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Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků společnosti 
STROJÍRNY POLDI, a.s. 

(dále jen „Podmínky“) 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Tyto Podmínky upravují podmínky prodeje zboží mezi kupujícím na straně jedné a 

prodávajícím, tj. společností STROJÍRNY POLDI, a.s., IČ: 27661440, se sídlem Kladno – 
Dubí, Dubská 243, PSČ 27203, na straně druhé, na základě samostatně uzavřené kupní 
smlouvy a jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). 

2. Tyto Podmínky platí v celém rozsahu, pokud si strany ve Smlouvě písemně nedohodnou 
jinak; obsah Smlouvy je nadřazen těmto Podmínkám. Obchodní podmínky kupujícího, 
pokud se odchylují od obsahu těchto Podmínek nebo Smlouvy, nebo jsou s nimi v rozporu, 
jsou neúčinné a nestanou se součástí uzavřené Smlouvy, ledaže s nimi prodávající písemně 
výslovně vyjádří souhlas. Nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím 
a kupujícím jsou Podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy. 

 
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 
1. V případě, že návrh na uzavření Smlouvy zasílá kupujícímu prodávající, je prodávající 

vázán svým návrhem na uzavření Smlouvy spolu s těmito Podmínkami po dobu 15 dnů od 
data odeslání Smlouvy kupujícímu, není-li v návrhu Smlouvy uvedena lhůta jiná. Dokud 
není Smlouva uzavřena, je prodávající oprávněn návrh na uzavření Smlouvy zrušit, aniž 
by mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost k náhradě škody či jakékoliv jiné újmy vůči 
kupujícímu. Smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží řádně podepsaný 
návrh Smlouvy akceptovaný kupujícím bez výhrad a změn. Tímto je vyloučena aplikace 
ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„OZ“), tj. možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

2. V případě, kdy návrh na uzavření Smlouvy zasílá kupující, dochází k uzavření Smlouvy 
okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení návrhu na uzavření Smlouvy – 
objednávky (tedy samostatné potvrzení na listině oddělené od objednávky, anebo 
i potvrzení vyznačené přímo na původním formuláři objednávky vystavené kupujícím) 
prodávajícím. Dokud není Smlouva uzavřena (kupující neobdrží potvrzení návrhu na 
uzavření Smlouvy), je prodávající oprávněn potvrzení objednávky zrušit, aniž mu tím 
vznikla jakákoliv odpovědnost k náhradě škody či jakékoliv jiné újmy vůči kupujícímu. 

3. Pro urychlení spolupráce mohou strany zasílat dokumenty uvedené v odstavci 1 a 2 tohoto 
článku II. i faxem, anebo e-mailem, avšak vždy platí, že naskenovaný, či faxem zaslaný 
dokument musí být doručen následně i jako podepsaná listina.  

4. Za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy nebo jakýchkoliv obchodních podmínek se 
nepovažuje mlčení prodávajícího. 
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5. Ústní nebo písemná ujednání nebo dohody, učiněné před podpisem Smlouvy oběma 
stranami a týkající se obchodu zamýšlenými podle později uzavřené Smlouvy, se nahrazují 
ustanoveními Smlouvy spolu s těmito Podmínkami, pokud taková ujednání nebyla 
výslovně zahrnuta do Smlouvy. 

6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, které 
jsou jako takové označeny. Tímto je v souladu s § 558 odst. 2 OZ výslovně vyloučeno 
použití obchodních zvyklostí. Každá Smlouva se řídí vždy těmito pravidly, a to v pořadí, 
v kterém jsou za sebou uvedeny: (i) v prvé řadě kogentními ustanoveními OZ; 
(ii) podmínkami, které jsou uvedeny přímo ve Smlouvě (popř. potvrzené objednávce); 
(iii) ustanoveními těchto Podmínek; (iv) dispozitivními ustanoveními OZ a ostatními 
právními předpisy. 

 
III. DODÁVKA, DODACÍ DOBA, ZPOŽDĚNÍ DODÁVKY 
 
1. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, je prodávající povinen dodat zboží v paritě EXW 

(závod v sídle prodávajícího) podle Incoterms 2010, tedy místem plnění je sídlo 
prodávajícího. Pokud prodávající zboží zabalil a obal (příp. paleta, kontejner, apod.) je dle 
dohody ve Smlouvě vratný, je kupující povinen takový obal či obdobné věci prodávajícímu 
na své náklady a nebezpečí vrátit bezodkladně po předání zboží. 

