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Všeobecné obchodní a dodací podmínky. 

 
 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) upravují  smluvní vztah mezi 

firmou  Ing. Milan Jecha , se sídlem Rumunská 1487,250 88 Čelákovice,IČO : 

15362612(dále jen prodávající) a kupujícím.  

 

Smluvní vztah vniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo 

zasláním písemné objednávky kupujícím (poštou, faxem nebo e-mailem a jejím písemným 

potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem).  

 

VODP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní 

smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícím.  

 

Ve všech ostatních případech, které neupravují VODP, se smluvní vztah bude řídit 

obchodním zákoníkem. 

 

 

II. Předmět plnění 

 

Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů (dále jen zboží) a s nimi 

souvisejících služeb závazně objednaných kupujícím. 

 

III. Kupní cena 

 

Kupní cena zboží a služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v 

ceníku, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.  

Ceny v ceníku jsou bez DPH.  

 

Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu a náklady na balení zboží.  

Balné, náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtovány na faktuře 

samostatně.  

 

Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.  

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží a služeb. 

 

 



IV. Dodací podmínky 

 

Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena 

prodávajícím v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky. Běžná dodací lhůta je 7-10 

pracovních dní.  

 

U zakázek s požadovaným potiskem je nutno do 1 pracovního dne od potvrzení přijetí 

objednávky zaslat podklady pro zpracování služeb a do 1 pracovního dne od zaslání 

grafických náhledů písemně provést korekturu.  

V případě, že se takto nestane, bude dodací lhůta posunuta o počet dní, ve kterých je kupující 

v prodlení se zasláním podkladů nebo s písemným odsouhlasením náhledů.  

 

Sjednání zálohové platby začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet 

prodávajícího.  

Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné 

plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku.  

Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu 

dopravci.  

 

 

V. Platební podmínky  

 

Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH a případné 

další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.  

 

Úhrada objednaného zboží a služeb je realizovatelná zálohovou platbou předem, platbou v 

hotovosti, platbou na dobírku nebo platbou faktury bankovním převodem po dodání zakázky.  

 

Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení, pokud není smluvně dohodnuto jinak.  

 

Vlastnická práva na zboží přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a 

služby, a to v plné výši.  

 

Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.  

 

V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn vyfakturovat kupujícímu 0,05 % dlužné 

částky, a to za každý den prodlení.  

 

Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen 

předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.  

 

Kupující nesmí postoupit žádnou z částí pohledávek třetí osobě, pokud se smluvní stany 

nedohodnou jinak.  

Kompenzace faktur může nastat pouze po předchozí vzájemné dohodě. 

 

 

VI. Reklamace 

 

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.  

Reklamace musí být vždy písemná. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60-ti dnů.  



Prodávající nahradí uznané vady dle dohody jedním z následujících způsobů: oprava, výměna 

zboží, vystavení dobropisu na vadné zboží.  

V případě uznané reklamace nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně 

reklamovaného zboží. 

 

 

VII. Ostatní podmínky 

 

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo možnost plnění v důsledku vyšší moci nebo v 

případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající je v takových případech 

povinen neprodleně písemně informovat kupujícího a zároveň má právo prodloužit termín 

plnění nebo odstoupení od smlouvy bez odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu řádným 

nesplněním zakázky.  

Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci přechází riziko zničení, 

poškození nebo ztráty na kupujícího.  

Za vlastní zboží dodané kupujícím k potisku, ručí prodávající pouze do sjednané výše ceny 

potisku.  

Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ± 5 %. 

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

 

Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže je kupující v prodlení s platbou o více jak 14 

dnů nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.  

Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v 

případech stanovených obchodním zákoníkem.  

Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující 

povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.  

Při odstoupení od smlouvy zaplatí kupující storno poplatek ve výši 30 % hodnoty celkové 

zakázky v případě nepotištěného zboží + náklady vzniklé s manipulací zboží,dopravné a 99 % 

hodnoty celkové zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze 

strany prodávajícího. 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo 

prodávajícího.  


