
 

 

D O D A C Í   P O D M Í N K Y 
 

Obě smluvní strany prohlašují, že tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které 
smluvní strany uzavřely nebo uzavřou, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.  

 

I. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

 Objednávky kupujícího v písemné formě, elektronickou poštou (e-mail), případně prostřednictvím internetu, jsou poptávkou 
zákazníka v právním smyslu a budou závazné pro prodávajícího teprve doručením písemného potvrzení objednávky, 
zaslaného kupujícímu elektronickou poštou (e-mail) nebo poštou. Prodávající je oprávněn objednávku  odmítnout, pokud 
není schopen splnit požadavky objednávky kupujícího v plném rozsahu, případně pokud kupující neakceptuje jeho protinávrh 
na základě následných jednání s kupujícím.  

 Kupující se zavazuje odebrat objednané a po potvrzení prodávajícím vyrobené zboží a uhradit ho do 30ti dnů od data 
vystavení faktury s náležitostmi daňového dokladu a § 13a obchodního zákoníku. V případě prodlení se splněním peněžitého 
závazku nebo jeho části, je prodávající oprávněn , je oprávněn prodávající vyúčtovat kupujícímu úrok  z prodlení ve výši 
určené dle § 369 a 369a obchodního zákoníku, za použití nař. vl. č. 142/1994 Sb. v platném znění, případně její alikvotní 
část z takto určené výše úroku p.a. za každý den prodlení od data splatnosti do zaplacení, bez dotčení práva na náhradu 
škody. 

 Při prodlení kupujícího s platbou  je prodávající oprávněn - bez dotčení ostatních práv - zadržet dodávky kupujícímu až do 
zaplacení všech dosud neuhrazených závazků kupujícího, přičemž po dobu využití tohoto práva není prodávající v prodlení 
s plněním zadržených dodávek.  

 

II. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY 
 

 Obecně stanovená dodací lhůta je 28 dní ode dne potvrzení objednávky v případě, že má prodávající štoček 
k požadovanému tisku k dispozici. 

 Kupující je oprávněn nejpozději následující den po zaslání  potvrzení objednávky změnit zadání objednávky formou faxu 
nebo elektronické pošty. Toto nové zadání ruší původní objednávku a její potvrzení prodávajícím, a je považováno za novou 
objednávku. 

 V případě, že štoček pro potisk pytlů nemá prodávající při podání objednávky kupujícího k dispozici, dodací lhůta 28 dnů 
začíná běžet ode dne, kdy bude prodávajícímu doručen vyrobený štoček na požadovaný potisk pytlů.  

 Výrobce štočků, společnost PANflex, spol. s r.o., IČ 18630189, se sídlem 252 62 Statenice-Černý Vůl, Ve Velazu 277, jež 
má detašované pracoviště v sídle prodávajícího ve Štětí, s kupujícím projedná podmínky výroby požadovaného štočku. 
Prodávající s kupujícím uzavírá podpisem těchto dodacích podmínek smlouvu o uložení věci (předmětného štočku) ve 
vlastnictví kupujícího v sídle prodávajícího podle § 516 a násl. obchodního zákoníku.  

 Místem plnění se sjednává nakládací rampa skladu v sídle prodávajícího, popř. rampa konsignačního skladu. 

 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží a přechází na něho nebezpečí škody na věci okamžikem jeho předání 
kupujícímu v místě plnění nebo předáním zboží k přepravě zboží prvnímu dopravci určeného kupujícím do 24 hodin před 
expedicí zboží. Dnem dodání (uskutečnění daňového plnění) je den převzetí zboží kupujícím nebo den přijetí zboží 
k přepravě uvedený na dodacím listu. 

 Prodávající předá kupujícímu v místě plnění spolu se zbožím dodací list. 
Pokud kupující do 14ti dnů po uplynutí potvrzeného termínu plnění prodávajícím toto zboží v místě plnění nepřevezme, 
souhlasí s tím, že prodávající po předchozím upozornění dodá na jeho náklady zboží do sídla kupujícího a ten se zavazuje 
je převzít a zaplatit, včetně skutečně vzniklých nákladů na přepravu zboží. Dnem dodání je den převzetí zboží kupujícím 
nebo den přijetí zboží k přepravě uvedený na dodacím (přepravním) listu. Pro případ, že by kupující odmítl zboží vyrobené 
v termínu sjednaného plnění odebrat, případně převzít z jakéhokoli důvodu, má prodávající právo fakturovat v termínu 
dohodnutém v dílčí smlouvě (potvrzení objednávky), kdy dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vyhotovení 
faktury – daňového dokladu.  

