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Všeobecné obchodní a dodací podmínky spole čnosti VERDER s.r.o. 
 

 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen též „VODP“) společnosti  VER-
DER s.r.o., se sídlem Vodňanská 651/6, 198 00 Praha 9 - Kyje, ČR (dále jen "prodávají-
cí"), platí pro všechny dodávky prodávajícího fyzickým i právnickým osobám (dále jen 
"kupující"). Vstoupí-li kupující do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvý-
hradné uznání těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. 

1.2. Veškeré další obchodní dohody mezi prodávajícím a kupujícím musí být učiněny písem-
ně. 

1.3. Pokud pro nějaký smluvní vztah mezi stranami úprava v písemném ujednání mezi stra-
nami nebo v těchto VODP chybí, bude v souladu s ustanovením § 1751 občanského zá-
koníku použit pro úpravu daného vztahu v první řadě zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a bude-li i zde chybět odpovídající úprava, potom bude použito ustanovení jiné-
ho příslušného zákona České republiky. 

 

2. Objednávky a kupní ceny 

2.1. Objednávky kupujícího mohou být učiněny písemně, faxem nebo emailem. Kontaktová-
ním prodávajícího za účelem zaslání nabídky kupující do budoucna souhlasí se zasílá-
ním obchodních sdělení. Nesouhlas může kupující následně vyjádřit odhlášením se ze 
zasílání. 

2.2. Kupní cena za zboží se určí dle cen platných ke dni potvrzení objednávky a ceny se ro-
zumí včetně zákonné daně z přidané hodnoty. 

2.3. Přepravné za dodání zboží ze skladu prodávajícího není zahrnuto v ceně zboží, pokud 
nebude sjednáno jinak. 

2.4. Společnost si vyhrazuje právo na změny konstrukce a tvaru během dodací lhůty, pokud 
předmět dodávky, jakož i jeho funkce a vzhled se zásadně nezmění. 

2.5. Společnost si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, k výkresům a jiným 
podkladům, a to bez výhrady. Zákazník je oprávněn využívat, překládat, kopírovat a 
rozmnožovat jemu předanou dokumentaci výhradně jen pro svoji potřebu, případně pro 
potřebu konečného uživatele v návaznosti na dodávky zákazníka. 

 

3. Dodání, prodlení, nemožnost 

3.1. Objednávky kupujících jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly prodávajícímu. 

3.2. Nebylo-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění sklad prodávajícího. Předáním 
zboží prvnímu přepravci k přepravě na sjednané místo dodání, jinak do místa podnikání 
kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození zboží.   

3.3 Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího již ve skladě prodá-
vajícího a to okamžitě, je-li zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Po převzetí zboží 
kupujícím je tak zcela splněna povinnost prodávajícího. Ostatní náklady a výlohy dopra-
vy do místa určení již obstarává kupující. 

3.4. V případě, že některé objednané zboží není momentálně na skladě prodávajícího, bude 
objednávka vyřízena částečně nebo bude po dohodě s kupujícím vyřízena v pozdějším 
termínu.  
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3.5. Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit způsobem obvyklým v obchodním styku. 
V případě pochybností platí za dohodnuté, že způsob balení stanoví prodávající. 

3.6. Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně fakturované. 

3.7. Jestliže z podnětu zákazníka budou podány další požadavky nebo se provedou změny 
v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těch-
to změn prodlouží. 

3.8. Společnost neodpovídá i v případě závazně dohodnutých lhůt za opoždění na základě 
vyšší moci a události, které společnosti podstatně ztíží či znemožní dodávky. Za případy 
vyšší moci se rozumí mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení popř. 
jiné nepředvídatelné překážky, a to i když nastanou u dodavatelů společnosti nebo jejich 
subdodavatelů. Takovéto skutečnosti opravňují společnost k posunutí dodávky o dobu 
trvání překážky a přiměřené doby rozběhu. Pokud se pro společnost stala dodávka zbo-
ží nebo služeb pro překážku nemožnou či neuskutečnitelnou, je společnost oprávněna 
od smlouvy odstoupit.  