2. Dodací doba je dodržena, pokud je do jejího uplynutí dán předmět dodávky kupujícímu 
k dispozici pro převzetí v místě plnění. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu 
veškerou potřebou součinnost k převzetí zboží, zejména se Kupující zavazuje (např. 
prostřednictvím zmocněné osoby – dopravce) odebrat zboží ve lhůtě uvedené v písemné 
výzvě prodávajícího k odběru zboží, nejpozději však ve sjednaném dni dodání zboží dle 
Smlouvy (pokud je sjednán). V případě, že kupující nevyzvedne zboží bez zbytečného 
odkladu ve stanovené lhůtě po obdržení výzvy prodávajícího, nejpozději však do pěti (5) 
pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí zboží, bude závazek prodávajícího dodat 
zboží dle příslušné Smlouvy považován za řádně splněný, a to uplynutím posledního dne 
lhůty pro odebrání zboží (resp. uplynutím sjednaného dne dodání zboží) a prodávajícímu 
vzniká nárok na úhradu kupní ceny za zboží, přičemž prodávající je oprávněn vystavit 
ihned fakturu k úhradě kupní ceny. V takovém případě bude zboží uschováno 
u prodávajícího na nebezpečí a náklady kupujícího a kupující je povinen uhradit 
prodávajícímu nad rámec kupní ceny i smluvní pokutu ve výši 1,5 % z kupní ceny zboží 
dle Smlouvy za  za každý započatý týden prodlení kupujícího s převzetím zboží. Tímto 
ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu nákladů prodávajícího za 
úschovu zboží. Prodlení kupujícího s odebráním zboží, které bude delší než třicet (30) 
kalendářních dnů, je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

3. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. Prodávající je oprávněn též dodat 
zboží předčasně. Kupující není oprávněn požadovat předčasné dodání zboží. 

4. V případě prodlení kupujícího s odebráním zboží dle odst. 2 tohoto článku III. Podmínek, 
které bude delší než devadesát (90) kalendářních dnů, je prodávající oprávněn neodebrané 
zboží dle Smlouvy sešrotovat. Kupující bude o tomto úkonu vyrozuměn prodávajícím 
alespoň deset (10) kalendářních dní předem. Náklady na takovou šrotaci hradí kupující. 
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V případě současného splnění podmínek: (i) prodlení kupujícího s odebráním zboží dle 
odst. 2 tohoto článku III. Podmínek delším než devadesát (90) kalendářních dnů a (ii) 
šrotace neodebraného zboží prodávajícím, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši kupní ceny sešrotovaného neodebraného zboží dle příslušné 
Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody. 

5. Nestanoví-li Smlouva jinak, vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem, kdy 
je v plné výši uhrazena cena příslušné dodávky zboží vč. DPH (výhrada vlastnického 
práva). Kupující je oprávněn prodat zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva 
(tj. do okamžiku úplného uhrazení kupní ceny), popř. takové zboží zatížit ve prospěch třetí 
osoby, pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. 

6. Nářadí a jakékoliv jiné pomůcky potřebné pro výrobu zboží na základě Smlouvy, jež byly 
vyvinuty prodávajícím a přizpůsobeny jeho metodám a zařízením, zůstávají ve vlastnictví 
prodávajícího včetně veškerého duševního vlastnictví k němu. Účast kupujícího na 
nákladech na výrobu takového nářadí dává kupujícímu pouze právo k použití tohoto nářadí 
v dílnách prodávajícího po předchozím písemném souhlasu prodávajícího, neboť náklady 
na výrobu takového nářadí byly zohledněny v kupní ceně za zboží. 

7. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím i dokumentaci vztahující se ke 
zboží, která je požadována všeobecně závaznými právními předpisy a/nebo Smlouvou. 

8. Prodávající je oprávněn zboží zadržet, jestliže má vůči kupujícímu jakékoli neuhrazené 
splatné pohledávky (včetně pohledávek ze smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady 
škody), prodávající je oprávněn v případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou rovněž 
oprávněn pozastavit dodávku dalšího objednaného zboží dle kterékoliv Smlouvy nebo 
jakékoliv jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (tedy nikoliv pouze dle té, 
která se týká prodlení kupujícího), a to až do úplného vyrovnání všech splatných závazků 
kupujícího vůči prodávajícímu. Takové nedodání zboží nebude považováno za prodlení 
prodávajícího se splněním jeho závazku dle předmětné smlouvy. 

