daňového dokladu je vyrobené zboží 
připravené k expedici Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu (bude obsahovat 



 
 

 
 
                                                                          

náležitosti dle zák. č. 588/92 Sb. § 12 v platném znění) Kupní cena je splatná v den uvedený ve faktuře. 
Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží 
kupujícímu, a pokud není stanoveno jinak, náklady spojené s uvedením zboží do provozu. V případě, že bude 
kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, nebo bude podán návrh na prohlášení 
konkursu na majetek kupujícího, nebo bude kupující v likvidaci, se stávají splatnými veškeré pohledávky 
prodávajícího za kupujícím. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje  
- v případě placení v hotovosti nebo prostřednictvím pošty datum převzetí příslušné částky prodávajícím 
- v případě placení prostřednictvím peněžního ústavu připsání příslušné částky na účet prodávajícího 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Při zpracování 
dodaného a nezaplaceného zboží zůstává prodávajícímu právo spoluvlastnictví k takto nově vzniklému zboží. 
Při prodeji takto nově vzniklého zboží je kupující povinen požádat prodávajícího o souhlas k prodeji. Kupující 
je povinen chránit nezaplacené zboží před poškozením nebo odcizením. 
 
      Článek IV. 

Dodávka zboží a termín dodání 
 
Kupující je povinen převzít zboží a zaplatit kupní cenu za zboží dodané v souladu se smlouvou (§ 
441obch.zák.). 
Dodací lhůta je počítána od data potvrzení objednávky, ovšem až po vyjasnění všech případných aspektů 
dodávky. V případech, kdy je dodací lhůta vázána na vedlejší závazky kupujícího (provedení platby, bankovní 
garance, apod.) a tyto závazky nejsou provedeny včas, je prodávající oprávněn dodací lhůtu adekvátně 
prodloužit. Pro dodržení dodací lhůty je směrodatný okamžik, kdy je vyrobené zboží připravené k expedici 
z prodejny prodávajícího, resp. datum hlášení o připravenosti zboží k odběru. Objednané zboží může být 
dodáno v několika dílčích dodávkách, přičemž cena zboží zůstává nedotčena. 
Prodávající je oprávněn dodat zboží v množstevní toleranci +/- 1%  objednaného množství, čímž je zboží 
považováno za dodané. V případě nezaviněných příčin jako je působení vyšší moci, provozní a dopravní 
poruchy, které znemožňují dodat zboží ve stanoveném termínu, je prodávající oprávněn adekvátně změnit 
dodací lhůtu. Změnu dodací lhůty je prodávající povinen neprodleně sdělit kupujícímu. Odškodnění 
kupujícího za nedodržení dodací lhůty je vyloučeno, pokud nebylo způsobeno nedbalým přístupem 
prodávajícího.  
 
 
 

Článek V. 
Značení dodávek a tolerance 

                                                                                                             
Značení jednotlivých položek zboží v dodávce je značeno způsobem obvyklým pro konkrétní druh zboží. 
Zboží je dodáváno s válcovacími, nástřihovými a váhovými tolerancemi obvyklými u výrobce. 

 
Článek VI. 

Reklamace, záruční podmínky 
 
Reklamace jakéhokoli druhu je nutno uplatnit během 3dnů od data převzetí zboží kupujícím. Reklamace 
skrytých vad je nutno nahlásit prodávajícímu ihned po zjištění těchto vad, nejpozději v době trvání záruční 
doby. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace provede odstranění vady dle Obchodního 
zákoníku. Reklamaci je třeba uplatnit písemně vyplněním a podepsáním reklamačním protokolu a 
předložením poškozeného zboží v sídle prodávajícího. Ústní nebo později uplatněná reklamace je u 



 
 

 
 
                                                                          

prodávajícího neúčinná. Reklamace nebude brána na vědomí, pokud se týká množství nebo druhu zboží, které 
kupující při převzetí zjistil a přesto pokračuje ve zpracování zboží. Prodávající poskytne záruku na zboží dle 
obecných právních předpisů, není-li výrobcem či dovozcem stanovena delší záruční doba. Při reklamaci je 
kupující povinen předložit doklad o nákupu reklamovaného zboží. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci 
nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozhodující okamžik pro posouzení stavu zboží 
je okamžik převzetí zboží kupujícím. V případě písemné a oprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje 
právo řešit reklamaci pokud možno dohodou s kupujícím. Možné způsoby jsou buď opravou, náhradní 
dodávkou, finančním vyrovnáním (slevou), nebo odstoupením od smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy 
nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel (§441 obch.zák.) 

