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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

A. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

V souladu s podmínkami a termíny stanovenými v příslušné kupní smlouvě a v tomto dokumentu – Prodejce je 

povinen prodat zboží Kupujícímu a Kupující je povinen zboží přijmout a zaplatit Prodejci příslušnou nákupní 

cenu. Specifikace zboží, dodací termín, kvalita, platební podmínky a množství jsou odsouhlaseny v kupní 

smlouvě. 

B. KUPNÍ CENA 

1. Kupní cena zboží se stanoví podle ceníku zboží platného v době uzavření kupní smlouvy. Ceník platný 

ke dni uzavření kupní smlouvy je její nedílnou součástí (viz. Příloha č. 2). Tento ceník je závazný do 

doby, než bude dohodou smluvních stran odsouhlasen nový ceník. V případě, že prodávající hodlá 

změnit ceny sjednané v ceníku, je povinen 30 dnů předem informovat kupujícího zasláním návrhu 

nového ceníku s uvedením data, od nějž má ke změně cen dojít. Nebude-li návrh ceníku odsouhlasen 

kupujícím do 10 dnů před navrženým datem, od nějž má ke změně cen dojít, je prodávající oprávněn 

od smlouvy odstoupit.  

2. V případě , že je Kupující ve zpoždění s úhradou jakékoliv faktury vystavené Prodejcem,  má Prodejce 

právo zastavit expedici zboží Kupujícímu.  

C. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

Způsoby doručení:  

1. Prodejce zajistí doručení zboží Kupujícímu včetně přepravy.  

2. Kupující si  zajistí odběr zboží včetně přepravy.  

Místo doručení: sídlo Kupujícího nebo jiné dohodnuté místo.  

Příjem zboží oznámí Kupující Prodejci zasláním řádně podepsaného potvrzení. 

D. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu určenou pro konkrétní zboží ceníkem, který je 

součástí Kupní smlouvy jako Příloha č. 2.  

2. Kupní cena doručeného zboží bude uhrazena ve shodě s fakturou vydanou Prodejcem. Povinnost 

Kupujícího zaplatit  kupní cenu. Tato povinnost je splněna tehdy, když kompletní částka specifikována 

příslušnou fakturou je připsána na účet banky Prodávajícího.   

F. VÝHRADA VLASTNICTVÍ 

Ve smyslu  §  445  zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku nabývá kupující vlastnického práva ke zboží teprve 

úplným zaplacením kupní ceny.  
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A VADY ZBOŽÍ 

1. Na zboží je poskytnuta záruka za jakost na dobu 24 měsíců ode dne splnění povinnosti prodávajícího 

dodat zboží.  

2. Vady zjevné je kupující povinen oznámit nejpozději do 30 dnů od doby kdy uskutečnil nebo měl 

uskutečnit prohlídku zboží, jinak se na ně nevztahuje záruka za jakost.  

3. Dokud kupující při uplatnění vad zboží nepředloží výrobní štítek zboží, nepovažují se vady zboží za 

řádně uplatněné.  Nároky z vad musí být uplatněny písemně a včas s uvedením vad, o něž se jedná a 

nároku z vad zboží, který  Kupující uplatňuje.  

4. Záruka se nevztahuje na jakékoliv závady způsobené nevhodným zacházením a skladováním.  

H. UKONČENÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A KUPNÍ SMLOUVY 

Smluvní strana je od uzavřené kupní smlouvy oprávněna odstoupit pouze v případech, které stanoví tyto 

Všeobecné termíny a podmínky  nebo obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Odstoupením od kupní smlouvy není 

dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.  

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že kdykoliv zjistí, že má vůči 

kupujícímu splatné a neuhrazené pohledávky plynoucí z dřívějších závazkových vztahů. Oznámení o odstoupení 

od Kupní smlouvy zašle prodávající písemně kupujícímu doporučenou poštou. Účinky odstoupení nastanou 

doručením tohoto oznámení. V pochybnostech se má za to, že bylo doručeno 3 dny po odeslání oznámení. 

Každá strana má právo vypovědět tyto všeobecné obchodní podmínky bez uvedení důvodu tří měsíční  

písemnou výpovědí doručenou druhé straně doporučenou poštou.  V tomto případě bude kupní smlouva 

ukončena po uběhnutí tří měsíční lhůty od doručení této výpovědi  druhou stranou. V pochybnostech se má za 

to, že byla doručena 3 dny po odeslání výpovědi. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i na jejich základě uzavřené jednotlivé kupní smlouvy, se řídí českými 

právními předpisy, a to především obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany se 

dohodly, že případné spory či nedorozumění z této smlouvy vyplývající a v souvislosti s ní, budou řešit 

především smírnou cestou. Pro případ, že nedospějí k dohodě, bude spor závazně vyřešen rozhodčím řízením 

konaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem. Místem konání rozhodčího řízení bude Zlín. 