9. Termín dodání se rovněž posunuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení s úhradou kupní 
ceny nebo jakýchkoliv jiných splatných pohledávek prodávajícího nebo zálohy na tuto 
kupní cenu nebo v prodlení s dodáním výkresové dokumentace, případně jiných výrobních 
nebo přepravních dispozic, na jejichž dodání se kupující s prodávajícím dohodl nebo 
jejichž dodání je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy ze strany prodávajícího. 

10. Pokud prodávající zboží zabalil a obal (příp. paleta, kontejner, fixační materiály apod.) je 
dle dohody ve Smlouvě vratný, je kupující povinen takový obal či obdobné věci 
prodávajícímu na své náklady a nebezpečí vrátit bezodkladně po předání zboží. 
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IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Cena zboží dle Smlouvy je cenou pevnou. Nad rámec sjednané ceny je kupující povinen 

prodávajícímu uhradit DPH v zákonné výši.  
 
2. V kupní ceně není zahrnuta cena přepravních obalů, náklady na balení, naložení na 

dopravní prostředek ani náklady na jiné poplatky, např. daně, clo, pojištění apod., veškeré 
tyto položky náklady představují samostatné položky, které budou účtovány v rámci 
účtování kupní ceny (tyto náklady tedy nejsou součástí kupní ceny), pokud není ve 
Smlouvě výslovně stanoveno jinak a veškeré tyto náklady nese kupující.  

3. Nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny za zboží vzniká ke dni, který nastane jako první: 
(i) den dodání zboží podle Smlouvy; nebo (ii) den vzniku prodlení kupujícího s převzetím 
zboží podle Smlouvy. 

4. Prodávající má právo v den vzniku nároku na kupní cenu (viz výše čl. IV. odst. 3 těchto 
Podmínek) vystavit daňový doklad (fakturu) na kupní cenu za dodané zboží dle Smlouvy. 
Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne jejího vystavení, pokud se Strany ve Smlouvě 
nedohodnou jinak.  

5. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností o účtování ceny platí, že dodání zboží nastává 
i tehdy, pokud byla odebrána jen část zboží, v takovém případě došlo k dodání zboží 
ohledně odebrané části, u zbývající části zboží pak může nastat prodlení s převzetím zboží. 

6. Úhrada kupní ceny se provádí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený 
ve faktuře, resp. na účet určený písemnou platební instrukcí vydanou prodávajícím. 
Jakákoliv fakturovaná částka se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je taková platba 
připsána na příslušný účet prodávajícího.  

7. Kupující není oprávněn provést jednostranný zápočet proti jakýmkoliv pohledávkám 
prodávajícího, které vzniknou podle Smlouvy nebo jakýchkoliv jiných smluv uzavřených 
mezi kupujícím nebo prodávajícím nebo z jakéhokoliv jiného smluvního nebo 
mimosmluvního jednání, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující 
není oprávněn zadržovat platby, resp. jakoukoliv jejich část, z důvodu jakýchkoliv 
protipohledávek či tvrzeného nároku z vadného plnění (tj. z důvodu reklamace zboží). 
Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího (ani není oprávněn postoupit Smlouvu 
jako celek), ani takové pohledávky zatížit jakýmkoliv právem třetí osoby. 
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V. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 
 
1. Kupující je povinen při objednávání zboží přesně specifikovat požadavky na zboží, 

zejména množství, vlastnosti, kvalitativní parametry, konzervaci, balení a způsob a formu 
prokázání shody se specifikovanými požadavky. Zboží musí mít jakost podle požadavku 
kupujícího v platně uzavřené Smlouvě, jinak podle platných právních předpisů. 

2. Prodávající odpovídá za vady (kvalitativní, kvantitativní, a vady dokumentů apod.), které 
má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí na kupujícího, i když se vada projeví až po tomto 
okamžiku. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu 
nebezpečí na kupujícího, jestliže je způsobena porušením povinností prodávajícího.  

3. Nejedná se o vadu plnění a zboží se považuje za řádně dodané, pokud množství (popř. 
hmotnost) či jakost dodaného zboží odpovídá přípustné toleranční odchylce vyplývající ze 
Smlouvy, technických podmínek, platných (technických) norem či jiných obecně 
závazných předpisů. Stejně tak se nejedná se o vadu plnění a zboží se považuje za řádně 
dodané, pokud dodávka zboží dle Smlouvy bude sice obsahovat vady či vadné kusy (tzv. 
zmetky), avšak množství těchto vad či zmetků nepřesáhne tolerovanou hranici 1 % 
z celkové dodávky zboží dle příslušné Smlouvy, pokud ve Smlouvě nebude sjednáno jinak 
(kupující bere na vědomí, že objektivně nelze dosáhnout stavu, kdy v dodávce zboží bude 
0 % vad či zmetků). 

