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PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
Stav k 22. 7. 2015 
 
1. Oblast platnosti 
Tyto prodejní a dodací podmínky platí pro všechny naše dodávky zboží, i když budou dodávky 
provedeny bez použití těchto prodejních a dodacích podmínek, příp. na ně nebude odkázáno. 
Objednáním, příp. nejpozději přijetím zboží kupující Všeobecné prodejní a dodací podmínky uznává. 
Změny nebo vedlejší úmluvy vyžadují ke své platnosti naše písemné potvrzení a platí pouze pro 
konkrétní obchodní případ. Odchylné smluvní podmínky kupujícího se výslovně vylučují. 
 
Naše nabídky jsou zcela nezávazné. Kupující je svými objednávkami vázán dva týdny od jejich 
doručení naší společnost (toto je nabídka v právním smyslu). Tyto objednávky budou přijaty teprve 
naším písemným potvrzením nebo dodávkou. Jsme oprávněni přijmout objednávky také pouze zčásti 
nebo odmítnout bez uvedení důvodů. 
 
 
2. Ceny 
Naše ceny se rozumí, pokud nebude dohodnuto jinak, včetně obvyklého balení, avšak bez DPH, 
nákladů na dopravu a bez jakýchkoliv vedlejších plnění ze závodu/skladu (EXW podle Incoterms 
2010). Ceny uvedené v našich cenících jsou nezávazné. Účtovány budou ceny podle ceníku platného 
v  den dodání. 
 
 
3. Dodávka, lhůta dodání 
Zboží se zasílá v průměrném balení, které je běžně vhodné pro zaslání. Pokud nebude dohodnut 
zvláštní způsob zaslání, určí konkrétní způsob zaslání naše společnost. Kupující souhlasí, že zboží 
může doručit zasilatelská společnost nebo může být zasláno poštou (motorovým vozem, vlakem, lodí 
nebo letadlem). 
 
Pokud se místo dodání nenachází v České republice, je kupující povinen hradit veškeré náklady 
na proclení v souvislosti s vývozem, příp. dovozem zboží, daně a poplatky a dodatečné náklady 
na pojištění. Zároveň je kupující povinen zajistit si veškerá schválení a potvrzení, která jsou ze zákona 
nezbytná pro vývoz zboží z České republiky a jeho dovoz do zahraničí. Na naši žádost je kupující 
povinen předložit taková schválení a potvrzení a učinit odpovídající prohlášení. 
 
Uváděné dodací lhůty jsou nezávazné. Nedodržení dodacích lhůt opravňuje kupujícího k uplatnění 
zákonných nároků teprve tehdy, když dodávku neprovedeme navzdory písemnému stanovení 
minimálně čtyřtýdenní dodatečné lhůty. Lhůta dodání se prodlužuje v případě okolností nezávislých 
na vůli stran, např. kvůli opožděné dodávce našeho dodavatele, v případech vyšší moci, kvůli 
nepředvídatelným provozním poruchám, úředním zásahům, prodlení v dopravě a proclení, škodám 
vzniklým při přepravě, nedostatku energie, vadám materiálu a surovin, výluce dodávek důležitých dílů 
a pracovním konfliktům, o dobu trvání překážky. 
 
Kupující je povinen převzít zboží, příp. plnění okamžitě poté, co bude vyrozuměn, že zboží je 
připravené k odebrání. V případě prodlení s odebráním je kupující povinen zaplatit – s výhradou 
ostatních práv, která nám náleží – poplatek za skladování. Jsme oprávněni, nikoliv však povinni 
odstoupit se stanovením přiměřené dodatečné lhůty v délce nejméně 7 dnů od dotčené smlouvy a 
dalších smluv a zboží použít jinak. Alternativně můžeme také trvat na splnění smlouvy. V případě, že 
zboží bude zasláno kupujícímu a tento se dostane do prodlení s odebráním a naše společnost se 
rozhodne použít zboží jinak, nese kupující náklady na zaslání zboží zpět do našich obchodních prostor 
nebo na jiné námi určené místo. 
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Pokud jsou možné dílčí dodávky, jsou také právně přípustné. Každá dílčí dodávka se považuje 
za samostatný obchod, a můžeme ji tedy zvlášť vyfakturovat. 

 
Pokud vezmeme zboží z dobré vůle zpět, jsme oprávněni účtovat kupujícímu přiměřený poplatek 
za zpracování. Ten bude kupujícímu oznámen v rámci dohody o vzetí zboží zpět. Zboží se zasílá zpět 
podle podmínky vyplaceně na místo určení; termín musí být předem dohodnut s naší společností. 
 
