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PROGROUP BOARD S.R.O. 

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 

společnosti Progroup Board s.r.o., se sídlem Rokycany, Arbesova 1003/III, PSČ 337 01, 

Česká republika, IČ: 262 07 281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, sp.zn. C 13741,  

 

stav k: 02.11.2022  

 

1. ROZSAH PLATNOSTI 

a) Tyto Všeobecné prodejní podmínky výlučně platí pro všechny naše 

– i v budoucnu uskutečněné – dodávky a služby. Podmínky 

objednatele, jež budou s těmito Všeobecnými prodejními 

podmínkami v rozporu či se od nich budou odchylovat nebo je 

doplňovat, neuznáváme, a to ani v případě bezvýhradného dodání 

při znalosti takových odporujících či odlišných podmínek. Nebudou-li 

naše podmínky obsahovat žádná zvláštní ustanovení, platí zákonné 

předpisy bez ohledu na případné obchodní zvyklosti. 

b) Tyto Všeobecné prodejní podmínky sjednané ve smyslu § 1751 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) platí 

pouze vůči jinému podnikateli. 

2. NABÍDKA/UZAVŘENÍ SMLOUVY/PLNĚNÍ SMLOUVY 

a) Naše nabídky nepředstavují návrh na uzavření smlouvy podle § 1732 

odst. 1 OZ. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením objednávky 

z naší strany, v každém případě však okamžikem dodání zboží. 

Poznámky k dodání musí být zaznamenány na našem dodacím listu 

a na nákladním listu CMR a musí být podepsány řidičem; objednatel 

je povinen dodat nám neprodleně kopii těchto dokladů.  

b) Údaje týkající se měr, vah a jiných vlastností výrobků uvedené 

v našich nabídkách a ostatních připojených podkladech, jsou pouze 
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orientační a nezávazné, ledaže by byly v potvrzení objednávky z naší 

strany výslovně uvedeny jako závazné. Na rozdíl od výše uvedeného 

jsou však závazná prohlášení – a sice v tomto pořadí - uvedené 

v našem Technickém datovém listu a v případě, že takový nebude 

k dispozici, tolerance běžné v obchodním styku. Technický datový 

list v aktuálně platném znění zašleme na naše náklady na žádost 

objednatele. 

c) Ohledně receptur, výrobních předpisů, vzorů, ostatních specifikací a 

informací, které naše společnost předává objednatelům, ať už jsou 

hmotné či nehmotné povahy, zejména také ohledně jejich 

elektronické podoby, si vyhrazujeme vlastnické a autorské právo; tyto 

nesmí být bez našeho výslovného písemného souhlasu zpřístupněny 

třetím osobám. Týká se to zejména takových písemných podkladů, 

které jsou označeny jako „důvěrné“.  

d) Je-li objednávku možno považovat za návrh na uzavření smlouvy 

podle 1732 odst. 1 OZ, nemůže ji objednatel během 14 českých 

pracovních dní od odeslání objednávky odvolat. Během této doby 

jsme oprávněni přijmout tento návrh na uzavření smlouvy odesláním 

potvrzení objednávky nebo odesláním objednaného zboží. Za 

účelem účinného uzavření smlouvy se objednatel vzdává obdržení 

výslovného nebo implicitního prohlášení o přijetí návrhu na uzavření 

smlouvy. 

e) Výroba a dodání budou provedeny na základě naší volby v našem 

závodě nebo jednou ze sesterských společností Progroup Board; 

seznam sesterských společností Progroup Board je k dispozici na 

našich webových stránkách http://www.progroup.ag. Převzetím 

zboží Objednatel souhlasí s převzetím smluvních povinností jednou 

ze sesterských společností Progroup Board. 

3. CENA/PLATBA/ÚROKY Z PRODLENÍ/PAUŠÁL ZA VZNIKLOU ŠKODU 

a) Naše ceny se sjednávají jako DAP s dodáním na místo uvedené 

objednatelem v našem potvrzení objednávky podle INCOTERMS 

http://www.progroup.ag/
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2010 plus DPH v aktuálně platné výši, není-li v konkrétním případě 

sjednáno jinak. Každý den dodání bude zahrnut do sběrné faktury, 

nebude-li sjednáno jinak. 

b) Poskytnutí slevy vyžaduje písemnou formu. 