4. Kupující je povinen zboží dodané na základě Smlouvy pečlivě prohlédnout a zkontrolovat 
(zejména množství zboží), a to bez zbytečného odkladu poté, co došlo k dodání zboží dle 
Smlouvy.  

5. Zjevné vady zboží, které bylo možné zjistit při prohlídce po dodání zboží (zejména 
množství zboží), je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do tří (3) dní ode dne převzetí zboží, v opačném případě se zboží 
považuje za bezvadné. Jiné, než zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit 
prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění, tj. nejpozději do tří (3) dnů po jejich zjištění. 

6. Veškeré reklamace vad zboží (z odpovědnosti z vadného plnění i ze záruky za jakost) musí 
být provedeny písemnou formou a musí obsahovat identifikační údaje reklamované 
dodávky (číslo Smlouvy, popř. číslo potvrzení objednávky, datum dodání, číslo dopravního 
dokladu, číslo faktury atd.), popis zjištěných vad, s doložením dokladů osvědčujícími 
důvodnost a opodstatněnost reklamace. Množstevní reklamace zboží musí být doložena 
průkazným dokumentem (vážním lístkem) nezávislého subjektu. Je-li prokázána 
oprávněnost reklamace, je prodávající povinen dle své výlučné volby poskytnout 
kupujícímu buď přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo v přiměřené lhůtě odstranit vady 
vhodným způsobem. 

7. Kupující je povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného zboží, a to až do dne 
vyřízení reklamace. Kupující není oprávněn volně nakládat s uvedeným zbožím, které by 
znesnadňovalo nebo znemožňovalo reklamační řízení. Pokud kupující poruší uvedené 
povinnosti nebo pokud neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady, popř. mu 
neumožní přístup k reklamovanému zboží, neposkytne prodávajícímu na jeho žádost 
vzorky reklamovaného zboží nebo nedodá ve lhůtě stanovené prodávajícím dostatečné 
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podklady k tomu, aby byl prodávající schopen vyčíslit přiměřenou slevu z kupní ceny, jsou 
tyto skutečnosti důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobují ztrátu nároku kupujícího 
z vadného plnění a ze záruky za jakost. 

8. Pokud nebude ve Smlouvě (popř. v záručním listě vystaveném k dodávanému zboží dle 
Smlouvy) stanoveno jinak, záruční doba na nové výrobky činí dvanáct (12) měsíců ode dne 
dodání zboží kupujícímu a na poskytnuté služby (opravy, kooperační výroba, aj.) činí šest 
(6) měsíců od provedení těchto služeb za předpokladu dodržení Provozních podmínek pro 
přepravu, manipulaci, montáž a provoz strojírenských výrobků společnosti STROJÍRNY 
POLDI, a.s. Jakékoliv reklamace musí být učiněny v souladu s těmito Podmínkami 
nejpozději v poslední den záruční doby. 

9. Prodávající neodpovídá (neposkytuje záruku za jakost) za vady zboží vzniklé nahodile 
nebo z důvodu vyšší moci, a dále za vady zboží vzniklé opotřebením způsobeným 
obvyklým užíváním nebo takovým užíváním zboží, které je v rozporu s účelem Smlouvy 
nebo dokumentace vztahující se ke zboží, a dále neodpovídá za poškození nebo poruchy 
způsobené zaviněným jednáním kupujícího, vadným použitím, chybou dohledu či údržby 
ze strany kupujícího. 

10. V případě, že kupující bude v prodlení s převzetím zboží (viz čl. III. odst. 2 těchto 
Podmínek), počíná záruční doba na zboží běžet již prvého dne takového prodlení 
kupujícího.  

11. Reklamace vady zboží neopravňuje kupujícího pozastavit (zadržet) úhradu kupní ceny 
zboží (či její části), ani odmítnout převzetí další dodávky zboží dle stejné či jiné Smlouvy. 
Nároky kupujícího z vadného plnění a ze záruky za jakost zanikají, pokud kupující 
neoznámí vady ve sjednaných lhůtách a dohodnutým způsobem. 