Za technické požadavky s ohledem na druh použití zboží nepřebírá prodávající záruky. Dodavatel ručí pouze 
za technické hodnoty uvedené v příslušných technických normách, podle kterých je materiál dodáván. 

  Záruka se vztahuje pouze na zboží, které bylo řádně namontováno a provozováno v souladu s pokyny pro     
montáž a obsluhu. 
 
Záruka se nevztahuje na: 
a) Na poruchy způsobené nedodržením podmínek pro použití ve stanoveném prostředí. 
b) Na poruchy způsobené mechanickým poškozením výrobku, zejména poškození  plastových částí. 
c) Na poruchy způsobené neodborným zásahem, přepětím v el. síti, případně působením  
    elektrostatického   výboje. 
d) Na poruchy způsobené použitím komponentů jiných, než doporučených výrobcem, nebo  
    dodavatelem, rovněž také opravou, kterou vykonala nepověřená osoba. 
e) Na poškození v důsledku  nepříznivých povětrnostních vlivů. 
f) Na zboží použité za extrémně neobvyklých podmínek. 
g) Na výrobky s poškozenými nálepkami, popř. jinými ochrannými znaky, případně s 
    odstraněným, nebo poškozeným sériovým číslem výroby. 
h) Na použití nekompatibilních komponentů při opravách. 
ch) Na přirozené opotřebení výrobků a jejich komponentů. 
 
  Doba opravy oprávněně reklamovaného zboží se do záruční doby nepočítá. 

V případě neoprávněné záruční reklamace, budou kupujícímu naúčtovány všechny náklady spojené s touto    
reklamací (Právo posuzovat oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace si vyhrazuje firma prodávajícího, 
případně dodavatel zboží) 
 
 

Článek VII. 
Dopravní a expediční podmínky 

Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující typy dopravy: 

1. Osobní odběr v provozovně prodávajícího 

a) Za kupujícího jsou oprávněni zboží odebírat pouze osoby, které kupující k osobním odběrům písemně 
zmocnil. 

b) Prodávající při osobních odběrech vydá zboží dle objednávky, popř. dle potvrzené objednávky jen osobám 
zmocněným, které prokáží svoji totožnost a jejichž podpis na předávacím protokole bude při laickém 
posouzení odpovídat podpisovému vzoru. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou kupujícímu 
paděláním dokladu totožnosti nebo podpisu zmocněnce. 



 
 

 
 
                                                                          

c) Zboží vydané zmocněnci, jehož údaje jsou uvedeny ve zmocnění, se považuje za zboží řádně odebrané 
kupujícím, jestliže kupující zmocnění neodvolal písemným nebo telefaxovým oznámením doručeným 
prodávajícímu nejpozději v předchozím pracovním dnu přede dnem odběru zboží. 

2. Doprava tuzemskou spediční firmou (na účet kupujícího) na adresu uvedenou kupujícím.  

3. Doprava prodávajícím ( na účet kupujícího) na adresu uvedenou kupujícím. 
 

   Článek VIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
V případě prodlení kupujícího s placením faktury je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 
 

 
          
 
     

Článek IX. 
Okolnosti, které vylučují odpovědnost prodávajícího 

 
Prodávající  je zproštěn odpovědnosti za plnění smluvních povinností v případech „vyšší moci“ dle ust. § 
374 obch..zák..  

      Nebezpečí škody na zboží  přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo            
jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu 
tím, že zboží nepřevezme (§455 obch.zák.). 
 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
Zboží zakoupené podle těchto „Všeobecných dodacích a platebních podmínek“ nelze vrátit, ani vyměnit za 

jiné zboží. 
 Není-li v těchto „Všeobecných dodacích a platebních podmínkách“ sjednáno jinak, platí pro tento smluvní 

vztah příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a předpisů s ním souvisejících v platném znění. 
 
 
 
 
 
V Hodoníně, dne 31.3.2010                                               Zahradník Jan-jednatel 

 
 

 
 
         