c) Faktury se obvykle zasílají v elektronické podobě ve formátu PDF 

nebo ve srovnatelném bezpečném formátu na emailovou adresu 

uvedenou kupujícím nebo v papírové podobě na výslovnou žádost 

kupujícího, kde společnost Progroup si vyhrazuje právo účtovat po-

platek za zpracování. Pokud je to ve sféře vlivu společnosti Pro-

group, budou v případě elektronického odeslání přijata nezbytná 

opatření k zajištění bezpečného odeslání v souladu s příslušným sta-

vem bezpečnostní technologie. Nepřebíráme žádnou odpovědnost 

za škody vzniklé kupujícímu v důsledku toho, že faktura, kterou 

obdržel, byla v průběhu přenosu zachycena a/nebo změněna třetími 

stranami a v důsledku toho již neodpovídá námi vytvořené a zaslané 

faktuře. Obzvláště nesprávné platby provedené objednatele na zá-

kladě rozdílné faktury jdou k tíži objednatele. 

d) Veškeré konečné vyfakturované částky jsou splatné beze srážek do 

30 dnů od vystavení faktury a dodání, není-li v jednotlivých případech 

stanoveno odlišně. Rozhodující pro včasnost platby je její připsání na 

náš účet. Při prodlení s platbou můžeme požadovat úroky ve výši 

15 % p.a. nad repo sazbu České národní banky, tím není dotčeno 

naše právo uplatnit nárok na náhradu škody, která tyto úroky 

převyšuje, ani možnost objednatele prokázat nám, že žádná škoda 

nevznikla nebo že vznikla škoda podstatně nižší; minimálně však 

můžeme uplatnit sazbu úroků z prodlení stanovenou v nařízení vlády 

č. 351/2013 Sb. 

e) Dostane-li se objednatel do prodlení s platbou ohledně vyúčtované 

částky, jsme oprávněni – nehledě na jiná práva objednatele - 

okamžitě uplatnit veškeré naše další pohledávky z dodávek pro 

objednatele. O této skutečnosti objednatele písemně vyrozumíme. 
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f) Vyhrazujeme si právo zvýšit své ceny přiměřeným způsobem, ne 

však o více než o 30 %, a to nejdříve po uplynutí čtyř týdnů po 

uzavření smlouvy, jestliže po uzavření smlouvy dojde k navýšení 

nákladů, jež nebylo možné předem zohlednit v ceně; patří sem 

zejména zvýšené náklady na základě zvýšení cen výchozích 

produktů a dodávaného zboží, jakož i změny devizových kurzů. 

Relevantní změny objednateli na žádost doložíme.  

g) Přijmeme-li na základě zvláštního ujednání šeky nebo směnky, 

vyplaceními tak činěno pouze za účelem splnění pohledávky; 

případné směnečné a šekovní poplatky jdou k tíži objednatele. 

h) Jestliže nedojde k realizaci smlouvy z důvodu, který objednatel 

nezavinil, uplatníme v každém případě paušál na pokrytí nákladů ve 

výši 15 % hodnoty zboží netto, přičemž objednateli zůstává vyhrazena 

možnost prokázat, že vznikly podstatně nižší náklady nebo žádné 

náklady nevznikly, a naší společnosti zůstává vyhrazeno právo uplatnit 

nárok na náhradu škody, která tyto náklady převyšuje.  

i) Jestliže po uzavření smlouvy nastane zřejmá neschopnost objednatele 

plnit – zejména formou zásadního zhoršení jeho ekonomických 

poměrů - a v důsledku toho dojde i k ohrožení jeho protiplnění –, jsme 

oprávněni odvolat sjednaná data splatnosti i pro budoucí dodávky a 

realizovat dosud neprovedené dodávky z veškerých obchodních 

vztahů s objednatelem až do odstranění ohrožení jeho protiplnění 

pouze na základě platby předem nebo poskytnutí záruk běžných v 

bankovnictví. Zákonné nároky nad tento rámec zůstávají zachovány.  

j) Objednateli přísluší právo na započtení a zadržovací právo pouze do 

té míry, v jaké budou jeho nároky pravomocně zjištěny, 

nezpochybněny nebo písemně uznány z naší strany. V případě 

odlišných ustanovení týkajících se vad dodávek, zejména podle bodu 

5 písm. e) těchto Všeobecných prodejních podmínek, zůstávají nároky 

objednatele zachovány. 
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k) Jsme oprávněni postoupit naše nároky za objednatelem z tohoto 

dodavatelského vztahu a v souvislosti s ním třetím osobám, zejména 

za účelem faktoringu nebo forfaitingu. Budou-li Všeobecné obchodní 

podmínky objednatele obsahovat omezení postupitelnosti nebo zákaz 

postoupení pohledávek, neuznáme jejich platnost. 