 
4. Plnění a přechod rizik 
Riziko přechází na kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak, s předáním zboží zasilatelské 
společnosti nebo dopravci, nejpozději však s opuštěním závodu nebo skladu. Dodávky na vyžádání se 
považují nejpozději jeden rok po objednání za vyžádané. V případě, že kupující nesdělí jiné pokyny, se 
dodávka provádí podle nejlepšího vědomí a svědomí a bez záruky za volbu nejrychlejšího a 
nejlevnějšího zaslání. 
 
 
5. Záruka 
Za použitelnost zboží pro určitý účel poskytujeme záruku pouze v případě, že jsme to výslovně 
přislíbili. Naše zboží může být spotřebováváno pouze do uvedeného data minimální trvanlivosti a také, 
pokud nebude uvedeno jinak, uvádět do oběhu maximálně do data minimální trvanlivosti.  
 
Případná reklamace vad (§ 2113 občanského zákoníku) musí být uplatněna do 5 pracovních dnů. Toto 
oznámení musí obsahovat druh a rozsah vad, přesné označení zboží, datum minimální trvanlivosti 
uvedené na zboží, datum dodání a číslo faktury, dále, pokud je na zboží viditelné, GTIN (Global Trade 
Item Number) a číslo šarže. Musejí nám být doručeny etikety, které jsou na zboží umístěné, Pokud to 
není možné, musí nám být zaslána odpovídající fotografie. 
 
Naše záruka se omezuje dle naší volby na dodávku náhradního zboží stejného druhu a množství nebo 
opravu. V případě plnění poskytnutého na základě specifikací a pokynů kupujícího poskytujeme 
záruku pouze za provedení v souladu s podmínkami. Záruční lhůta nezačíná běžet nově s dodáním 
náhradního zboží, příp. opravou. 
 
Neschválené zpracování nebo nepřiměřené nakládání se zbožím vede ke ztrátě nároků ze záruky. 
Kupující ztrácí svoje nároky ze záruky a my neneseme odpovědnost, pokud zboží nebylo řádně 
skladováno, zejména když se kupující neřídil podle našich související doporučení a pokynů. 
 
 
6. Odpovědnost a náhrada škody 
Neneseme odpovědnost v případě nedbalosti.  
Jsme však vůči kupujícímu odpovědní v případě nedbalosti z naší strany, ze strany našich nositelů 
rozhodování, zaměstnanců nebo pověřených zástupců. 
S výjimkou nedbalosti z naší strany nejsme odpovědní za nepřímé a následné škody, ušlý zisk nebo 
ušlé úspory. 
Tato omezení odpovědnosti neplatí v případě smrti člověka, ublížení na těle, ublížení na zdraví nebo 
při odpovědnosti podle občanského zákoníku (odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku). 
 
 
7. Platební podmínky 
Naše faktury jsou splatné v souladu s platebními podmínkami uvedenými na faktuře nezávisle 
na přijetí zboží nebo okamžiku zpracování. Za den zaplacení se považuje den, kdy můžeme penězi 
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disponovat. V případě opožděné platby si účtujeme – pokud nám nevzniknou vyšší náklady – úroky 
z prodlení ve výši 12 % p. a. Nezbytné a přiměřené náklady na upomínky, oznámení a ostatní náklady 
spojené s vymáháním nese kupující. Šeky jsou přijímány pouze na základě zvláštní dohody a pouze 
za účelem platby, přičemž veškeré poplatky jdou k tíži kupujícího. Směnky nejsou přijímány. 
 
Kupující může provádět zápočet nebo uplatňovat zádržné právo pouze s nespornými a právoplatně 
určenými pohledávkami. 
 
V případě prodlení kupujícího s platbou nebo jeho jiným plněním jsme oprávněni – nehledě na další 
práva –	  zadržet naši dodávku až do poskytnutí dohodnutého protiplnění při zachování zbývající lhůty 
dodání nebo po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody 
kvůli neplnění. V posledním uvedeném případě jsme oprávněni požadovat minimálně 15 % ceny jako 
smluvní pokutu, příp. jako smluvní pokutu zadržet dohodnutou zálohu. Každopádně budou v takovém 
případě okamžité splatné veškeré nezaplacené pohledávky a jsme oprávněni poskytovat dodávky 
pouze po zaplacení zálohy.  
 
 
8. Výhrada vlastnictví 
Předmět koupě, příp. zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny a všech s tím spojených 
nákladů a poplatků naším vlastnictvím. V případě prodlení s platbou, i jen částečného, jsme oprávněni 
si zboží vyzvednout. 
 
