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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti PEBAL s.r.o. 

se sídlem Nýřany, U Mexika 1339, PSČ 330 23, IČO 648 30 942, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 7252 

 

1 PŮSOBNOST VŠEOBECNÝCH NÁKUPNÍCH PODMÍNEK 

1.1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) jsou vypracované podle § 1751 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) a stanoví základní pravidla a podmínky, kterými se budou řídit veškeré právní vztahy 

vzniklé na základě kupních smluv uzavřených mezi obchodní společností PEBAL s.r.o. jako 

kupujícím (dále jen „kupující“) – a druhou smluvní stranou (dále jen „prodávající“).  

1.2. Tyto VNP tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (bez ohledu na způsob uzavření či jejich 

formu) uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Společně s kupní smlouvou představují VNP 
úplnou dohodu smluvních stran. Prodávající uzavřením jakékoliv kupní smlouvy s kupujícím 

stvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s těmito VNP včetně všech jejich změn a dodatků, 

akceptuje je a bude je dodržovat. 

1.3. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech 

a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či 

v těchto VNP nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, 
že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, která nejsou 

obsažena v kupní smlouvě či v těchto VNP. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s VNP 

nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru, závazky, plány, 
programy, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a veškeré další dokumenty týkající se 

dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím, které byly předmětem úvah či jednání smluvních 

stran před uzavřením příslušné kupní smlouvy. 

1.4. V případě rozporů mezi kupní smlouvou a ustanoveními těchto VNP mají ustanovení kupní 

smlouvy přednost před rozpornými ustanoveními VNP. Smluvní strany tímto výslovně 

sjednávají, že obchodní podmínky prodávajícího se nebudou aplikovat na smluvní vztahy 
upravené těmito VNP, pokud nebude v příslušné kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak. 

1.5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku prohlašují, že se v jejich 
právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví 

a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského 

zákoníku, jež nemají donucující účinky. 

1.6. Těmito VNP se neřídí práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv, ve kterých smluvní strany 

jejich použití zvláštním písemným ujednáním výslovně vyloučily. 

  

2 KUPNÍ SMLOUVA 

2.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které prodávající dodává v 
rámci předmětu svého podnikání na základě objednávek kupujícího a převést na něho vlastnické 

právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a 

zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvou se kromě dodávky zboží 
může prodávající zavázat také ke zhotovení a následnému dodání zboží. 

2.2. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje ten z následujících dokumentů, který je jako 

první vyhotoven jednou smluvní stranou a doručen druhé smluvní straně: (i) písemná objednávka 
zboží vyhotovená kupujícím a doručená prodávajícímu, (ii) nabídka na dodávku zboží 

vyhotovená prodávajícím a doručená kupujícímu, nebo (iii) návrh kupní smlouvy vyhotovený 

kupujícím a doručený prodávajícímu (dále jen „návrh“). Za návrh se považuje též protinávrh dle 
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článku 2.3 těchto VNP. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se nepovažuje nabídka dodávky 
zboží učiněná reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží, návrh (resp. protinávrh dle článku 

2.3 níže) musí být předkládající smluvní stranou (dále jen „navrhovatel“) řádně doručen druhé 

smluvní straně (dále jen „adresát“). 

2.3. Pokud bude potvrzení adresáta o akceptaci návrhu obsahovat výhrady k předmětu nebo 

podmínkám návrhu či jakékoli jiné změny, a to včetně takových výhrad, dodatků a odchylek, 

které ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku podstatně nemění podmínky návrhu či 
protinávrhu, bude se toto potvrzení považovat za odmítnutí návrhu a současně za protinávrh (dále 

jen „protinávrh“). V případě dalších výhrad či odlišností obsažených v akceptaci protinávrhu se 

postup dle věty první tohoto článku 2.3 bude analogicky opakovat. 

2.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je navrhovateli doručeno písemné potvrzení adresáta 

o (i) bezvýhradné akceptaci návrhu, nebo (ii) bezvýhradné akceptaci protinávrhu.  

 

3 KUPNÍ CENA 

3.1. Kupní cenou se rozumí cena zboží, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. 

3.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu, jejíž výše je stanovena 

v kupní smlouvě. Kupní cena je sjednána jako cena pevná. Prodávající na sebe v souladu 

s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 
okolností. 

