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DODACÍ, PLATEBNÍ A ZÁRU ČNÍ PODMÍNKY 
 

Dodání zboží 

01. Zboží bude dodáno ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě a to : 
- předáním zboží kupujícímu v místě upřesněném kupujícím,  pokud přepravu bude zajišťovat prodávající, 
- předáním zboží kupujícímu ve skladu prodávajícího,  v případě, že přepravu bude zajišťovat kupující, 

-  předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožnění kupujícímu uplatnit práva z přepravní 
smlouvy vůči dopravci. 

Náklady na přepravu nese kupující, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Ten je  rovněž povinen ihned po 
podepsání kupní smlouvy sdělit  prodávajícímu přepravní dispozice. Pokud tak neučiní, ani  v dodatečně lhůtě 
stanovené prodávajícím, může tento od  smlouvy odstoupit. 

02. Případná zajištění zboží a speciální balení zboží nejsou zahrnuty v kupní  ceně. 

03. Současně se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu  dodací list, příp. jiné doklady potřebné k převzetí a 
užívání věci, pokud nebudou předány při zaplacení kupní ceny 

04. Prodávající se zavazuje dodat zboží v ujednané jakosti, případně v jakosti, která se hodí  pro účel, k němuž se 
zpravidla takové zboží užívá. 

05. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu kdykoliv během  lhůty, stanovené v kupní smlouvě, a to i v dílčích 
dodávkách. 

06. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, dodané  zboží převzít, a to nezávisle na případném následném  
uplatňování nároků z vad zboží. 

07. Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí.  O případných množstevních nebo kvalitativních vadách 
pořídit  podrobný zápis. Případnou prohlídku na místě samém dohodne  s prodávajícím. 

08. V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu  kupní smlouvy předvídat a které způsobí 
prodávajícímu  překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající  oprávněn posunout lhůtu plnění na 
dobu, po kterou tato  překážka trvala a o přiměřenou dobu potřebnou k rozběhu své  normální činnosti. Jedná se 
zejména o události, jako válka,  povstání, nepokoje, stávky, různá opatření úřadů, přírodní  katastrofy, prodávajícím 
nezaviněné zpoždění dodávek  materiálů, energií a podobné události vyšší moci, které  naruší plnění smluvních 
povinností prodávajícího. 

Kupní cena 

09. Dohodnutá kupní cena je vyčíslená bez daně z přidané hodnoty. 

10. Kupující je povinen zaplatit sjednanou kupní cenu dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě. 

11. Kupní cena může být hrazena před nebo až  po dodání zboží, a to na základě dokladu označeného jako  faktura 
(zálohová faktura) . Faktura (zálohová faktura) je pak splatná po doručení  kupujícímu ve lhůtách dle kupní smlouvy. 
V případě pochybnosti smluvní strany mají za to,  že dnem doručení je třetí den po odeslání faktury. V případě  
pozdní nebo neúplné úhrady faktury je kupující povinen  uhradit prodávajícímu 0,05% úroku z prodlení z 
nezaplacené  částky, a to za každý den prodlení. 

12. Samostatnou položkou ve faktuře nebo samostatným dokladem  budou vyúčtovány kupujícímu případné náklady na 
dopravu, za zajištění zboží, speciální balení případně jiné náklady sjednané v kupní smlouvě. 

13. Pokud bude kupující ve zpoždění s placením kupní ceny, je  prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné 
dodávky, aniž to  bude považováno za porušení smlouvy. 

14. Prodávající může rovněž od smlouvy odstoupit, pokud kupující  bude v prodlení s placením kupní ceny. 
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Záruka za jakost 

15. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v  délce 24 měsíců od převzetí, nestanoví-li kupní smlouva 
jinak. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž  se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady  byly 
způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží  neodborným zacházením (zejména zásahem do konstrukce,  
případně přetížením apod.), neoprávněným použitím nebo  vnějšími vlivy. 

 

16. Prodávající v této době odpovídá za to, že dodané zboží bude  po stanovenou dobu způsobilé pro použití k 
obvyklému účelu  a bude zachovávat obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta běží dnem  předání zboží kupujícímu. 

17. Kupující je povinen uplatnit nárok ze záruky oznámením  prodávajícímu písemně a bez odkladu, včetně všech 
podrobností  zjištěné závady. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, 
kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

18. Prodávající se zavazuje v záruční době odstranit vady  výrobků na své náklady, kromě případů, na které se záruka 
za  jakost nevztahuje. 

19. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již 
při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistí-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad a nebo zastřel-li vadu lstivě. 

20. Nahrazené vadné zboží zůstává majetkem prodávajícího a kupující je povinen je vrátit, pokud o to prodávající  
požádá. 

 
21. a) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo  

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 

- na odstranění vady opravou věci 

- na přiměřenou slevu z kupní ceny 

- nebo odstoupit od smlouvy 

b) je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou 
slevu z kupní ceny 

22. Chybějící množství bude dodáno v případě, pokud to bude možné  a účelné. V opačném případě bude kupujícímu 
poskytnut  dobropis. 

23. Žádné další záruky a závazky na sebe prodávající nepřebírá, mimo případy uvedené v kupní smlouvě nebo těchto 
dodacích  podmínkách. 

Skon čení platnosti kupní smlouvy 

24. Platnost kupní smlouvy skončí splněním závazku. 

25. Před skončením kupní smlouvy splněním závazku může platnost  kupní smlouvy skončit: 

a) na základě vzájemné dohody smluvních stran, 

b) odstoupením od smlouvy v případech stanovených kupní  smlouvou nebo těmito dodacími podmínkami. 

26. V případě odstoupení od kupní smlouvy  je toto účinné dnem následujícím po dni, ve kterém písemné oznámení  o 
odstoupení bylo doručeno druhé straně. 

27. Smluvní strany se mohou dohodnout i na jiném způsobu ukončení  platnosti kupní smlouvy způsobem upraveným 
obchodním nebo občanským zákoníkem. 

 