Kupující nám zaručuje, že nám kvůli prohlídce zboží s výhradou vlastnictví umožní kdykoliv přístup 
do jeho podniku. Pokud se dostane kupující se svými platebními závazky do prodlení, na jeho majetek 
bude podán konkurzní návrh nebo bude zahájeno konkurzní řízení, nebo pokud kupující poruší ostatní 
smluvní povinnosti, pak jsme – dle naší volby při zachování platnosti smlouvy – oprávněni požadovat 
vydání zboží s výhradou vlastnictví, zboží si vyzvednout a/nebo zadržet za účelem zajištění 
postoupené pohledávky. 
 
 
9. Vyšší moc 
Případy vyšší moci nás opravňují k přerušení dodávek po dobu trvání překážky a přiměřenou dobu 
náběhu po jejím zaniknutí nebo k odstoupení od celé smlouvy nebo jejích částí. Pokud bude dodávka 
v důsledku vyšší moci v prodlení déle než 3 měsíce, má kupující právo odstoupit od dotčené části 
smlouvy. 
 
Případy vyšší moci jsou zejména takové okolnosti jako přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně, 
sesuv půdy, blesky, mráz, kroupy apod.), zcizení, sabotáž, požár, stávka, sankce a zásahy vlády nebo 
prodlení při dodávce energie nebo důležitých surovin, stejně jako ostatní nepředvídatelné překážky, 
které nemůžeme ovlivnit. 
 
 
10. Ochranné známky a ostatní rozlišovací označení 
Zákazník není oprávněn používat naše ochranné známky a symboly bez předchozího výslovného 
písemného a vždy pouze pro konkrétní případ platného souhlasu. Zákazník se zavazuje, že upustí 
od každého jednání a nepodpoří žádné jednání třetí osoby, které by mohlo ohrozit platnost našich 
ochranných známek a symbolů. Zákazník nebude používat ani přihlašovat v tuzemsku ani v zahraničí 
identické nebo podobné ochranné známky nebo symboly ani podporovat třetí osoby při takovém 
používání nebo přihlašování. Pokud se zákazník dozví, že by mohly třetí osoby porušit naše práva 
k průmyslovému vlastnictví, je povinen nás o této skutečnosti okamžitě vyrozumět. Na základě 
vlastního uvážení rozhodneme o dalším postupu. Zákazník je povinen nás podle možností a 
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v přiměřeném rozsahu podpořit při hájení našich práv. 
 
 
11. Rozhodné právo, místo plnění, soudní příslušnost 
Na právní vztah s kupujícím a také na platnosti a ukončení smluvního vztahu se použije výlučně české 
hmotné právo s vyloučením kupního práva OSN a odkazujících norem. Místem plnění pro všechny 
závazky vyplývající z této smlouvy je Praha. 
 
Veškeré právní spory ze smluvního vztahu mezi naší společností a kupujícím nebo v souvislosti s ním, 
včetně otázky platného uzavření smlouvy, jejího splnění a ukončení, stejně jako jejích předsmluvních a 
posmluvních účinků budou rozhodovány soudy České republiky, přičemž jejich příslušnost bude 
určena podle všeobecně závazných právních předpisů.  
 
Pokud má kupující obchodní sídlo mimo Českou republiku, budou veškeré právní spory ze smluvního 
vztahu mezi naší společností a kupujícím nebo v souvislosti s ním, včetně otázky platného uzavření 
smlouvy, jejího splnění a ukončení, stejně jako jejích předsmluvních a posmluvních účinků, 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou 
Rozhodčího soudu. Jazykem rozhodčího řízení je čeština. 
 
 
12. Ostatní 
Převod práv ze smlouvy uzavřené s naší společností na třetí osoby není možný bez našeho 
písemného svolení. V případě právní neplatnosti jednotlivých bodů prodejních a dodacích podmínek 
zůstávají ostatní ustanovení a smlouvy uzavřené na jejich základě v platnosti. Neplatné ustanovení 
bude nahrazeno platným ustanovením, které se bude nejvíce blížit jeho smyslu a účelu. Kupující je 
povinen sdělit nám případné změny adres. Jsme oprávněni zasílat veškerou korespondenci, příp. 
zásilky na adresu, která nám byla oznámena jako poslední. 
 
 
13. Aktuálnost 
Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou vždy v aktuálně platné verzi dostupné na 
 http://www.maresifoodbroker.com/cze/cs. 