 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro 
přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li stanoveno ve smlouvě, potom v jakosti a provedení pro účel, k němuž 
se zboží dodává. 

 Zboží je dodáváno na paletách různých rozměrů, řídících se podle velikosti uložených pytlů. Palety jsou případně opatřeny 
krycí deskou. Palety a desky jsou vratné.  

 Způsob vracení palet se řídí dle dohody :  
1. Cena vratné palety ani desky není zahrnuta do ceny zboží. Nepoškozené palety a krycí desky je kupující povinen vrátit 
prodávajícímu jednorázově skupinovým odběrem na  náklady prodávajícího. V případě zpětného odběru palet jedná smluvní 
dopravce jménem prodávajícího. Palety a desky budou kupujícímu přeúčtovány v pořizovací ceně, pokud je nebude schopen 
vrátit do 3 měsíců od jejich převzetí se zbožím. 
2. Vratná paleta  a  případně deska jsou  fakturovány. Prodávající se zavazuje vždy ke konci roku nepoškozené palety a 
desky odkoupit zpět za stejných cenových podmínek.  
Vzhledem k tomu, že nevím, jakou povedete evidenci oběhu palet pro dokladování toho, že to není odpadem, nebo že je 
jako odpad využit podle zák.č.477/2001 Sb. v platném znění nevím jestli bude toto ujednání ohledně palet dostačující a 
odpovídající zákonu o obalech, abyste se vyhnuli případné pokutě. Doporučuji při výběrovém řízení podnikatelského subjektu 
pro paletové hospodářství , případně autorizované obalové společnosti, toto projednat. 

 Prodávající si vyhrazuje právo max. 0,5 % nestandardních výrobků v celkové dodávce, pro hodnocení dodávky jako řádné, 
bez vad. 

 Prodávající se může odchýlit v jednotlivých dodávkách až o ± 5% od dohodnutého množství, aniž by to bylo považováno za 
kvantitativně vadné plnění. Účtováno bude pouze skutečně dodané zboží. 

 

 



 

 

III. REKLAMACE 
 

 Rozměrové tolerance a způsob měření pytlů je popsán v ČSN ISO 6591-1 Popis a metoda měření, ČSN EN ISO 8351-1 
Metoda specifikace pro pytle a ČSN EN ISO 8367-1 Rozměrové tolerance pytlů. Dodávky všech papírových pytlů jsou 
považovány dle uvedených norem za řádné plnění, pokud se plnění pohybuje v normách určených odchylkách. 

 Při reklamaci je nutné předložit průkaznou identifikaci reklamovaného zboží.   

 Prodávající si vyhrazuje právo na nepatrné odchylky v barevných tónech potisku. 

 Pytle musí být přepravované a uskladněné pouze v čistých, suchých, větratelných prostorách chráněných před znečištěním 
a vlhkostí. 

 Reklamace vad zjistitelných při převzetí dodaného zboží musí být provedena písemně u prodávajícího nejpozději do 1 týdne 
po dodání zboží. Skryté vady, které nemohly být při přejímce zboží zjištěny, je nezbytné  bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění písemně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 6 měsíců od data splnění dodávky. 

 Uznaná reklamace nebude řešena náhradním plněním,  nýbrž formou dobropisu po vzájemné dohodě, s povinností 
kupujícího vrátit vadné zboží prodávajícímu na jeho náklady.  

 
 
 
 
IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 OZ pokládají za podstatné porušení smlouvy: 
- nedodržení shora dohodnutých platebních podmínek kupujícím nebo jiného zmaření kupní smlouvy kupujícím, 

s právem prodávajícího odstoupit od smlouvy. 

 Pro případ odmítnutí převzetí smluveného zboží nebo jiného zmaření kupní smlouvy kupujícím, se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 2% kupní ceny sjednaného množství zboží. Vyúčtováním ani úhradou této sankce není dotčeno právo prodávajícího 
na náhradu škody, a to skutečné a jiné, v plné výši. 

 

 Kupující má právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení kupní smlouvy prodávajícím a to především :  
- když prodávající opakovaně nedodá převážnou část dodávky v předepsané kvalitě 
- když prodlení prodávajícího s dodáním zboží trvá déle než tři týdny od termínu dodání potvrzeného v objednávce. 

 

 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zák. a obecnými ustanoveními 
občanského zák. ve znění platném v době uzavření kupní smlouvy, a to ve smyslu ustanovení § 262 a § 409 a násl. 
obchodního zák.  

 
 
 

Ve Štětí dne 1. ledna 2007 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 
za kupujícího 

 
 
 
 
 

 
__________________________________ 
za prodávajícího 

 