 

4. Platební podmínky 

4.1. Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, probíhá úhrada pohledávky bankovním převodem. 
V případě, že se jedná o první objednávku kupujícím, je kupující povinen provést platbu 
předem dle podmínek prodávajícího.  

4.2. Neprohlásí-li kupující písemně do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, že s 
příslušnou fakturou nesouhlasí, platí faktura za uznanou kupujícím. 

4.3 Pokud hodnota zboží nedosáhne alespoň 1.000,-Kč,  bude kupujícímu účtován manipu-
lační poplatek ve výši 200,-Kč, který bude připočten k ceně zboží.  

4.4. V případě platebních obtíží kupujícího, zejména v případě prodlení s platbou, je prodá-
vající oprávněn provést další dodávky pouze proti zaplacení zálohy ve výši dohodnuté 
ceny zboží nebo oproti poskytnutí přiměřené jistoty. Prodávající je rovněž v případě uve-
deném v předchozí větě oprávněn prohlásit, že všechny dosud nesplatné pohledávky 
vůči kupujícímu se stávají okamžitě splatnými. Tuto skutečnost prodávající neprodleně 
kupujícímu písemně oznámí. 

4.5. Kupující je oprávněn provést započtení se svými pohledávkami jen v případě, jsou-li je-
ho pohledávky nesporné nebo pravomocně zjištěné. 

4.6. Prodávající je oprávněn provést započtení pohledávek a závazků po splatnosti s veške-
rými svými pohledávkami po splatnosti vůči kupujícímu. 

 

5. Uplatňování nárok ů z vad 

5.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Zjevné vady je povi-
nen oznámit neprodleně prodávajícímu. Nejpozději však do 14 dnů od prohlídky zboží 
nebo poté, co měla být provedena podle první věty tohoto odstavce. 

5.2. Dodávku zboží je zákazník povinen převzít i tehdy, když vykazuje nepodstatné závady. 

5.3. Výskyt vad musí být kupujícím prodávajícímu oznámeno písemně s uvedením druhu a 
rozsahu vad. 

5.4. Společnost přejímá záruky za to, že dodané zboží není postiženo vadami, které by maři-
ly nebo podstatným způsobem snižovaly jejich cenu nebo způsobilost k smluvně před-
pokládanému účelu. 
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5.5. Ručení za vady se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které vznikly v 
důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání, nevhodných 
provozních prostředků, jakož i podmínkami, které nejsou smlouvou předpokládány.   

5.6. Ručení za následky vad zaniká v důsledku neodborného zacházení anebo neodborně 
provedených změn.  

5.7. Platné jsou pouze písemné reklamace včas doručené společnosti. 

5.8. Pokud není sjednáno jinak, může zákazník své právo reklamovat vady uplatnit ve lhůtě 
24 měsíců ode dne přechodu rizik. 

 

6. Výhrada vlastnictví 

6.1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do okamžiku uhrazení všech pohle-
dávek, jež prodávajícímu přísluší vůči kupujícímu z celého obchodního vztahu s kupují-
cím v okamžiku dodání příslušného zboží. 

6.2. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu exekuční opatření a jiná opatření 
třetích osob, jež se týkají zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví prodávajícího; v 
opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou prodávajícímu. 

 

7. Rozhodné právo, soudní p říslušnost 

7.1. Všechny dodávky dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích se řídí právem České 
republiky a v případech zde smluvně neupravených dle ustanovení občanského zákoní-
ku zákona č.89/2012 Sb. v platném znění. 

7.2. Místní příslušnost soudu pro všechny spory se řídí sídlem prodávajícího. Prodávající je 
však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu kupujícího. 

 

Platnost od 01. 09. 2015 