4. DODÁVKY/VYŠŠÍ MOC/ZABALENÍ ZBOŽÍ/DOPRAVA/PŘECHOD 

NEBEZPEČÍ  

a) Objednané zboží je dodáváno nebo fakturováno námi, nebo 

prostřednictvím jiné společnosti Progroup AG-Gruppe. 

b) Vyhrazujeme si správné a včasné samozásobení; to samé platí z 

hlediska dostupnosti transportních kapacit v okamžiku dodání 

dohodnutého s objednatelem. Pokud toto nebude možné z důvodů 

vzniklých ne naší straně, např. nedodají-li nám naši dodavatelé zboží 

správně a včas z důvodů, které jsme nezavinili, vyrozumíme o této 

skutečnosti neprodleně a odpovídajícím způsobem objednatele, 

nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, co jsme tuto informaci 

obdrželi. V takovém případě můžeme od smlouvy odstoupit po 

uplynutí přiměřené doby; případně poskytnuté protiplnění 

objednatele neprodleně vrátíme. Neposkytne-li naše společnost 

správnou a včasnou dodávku z výše uvedených důvodů, je 

objednatel oprávněn, po uplynutí písemně stanovené přiměřené 

dodatečné lhůty – nebo ve výjimečném případě upraveném v zákoně 

i bez stanovení takové lhůty - od smlouvy odstoupit. Uplatnění 

náhrady škody způsobené zpožděním je s přihlédnutím k bodu 6, 

vyloučeno. 

c) Nejsme vázáni dodacími termíny, které jsme potvrdili, jestliže nám 

objednatel včas nedodá informace a podklady nezbytné pro 

nakládání se zbožím, výrobu a plánování odesílání a/nebo jestliže 

jinak nedostojí svým smluvním povinnostem, jež podmiňují nebo 

ovlivňují včasné dodání zboží k němu; k tomu náleží zejména:  
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(1) konečné objasnění veškerých technických detailů za 

použití označení uvedených v našem technickém 

datovém listu v jeho aktuálně platném znění, 

(2) včasné a řádné splnění povinností objednatele, zejména 

doručení veškerých podkladů a úředních povolení, jež je 

objednatel povinen opatřit, a  

(3) poskytnutí sjednané zálohy ve sjednané lhůtě.  

Technický datový list v aktuálně platném znění zašleme na žádost 

objednatele na naše náklady. 

d) Dodací termíny jsou závazné pouze tehdy, jestliže je písemně 

potvrdíme, a podléhají výhradám uvedeným v bodě 4 písm. a) a 

písm. b).  

e) Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 2913 odst. 2 OZ, vyšší moc 

a ostatní události, jež nebylo možno předvídat k okamžiku uzavření 

smlouvy, včetně válečného konfliktu, povstání, stávek a protiprávních 

vzpour, zásahů státní moci, nedostatku energie a surovin, výpadků 

dopravy, nevyhnutelných výpadků provozu a požáru, a to i na straně 

našich dodavatelů, zprošťují naši společnost po dobu trvání takového 

stavu a v rozsahu jeho následků povinnosti poskytovat dodávky a 

plnění. Při nepředvídatelné době trvání takové události, nejdříve však 

30 dní po jejím vzniku, nás opravňují okolnosti ve smyslu věty 1 

tohoto odstavce k úplnému nebo částečnému odstoupení od 

smlouvy, aniž by objednateli vznikl nárok na náhradu škody; totéž 

platí, jestliže je pro nás v důsledku výše uvedených okolností 

realizace smlouvy dlouhodobě neekonomická a nelze-li po nás 

setrvání ve smluvním vztahu nadále spravedlivě požadovat. Na vznik 

okolností vylučující odpovědnost, vyšší moc a ostatní události, jež 

nebylo možno předvídat objednatele co nejdříve upozorníme; bod 4 

písm. a), věta 2 platí obdobně.  
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f) Objednatel je povinen přijmout i dílčí dodávky a dílčí plnění a naše 

společnost je po odpovídajícím vyúčtování oprávněna požadovat 

jejich úhradu zvlášť, ledaže dílčí dodávky nebo dílčí plnění není 

objektivně v zájmu objednatele nebo po něm nelze jejich přijetí 

spravedlivě požadovat. Práva objednatele z důvodu prodlení naší 

společnosti nebo nemožnosti poskytnout plnění zůstávají tímto 

ustanovením nedotčena. 