12. Kupující není oprávněn jím reklamované zboží sám opravovat či s ním jinak manipulovat 
za účelem odstranění reklamované vady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Kupující 
má nárok na úhradu pouze takových nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním 
reklamované vady (tzv. vícenáklady), které budou předem písemně odsouhlaseny 
prodávajícím.   

13. V případě, že kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností 
prodávajícího dle Smlouvy (např. v též důsledku vadné dodávky zboží), aniž by zde byly 
dány okolnosti vyšší moci vylučující odpovědnost prodávajícího, bude prodávající zavázán 
pouze k úhradě skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy vyčíslené kupujícím, 
nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100% 
kupní ceny zboží dle příslušné Smlouvy. Kupující nemůže žádat náhradu škody, která 
vznikla v důsledku prodlení s dodávkou zboží od dodavatelů prodávajícího, nezbytného 
pro splnění závazku prodávajícího dle Smlouvy. 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
STROJÍRNY POLDI, a.s.  ● Dubská 243, 272 03 Kladno – Dubí, Česká republika ● IČ: 27661440 ● DIČ: CZ27661440 

UniCredit Bank Czech Republic a.s.  ● 2102959828/2700 (CZK) ● CZ5727000000002102959836 (Euro) ● BIC/SWIFT: BACXCZPP 
Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11137 ● Společnost certifikována dle ISO 9001, 14001 a 

ISO/TS 16949 

Verze: 06/2020 
Ze dne: 30.6.2020 

VI. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
1. Jestliže bude ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, nebo pokud prodávající 

na základě dostupných informací dospěje k závěru, že zahájení takového řízení hrozí, je 
prodávající oprávněn bez dalšího písemně odstoupit od Smlouvy. Každá ze stran je 
oprávněna od Smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou 
stranou. Odstoupením taková Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká 
nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, poskytnutých 
záruk, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi stranami, 
smluvních pokut a jiných ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení Smlouvy. 

2. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy, pokud bude kupující v  prodlení s úhradou 
kupní ceny nebo s úhradou jakýchkoliv jiných splatných pohledávek prodávajícího více 
než třicet (30) kalendářních dnů. 

3. V případě, že prodávající nebo kupující odstoupí od Smlouvy z důvodů stanovených 
Smlouvou, Podmínkami anebo zákonem, má kupující povinnost do tří (3) dnů od doručení 
oznámení o odstoupení vrátit zboží prodávajícímu na své náklady a pokud Smlouva zanikla 
odstoupením prodávajícího z důvodu na straně kupujícího, současně prodávajícímu uhradit 
veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy a rovněž je kupující 
povinen prodávajícímu nahradit veškerou škodu na zboží a opotřebení zboží, které vznikly 
po termínu dodání zboží kupujícímu. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již 
zaplacenou kupní cenu, přičemž prodávající má právo započíst náklady vynaložené 
v souvislosti s plněním Smlouvy, a náhradu škody za případná poškození a opotřebení 
zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu výše specifikovanou část kupní ceny do 14 
dnů po vrácení zboží. 

 
VII. SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLUV 
 
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodané zboží či jakékoliv jiné 

fakturované peněžité částky se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu 
ve výši 0,25 % z příslušné neuhrazené peněžní částky za každý započatý den prodlení. 
Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody. Nezaplacení kupní 
ceny či jiné peněžité částky ze strany kupujícího ve lhůtě splatnosti na účet prodávajícího 
je považováno za podstatné porušení příslušné Smlouvy. V případě prodlení kupujícího 
s vrácením zboží prodávajícímu z důvodu zániku Smlouvy odstoupením jedné ze 
smluvních stran, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny 
zboží za každý započatý den prodlení s vrácením zboží. 

2. V případě, že se prodávající opozdí s dodávkou o více jak deset (10) pracovních dnů, 
zároveň zpoždění dodávky nebylo způsobeno vyšší mocí a pokud nebylo oběma stranami 
odsouhlaseno posunutí termínu dodávky nebo k posunutí termínu dodávky nedošlo 
v souladu s těmito Podmínkami, je kupující oprávněn žádat od 11. dne zpoždění 
s dodávkou slevu na zboží ve výši 0,02 % z kupní ceny zpožděného zboží za každý den 
opoždění, nejvýše však 3 % z kupní ceny zpožděného zboží. V případě nesplnění dodávky 
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zboží do čtyřicet pět (45) kalendářních dní po sjednaném termínu dodání je kupující 
oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud prodávajícího písemně vyzval k plnění 
s přiměřenou lhůtou k nápravě, a prodávající zboží ani v této dodatečné lhůtě nedodal. 
V případě, že je v době trvání odpovědnosti prodávajícího za vady nebo v době trvání 
záruky s vadami zboží, které znemožňují nebo ztěžují jeho užívání či ohrožují bezpečnost 
způsobena kupujícímu škoda, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
vadného zboží za každý týden, ve kterém tyto vady přetrvávají. Nejvyšší souhrnná výše 
smluvní pokuty (pokut) dle předchozí věty je 20 % z ceny vadného zboží. 

