
 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk 

 
 

1. Rozsah platnosti 

 

1.1. Smluvní strany, které jsou v obchodním spojení, mezi sebou dohodly, že jejich v budoucnu 

uzavřené kupní smlouvy se budou řídit všeobecnými obchodními podmínkami mezi nimi níže 

sjednanými. 

 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy 

(dále jen smlouva) na zboží prodávané s.r.o. ZEZ SILKO Žamberk (dále jen prodávající). 

 

1.3. Veškeré vztahy vzniklé z této smlouvy, jakož i z VOP, se řídí, není-li stanoveno jinak, právním 

řádem platným v České republice. 

 

1.4. Smlouva, jakož i veškeré její změny a doplňky musí mít písemnou formu. 

 

1.5. K účinnosti těchto VOP postačí, zašle-li prodávající VOP společně s kupní smlouvou (Potvrzením 

objednávky) kupujícímu. 

 

 

2. Vznik smlouvy 

 

2.1. Na základě písemné objednávky kupujícího bude prodávajícím zaslána či předána ve lhůtě 

přiměřené kupní smlouva (Potvrzení objednávky). 

 

2.2. Tímto způsobem smlouva vznikne. 

 

2.3. Provedením jakýchkoliv změn v kupní smlouvě kupujícím pozbývá kupní smlouva platnosti. 

V takovém případě se jedná o návrh na uzavření kupní smlouvy, předložený kupujícím 

prodávajícímu a smlouva vznikne až dnem dojití souhlasného vyjádření prodávajícího. 

 

 

3. Náležitosti smlouvy 

 

3.1. Smlouva vzniká způsobem uvedeným v čl. 2, dojde-li alespoň k dohodě o jejím předmětu a ceně.  

 

3.2. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je oprávněn prodávající plnit před sjednanou lhůtou plnění 

nebo v dílčích dodávkách. 

   

 

 

4. Dodací podmínky 

 

4.1. Prodávající předá kupujícímu doklady ke zboží v čase a způsobem, který mu dostatečně umožní 

převzetí smluveného zboží. Dodání zboží se řídí dle pravidel INCOTERMS 2010. Dodávka bude 

splněna dnem převzetí věci kupujícím v sídle prodávajícího (parita EXW), případně předáním 



prvnímu veřejnému dopravci k přepravě pro kupujícího vhodným a hospodárným způsobem 

dopravy (parita FCA). 

Dojde-li k prodlení s plněním u prodávajícího z důvodů, kterým nemohl zabránit (např. prodlení 

v dodávkách dodavatelů, stávka, havárie, živelná pohroma, zákazy dovozu či vývozu či jiné případy 

vyšší moci), nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé tímto prodlením. 

 

4.2. Kupující potvrdí převzetí zboží. Neučiní-li tak nebo je bezdůvodně nepřevezme, může mu je 

prodávající vyúčtovat a na jeho nebezpečí a jeho náklady uskladnit, a to i u třetí osoby. Pokud 

kupující zboží nepřevezme smluveným způsobem, přestože byl k tomu prodávajícím vyzván, je 

prodávající též oprávněn odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího 

veškerou náhradu škody mu vzniklou. 

 

4.3. Podmínkou splnění dodací lhůty je předchozí úhrada všech platebních závazků kupujícího vůči 

prodávajícímu. V případě, že tyto závazky nejsou uhrazeny, není prodávající povinen plnit dodávky 

a není v prodlení se splněním těchto závazků. Kupující následně není oprávněn žádat smluvní 

pokutu za prodlení v plnění dodávek. 

 

 

5. Odpovědnost za vady - záruka 

 

5.1. Prodávající garantuje, že předmět dodávky plně odpovídá technickým a jakostním ukazatelům pro 

toto zboží obvyklým a sjednaným ve smlouvě. 

 

5.2. Zřejmé vady zboží (tj. vady zjistitelné při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, např. 

zjevné poškození zboží, vady množství apod.) musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu (dále 

jen reklamovány) při osobním odběru ihned, jinak do 15-ti dnů od přechodu nebezpečí škody na 

zboží na kupujícího. 

 

5.3. Jiné vady zboží musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční 

doby. 

 

5.4. Reklamace musí být vždy písemná. Vady v ní musí kupující popsat, popřípadě uvést, jak se 

projevují a musí být doložena důkazy prokazujícími její oprávněnost. 

 

5.5. Reklamované zboží musí být skladováno oddělené až do vyřízení reklamace a jakékoliv dispozice 

s ním, které by mohly ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných vad, jsou bez předchozího 

souhlasu prodávajícího nepřípustné. 

 

5.6. Pokud je reklamace oprávněná, může prodávající dle svého uvážení buď odstranit zjištěné vady 

během přiměřené lhůty nebo dodat nové zboží za původních podmínek. Po dohodě s kupujícím lze 

řešit reklamace také poskytnutím přiměřené slevy na zboží či jiným způsobem. 

 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, činí záruční doba (záruka) na vady zboží 12 měsíců a začíná běžet dnem 

přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. 

 

5.8. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže zboží používat pro jeho vady, 

které byly u prodávajícího řádně reklamovány a za které odpovídá prodávající. Tato doba počíná 

běžet ode dne doručení řádné reklamace vad zboží. 