g) Nebezpeční nahodilého zániku a nahodilého zhoršení zboží přechází 

na objednatele nejpozději okamžikem předání zboží na sjednaném 

místě dodání. Jestliže dojde k prodlení s dodáním nebo převzetím 

zboží v případě dodacích termínů, které jsou pro nás závazné, nebo 

jestliže bylo z naší strany oznámeno (předčasné) dodání/plnění 

nejméně 8 pracovních dní předem, přechází nebezpečí škody na 

zboží, bez ohledu na ostatní ustanovení týkající se dodacích a 

platebních podmínek, uplynutím pracovního dne sjednaného jako 

termín dodání na objednatele.  

h) Formáty z vlnité lepenky budou vyskladňovány na dřevěných 

paletách nebo obdobných nosičích, nebude-li sjednáno jinak. Každá 

paleta bude opatřena plastovými popruhy. Dřevěné palety nebo 

obdobné nosiči musí být vráceny prostřednictvím spediční služby 

objednané námi nebo jinou společností skupiny Progroup AG - 

Gruppe. 

5. ODPOVĚDNOST Z VAD ZBOŽÍ 

a) Aby mohl objednatel uplatňovat nároky z vad zboží, musí řádně splnit 

svou zákonnou povinnost si zboží prohlédnout a oznámit jeho vady.  

b) aniž by byly dotčeny zákonné předpisy, musí objednatel nechat ihned 

řidičem zaznamenat ty vady, jež byly zřejmé při dodání zboží, 

zejména pak nižší množství dodaného zboží nebo poškození vzniklé 

v důsledku přepravy, na našem dodacím listu a na nákladním listu 

CMR a písemně potvrdit je a následně nám neprodleně zaslat kopii 

tohoto dodacího listu. Jestliže se během kontroly zboží nebo později 
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projeví vada, je objednatel povinen nám ji neprodleně písemně 

oznámit. Za neprodlené se považuje takové oznámení, kterým nám 

byla vada sdělena do dvou týdnů, přičemž pro dodržení lhůty postačí 

včasné odeslání takového oznámení. 

c) Objednatel je povinen doložit veškeré předpoklady pro vznik nároku, 

zejména pak závadu samotnou, reklamované množství dodaného 

zboží, okamžik zjištění vady a včasné oznámení vad.  

d) Při odůvodněné reklamaci vad zboží, za něž odpovídáme, jsme 

oprávněni rozhodnout během přiměřené lhůty, zda poskytneme 

dodatečné plnění, tzn. buď odstraněním závady, nebo dodáním 

nezávadného zboží během přiměřené lhůty, v níž bude zohledněna i 

doba pro obstarání zboží od našeho dodavatele. Jestliže se nepodaří 

poskytnout dodatečné plnění v přiměřené době, může objednatel 

podle dikce zákonných předpisů požadovat snížení kupní ceny nebo, 

jestliže předmět dodání vykazuje nikoli pouze nepatrnou závadu, od 

smlouvy odstoupit. Pro případné nároky objednatele na náhradu 

škody z důvodu vad zboží platí odpovídajícím způsobem bod 6. 

e) Dodatečné plnění, k jehož poskytnutí jsme povinni, můžeme 

podmínit tím, že nám dodavatel musí uhradit splatnou kupní cenu. 

Objednatel je však oprávněn zadržet část kupní ceny v poměru k 

závadě. 

f) Právní nároky objednatele vůči nám vzniknou pouze v případě, kdy 

objednatel nemá se svými zákazníky ujednání, které přesahují 

zákonné nároky z vad. Pokud jde o rozsah nároků na náhradu škody 

a nároků na náhradu zbytečných výdajů způsobených odstoupením 

od smlouvy, použije se čl. 6 těchto všeobecných prodejních 

podmínek. 

g) Objednatel se dále zavazuje, přijímat a zpracovávat nároky ze záruky 

svých zákazníků v souladu s našimi ujednáními o záruce. 

h)  
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6. NÁHRADA ŠKODY 

a) Nároky na náhradu škody, jež nebyly zaviněny úmyslným porušením 

našich smluvních nebo zákonných povinností, jsou vyloučeny, 

nestanoví-li tyto Všeobecné prodejní podmínky nebo konkrétní 

individuální úmluvy, jež se od nich liší, něco jiného.  