3. Tímto článkem VII. Podmínek nejsou dotčené sankce za poručení Smlouvy dle jiných 
ustanovení dle Podmínek, zejména dle odst. 2 a odst. 4 článku III. Podmínek. 

 
VIII. VYŠŠÍ MOC 
 
1. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu Smlouvy předvídat, a které způsobí 

prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn 
posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení 
normální činnosti. Těmito překážkami se rozumí zejména stávka, válka, jiné nepokoje 
podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní 
pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, arktické mrazy 
znemožňující či omezující přepravu zboží apod., dále prodávajícím nezaviněné zpoždění 
dodávek materiálu a komponentu, dopravní výluky či zpoždění, krádež zboží při přepravě, 
havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události, včetně rozhodnutí či pokynu 
příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle 
příslušné Smlouvy. Prodávající, u kterého nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědný 
za neplnění závazku ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení a kupující zejména nemá právo 
na náhradu škody nebo právo na zaplacení smluvní pokuty plynoucí z takového prodlení. 
O překážce, jakož i o předpokládané době jejího trvání, bude prodávající informovat 
kupujícího v přiměřené době. Strany v dobré víře projednají případná opatření. 

2. Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující třicet (30) kalendářních 
dnů, jsou strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší 
moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu 
působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než třicet (30) kalendářních dnů, má 
každá ze stran právo od příslušné Smlouvy, které se okolnosti vyšší moci týkají, odstoupit. 
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IX. VOLBA PRÁVA A ŘEŠENÍ SPORŮ 
 
1. Právní vztahy založené Smlouvou, a to včetně nároků smluvních stran vyplývajících z 

těchto právních vztahů, se řídí českým právním řádem, přičemž jsou vyloučena kolizní 
ustanovení mezinárodního práva soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží. Vylučuje se aplikace následujících ustanovení OZ na Smlouvy: 
§ 557, § 573 a § 1805 odst. 2 OZ. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle 
§ 1765 odst. 2 OZ, a to na dobu po uzavření Smlouvy. Veškeré promlčecí lhůty, ve kterých 
prodávající může uplatnit svá práva u soudu, se prodlužují na 15 let. Žádná vedlejší 
ujednání při kupní smlouvě mimo těch uvedených v těchto Podmínkách nebo výslovně 
uvedených ve Smlouvě nebyla sjednána. 

2. Všechny spory, které mezi stranami vzniknou z právních vztahů vzniklých na základě 
Smlouvy (tedy uzavřených Smluv), nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány 
obecnými soudy České republiky, přičemž místní příslušnost soudu bude určována podle 
sídla Prodávajícího. 

 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Jestliže se jedna nebo více ustanovení těchto Podmínek nebo Smlouvy stane z jakýchkoliv 

důvodů právně neúčinnou nebo neplatnou, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních 
ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy. Strany se zavazují je bezodkladně nahradit 
ustanoveními novými, které budou sledovat ekonomický cíl těchto Podmínek nebo 
Smlouvy.  

2. Veškeré údaje uvedené ve Smlouvě, a dále též informace, dokumenty a ostatní podklady 
poskytnuté prodávajícím kupujícímu v souvislosti se Smlouvou, které nejsou běžně 
dostupné, jsou obchodním tajemstvím prodávajícího. Kupující se zavazuje, že bez 
předchozího písemného souhlasu prodávajícího tyto důvěrné informace nepoužije pro svou 
potřebu v rozporu s účelem Smlouvy, ani je neposkytne a neumožní k nim přístup třetím 
osobám. 

3. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek od prodávajícího. Kupující 
může kdykoliv zaslat svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Učiní tak písemnou 
formou. Po obdržení tohoto sdělení prodávající zasílání obchodních sdělení ukončí. 

 
Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.6.2020 
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