 

5.9. V případě, že reklamace je vyřízena výměnou zboží, běží záruční doba opět znovu. Dojde-li 

k výměně pouze části, běží záruční doba znovu pouze pro tuto část zboží. 

 

5.10. Reklamace nemá vliv na povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu zboží. 

 

 

 



 

 

6. Platební podmínky 

 

6.1. Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě 

plnění v souladu s kupní smlouvou. 

 

6.2. Jakékoliv platby z této smlouvy jsou uskutečňovány na základě platebních podkladů, jimiž jsou při 

platbě ceny zboží bezhotovostním způsobem – proforma faktura, faktura, při platbě ceny zboží 

v hotovosti – daňový doklad s dodacím listem. Při ostatních platbách (např. úrok z prodlení, sankce) 

je platebním podkladem vyúčtování. 

 

6.3. Při smluvené platbě předem, která je zálohou na kupní cenu, je platebním podkladem při 

bezhotovostním styku proforma faktura a při složení zálohy v hotovosti příjmový pokladní doklad 

prodávajícího nebo příjmový pokladní doklad peněžního ústavu prodávajícího. 

 

6.4. Nezaplatí-li kupující sjednanou zálohu kupní ceny, není prodávající v prodlení se splněním závazku 

dodat zboží. 

 

6.5. Námitky k platebním podkladům je třeba podat prodávajícímu písemně nejpozději ve lhůtě jejich 

splatnosti. 

 

6.6. Lhůta splatnosti všech platebních podkladů začíná běžet vždy od jejich vyhotovení (odeslání) 

kupujícímu a je, není-li dohodnuto jinak, 17-ti denní. V pochybnostech se má za to, že faktura, 

popř. jiný platební doklad, byl druhému účastníku doručen třetího dne po odeslání. 

 

6.7. Zaplacením se rozumí předání hotovosti proti potvrzení prodávajícího či připsání částky na peněžní 

účet prodávajícího. 

 

6.8. Vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy nabude kupující až okamžikem úplného zaplacení 

kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny kupujícím zůstává předmět kupní smlouvy ve 

vlastnictví prodávajícího. 

 

 

7. Náhrada škody, smluvní pokuta 

 

7.1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění sjednanou v kupní smlouvě, uhradí kupujícímu 

(mimo případů viz bod 4.1.) smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den 

prodlení. 

V případě prodlení kupujícího s placením za uskutečněné dodávky není prodávající povinen plnit 

další dodávky do doby, než bude dluh vyrovnán. Kupující v tomto případě není oprávněn požadovat 

smluvní pokutu. 
 

 

7.2. V případě, že kupující odmítne nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit dodávku 

zboží, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši minimálně 50% z ceny neodebraného zboží. 

 

7.3. V případě dodání vadného zboží nemá kupující právo požadovat smluvní pokutu. Bude 

postupováno vždy dle bodu 5. 

 

7.4. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží, uhradí kupující prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 

7.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 



7.6. Odstoupí-li jedna ze smluvních stran po dohodě s druhou smluvní stranou, popř. odstoupí-li na 

základě ustanovení občanského zákoníku nebo VOP od smlouvy, je odstupující strana povinná 

nahradit druhé straně škodu, která jí tímto vznikne. 

 

7.7. Nepřímé a následné škody vzniklé ve spojitosti s dodávkou zboží prodávající není povinen hradit. 

Tyto škody především zahrnují: ušlý zisk, zajištění náhradních dodávek energií, nemožnost užívání 

věci, pozdní dodání zboží, odchylky parametrů/smluvních podmínek dodaného zboží apod.  

Celková povinnost a odpovědnost prodávajícího týkající se náhrady škody včetně smluvních pokut 

a všech dalších nároků kupujícího nesmí překročit celkovou hodnotu dodávaného zboží. 

 

 

8. Další ujednání 

 

8.1. Pro následující obchodní případy jsou ceny dle smlouvy nezávazné. 

 

8.2. Dodané zboží může být exportováno pouze se souhlasem prodávajícího. 

 

8.3. Nezaplacení kupní ceny ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy. 

 

8.4. Kupující (provozovatel kompenzačních zařízení) se zavazuje, že v případě rekonstrukcí těchto 

zařízení je původcem odpadů a je si vědom všech povinností, které se na něj vztahují v souladu 

s platným zákonem o odpadech. 

 

8.5. Kupující se zavazuje do doby úplného vypořádání veškerých povinností plynoucích mu z uzavřené 

smlouvy nebo VOP oznamovat prodávajícímu veškeré změny všech svých bankovních účtů, včetně 

označení peněžních ústavů, změny svého obchodního názvu a sídla apod. Pokud kupující tuto 

informační povinnost vůči prodávajícímu nesplní vždy do 14-ti dnů ode dne nastalé změny a tím 

mu ztíží či znemožní splnění povinností dle smlouvy, zbavuje se prodávající odpovědnosti za škody 

kupujícímu tímto vzniklé. 

 

 

 

V Žamberku dne 1.4.2019 

 

 

 

Ing. Vladislav Náhlík  

ředitel a jednatel společnosti 
 