b) Vyloučení odpovědnosti dle předchozího odstavce neplatí 

v případě odpovědnosti za zaviněné škody na životě, těle a zdraví, 

odpovědnost za zaručenou kvalitu dodávky, odpovědnost za 

úmyslně skryté vady, zákonné odpovědnosti za vady výrobku a 

v případech nedbalostního podstatného porušené smluvní 

povinnosti (povinnost, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plněn 

smlouvy a na jejichž dodržování zákazník pravidelně spoléhá nebo 

se spolehnout může). V případě nedbalostního porušení podstatné 

smluvní povinnosti, nebo za nepřímé ztráty a škody vzniklé 

v důsledku vad dodané věci, je naše odpovědnost omezena na pro 

tyto zakázky typické a předvídatelné škody, kromě případů, kdy 

dojde ke škodě na životě, těle nebo zdraví. 

c) Je-li naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to rovněž pro 

osobní odpovědnost orgánů naší společnosti, našich zaměstnanců, 

pracovníků, spolupracovníků, zástupců a dalších osob podílejících 

se na realizaci našeho plnění. 

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ, ROZŠÍŘENÁ VÝHRADA VLASTNICTVÍ, 

USTANOVENÍ VÝROBCŮ 

a) Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu dodávky (dále jen „zboží 

s výhradou vlastnictví“) a k podkladům připojeným k tomuto 

předmětu dodávky, dokud budeme mít za objednatelem pohledávky 

jakéhokoli druhu ze stávajících nebo budoucích obchodních vztahů. 

Při průběžné fakturaci slouží tato výhrada vlastnictví i k zajištění 

našich konkrétních saldo-pohledávek. Bude-li objednatel postupovat 

v rozporu se smlouvou, bude-li v prodlení s platbami nebo budou-li 

platby ohroženy v důsledku nemožnosti plnit ze strany objednatele, 
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jsme oprávněni odstoupit od smlouvy podle zákonných předpisů a ke 

zpětnému odběru zboží s výhradou vlastnictví a připojených 

dokumentů, a to případně i po stanovení dodatečné lhůty, je-li to ze 

zákona nutné; objednatel je povinen nám je vydat. Po převzetí zboží 

s výhradou vlastnictví jsme oprávněni je zhodnotit a výtěžek 

z prodeje započíst na závazky objednatele po odečtení 

odpovídajících nákladů zhodnocení. 

b) Objednatel je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále zpeněžovat 

v řádném obchodním styku. Řádným obchodním stykem není, 

jestliže je zboží s výhradou vlastnictví dále prodáváno bez výhrady 

vlastnictví. Zmocnění k dalšímu zpeněžování zboží s výhradou 

vlastnictví v řádném obchodním styku zaniká, jestliže objednatel 

neplní své platební závazky z dosažených zisků, jestliže se dostane 

do prodlení s platbou, jestliže řádně neplní své ostatní podstatné 

smluvní povinnosti vůči naší společnosti, jestliže dojde k zastavení 

plateb, jestliže dojde k návrhu na zahájení narovnacího (smírčího) 

nebo insolvenčního řízení nebo jestliže se vyskytne jiná okolnost 

bránící jeho schopnosti plnit.  

Objednatel již nyní postupuje v náš prospěch veškeré pohledávky 

z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví včetně vedlejších a 

zajišťovacích práv ve výši vyúčtované hodnoty zboží s výhradou 

vlastnictví, a to za účelem zajištění kupní ceny. Výše uvedené 

postoupení tímto přijímáme. 

Do okamžiku zániku výše uvedeného zmocnění k dalšímu prodeji 

zboží s výhradou vlastnictví v řádném obchodním styku je objednatel 

oprávněn i k inkasování postoupených pohledávek. Jakmile toto 

oprávnění zanikne, jsme oprávněni vyrozumět odběratele 

objednatele o tomto postoupení a pohledávky inkasovat sami. Při 

zániku oprávnění k inkasu je objednatel proto povinen sdělit nám 

neprodleně všechny informace a předat nám veškeré podklady, jež 

jsou nezbytné k uplatnění postoupených pohledávek. 



 

 

11 / 13 

c) Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky uvedené 

v předchozím odstavci b) za účelem faktoringu, pokud ovšem není 

na základě pohledávek v rámci faktoringu povinen plnit přímo nám a 

to v době, kdy naše pohledávky vůči objednateli stále trvají. 

d) Zajišťovací převod vlastnického práva či zajišťovací postoupení, 

faktoring a zastavování zboží s výhradou vlastnictví nebo 

postoupených pohledávek není přípustné. O zastavování či jiných 

dispozicích či zásazích třetích osob je objednatel povinen nás 

neprodleně písemně vyrozumět. Není-li třetí osoba schopna nahradit 

naší společnosti soudní či mimosoudní náklady vzniklé v souvislosti 

s uplatňováním našich práv, jdou tyto k tíži objednatele. 

e) Objednatel bude ve prospěch naší společnosti bezplatně 

přechovávat zboží s výhradou vlastnictví a dokumenty. Je povinen 

starat se o ně s odpovídající péčí; zejména je povinen nechat je 

dostatečně pojistit na novou hodnotu je proti běžným rizikům, jako je 

např. oheň, vloupání, krádež či škody vzniklé při přepravě nebo 

způsobené v souvislosti s vedením vody v potrubí. Pohledávky 

vzniklé ze škodní události za pojistitelem a třetími osobami postupuje 

objednatel již nyní ve výši vyfakturované hodnoty dotčeného zboží 

s výhradou vlastnictví plus případné náklady na dopravu a recyklační 

náklady ve prospěch naší společnosti. Tímto toto postoupení 

výslovně přijímáme. Jsou-li zapotřebí údržbové a inspekční práce, je 

objednatel povinen je včas provést na vlastní náklady. 

f) Zpracuje-li někdo zboží v dobré víře v novou věc, bude vlastníkem 

věci ten, jehož podíl na věci je větší. Zpracuje-li někdo zboží, ačkoli 

ví, že mu nepatří, může naše společnost požadovat vydání věci nebo 

její uvedení do původního stavu. 

8. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH PRODEJNÍCH PODMÍNEK 

Na základě změn legislativy a ekonomických okolností jsme oprávněn 

aktualizovat tyto všeobecné prodejní podmínky. V tomto případě jsme pak 

povinni seznámit Objednatele s takto aktualizovanou verzi všeobecných 
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prodejních podmínek a to s dostatečným předstihem před účinností těchto 

změn. Pokud se objednatel během 10 kalendářních dnů před účinností změn 

ve všeobecných prodejních podmínkách písemně nevyjádří, že nesouhlasí 

s provedenými změnami, a nevypoví-li smlouvu, platí, že objednatel vyjádřil se 

změnami svůj souhlas, přičemž nová verze všeobecných prodejních podmínek 

bude tímto pro do té doby uzavřené smlouvy, které nejsou v dané chvíli 

bezpředmětné na základě provedeného plnění, platná místo původních 

všeobecných prodejních podmínek a to ode dne účinnosti nové verze 

všeobecných prodejních podmínek. Pokud objednatel nesouhlasí se změnami 

všeobecných prodejních podmínek, může vypovědět smlouvu z účinností od 

dne posledního dne účinnosti původních všeobecných prodejních podmínek. 

9. PROMLČENÍ 

Veškeré záruky z vad zboží, nároky na náhradu škody a nároky na náhradu 

vzniklých výloh na straně objednatele vyplývající z vad zboží faktických nebo 

právních se promlčují po 12 měsících od dodání, pokud není následovně 

upraveno jinak. V případě zaviněné škody, tzn. v důsledku podvodu, úmyslu či 

hrubé nedbalosti, u nároků z vady výrobku či v případech škody na životě, těle 

nebo zdraví, se uplatní zákonné lhůty. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Soudem příslušným pro veškeré závazky z tohoto smluvního vztahu, 

jenž podléhá těmto Všeobecným prodejním podmínkám, je soud v 

Rokycanech; jsme však oprávněni podle vlastního uvážení žalovat 

objednatele i u jeho obecného soudu. Kogentní zákonná ustanovení 

týkající se výlučné soudní příslušnosti zůstávají touto úpravou 

nedotčena. 

b) Sjednává se platnost práva České republiky s vyloučením platnosti 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 

1980 (CISG).  

c) Veškerá ujednání mezi objednatelem a naší společností týkající se 

objednávek objednatele a jejich provedení mají a budou mít 
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písemnou podobu, jestliže se smluvní strany v konkrétním případě 

nedohodly jinak nebo jestliže se tak nedohodnou do budoucna. 

Právně relevantní prohlášení a oznámení, která je objednatel po 

uzavření smlouvy povinen odevzdat naší společnosti (např. 

stanovení lhůt, oznámení vad zboží, prohlášení o odstoupení od 

smlouvy nebo oznámení o nižším množství dodaného zboží), 

vyžadují pro svou účinnost písemnou formu. 

11. ÚČINNOST 

Tyto všeobecné prodejní podmínky nabývají účinnosti od Července 2022. 

 

 