3.3. V případě, že nebude kupní cena mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednána platí, že 

kupující kupuje objednané zboží za ceny uvedené v ceníku prodávajícího v den uzavření kupní 
smlouvy, který musí být připojen k návrhu nebo protinávrhu. Je-li ceník prodávajícího připojen 

až k potvrzení adresáta o akceptaci návrhu, považuje se takové potvrzení za protinávrh. 

3.4. Prodávající se zavazuje dodat zboží za kupní cenu určenou v souladu s článkem 3.2 a 3.3 těchto 

VNP (dále jen „kupní cena“). 

3.5. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, kupní cena zahrnuje vedle vlastní hodnoty zboží 
též veškeré náklady spojené s dodávkou zboží, včetně nákladů na přepravu a balení dle článku 

5.5 níže. Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, bude zboží prodávajícím dodáno v dodací paritě 

DDP, sídlo kupujícího, Nýřany, dle INCOTERMS 2010. Kupní cena zahrnuje zejména pojištění 
dopravy, platby veškerých daní, dovozních licencí či jiných poplatků vyžadovaných nebo 

souvisejících s dovozem zboží do státu, kde má proběhnout dodání zboží ze strany prodávajícího. 

Žádné dodatečné poplatky, náklady či výdaje jakéhokoli druhu, pokud nejsou výslovně uvedeny 
v kupní smlouvě vedle kupní ceny, nebudou kupujícím akceptovány a uhrazeny. 

3.6. Prodávající prohlašuje, že kupní cena za zboží poskytované kupujícímu dle kupní smlouvy není 

méně příznivá než cena, za níž prodávající nabízí stejné nebo podobné zboží ostatním svým 
zákazníkům. 

 

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY A SANKCE ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU KUPNÍ CENY 

4.1. Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, je kupující povinen uhradit prodávajícímu za dodané 
zboží kupní cenu.  

4.2. Prodávající je oprávněn vystavit a předat kupujícímu daňový doklad (fakturu) buď současně s 

dodáním veškerého zboží na základě kupní smlouvy, nebo kdykoliv po dodání veškerého zboží 
na základě kupní smlouvy. 

4.3. Úhradu kupní ceny provede kupující bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího 
uvedený v příslušné faktuře, která bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního 

dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména:  
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(i) číslo faktury, datum jejího vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a splatnost 
faktury, která nebude kratší než šedesát (60) dní ode dne doručení faktury kupujícímu; 

(ii) identifikační údaje smluvních stran včetně jejich bankovního spojení a údajů 

IBAN/SWIFT; 

(iii) číslo kupní smlouvy; 

(iv) místo dodání zboží; 

(v) označení a specifikace zboží, včetně sériového čísla zboží, bylo-li přiděleno; 

(vi) množství zboží; 

(vii) jednotkovou cenu zboží v členění bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH; 

(viii) celkovou cenu zboží v členění bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. 

4.4. V případě, že faktura vystavená prodávajícím nebude mít předepsané náležitosti či údaje dle kupní 
smlouvy nebo těchto VNP, nebude tato faktura prodávajícímu proplacena a kupující je oprávněn 

ji vrátit zpět prodávajícímu k doplnění nebo opravení kdykoli před okamžikem její splatnosti, aniž 

by se tím kupující dostal do prodlení s placením kupní ceny. V případě opravy nebo doplnění 
začíná běžet lhůta splatnosti upravené či opravené faktury okamžikem jejího doručení 

kupujícímu. Za okamžik zaplacení fakturované částky se považuje okamžik, kdy byla příslušná 

částka odepsána z bankovního účtu kupujícího. 

4.5. V případě, že kupující zaplatí fakturovanou částku v době do třicátého (30.) dne včetně od 

doručení faktury, poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši dvě procenta (2 %) 

z fakturované částky (s DPH). Kupující je v takovém případě oprávněn zaplatit fakturovanou 
částku sníženou o příslušnou slevu. 

4.6. V případě, že kupující identifikuje u kterékoli z dodávek zboží prováděných na základě kupní 

smlouvy jakoukoli vadu, přerušuje se lhůta splatnosti kupní ceny či její zbývající části. Takto 
přerušený běh lhůty splatnosti kupní ceny či její zbývající části začne znovu běžet ode dne, kdy v 

souladu s volbou kupujícího dle těchto VNP: 

(i) prodávající odstraní předmětné vady zboží a umožní kupujícímu jeho řádné užívání; 

nebo 

(ii) kupující doručí prodávajícímu oznámení, že uplatňuje přiměřenou slevu z kupní ceny 
za vadné zboží. 

4.7. Prodávající výslovně prohlašuje, že: 

(i) není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“); 

(ii) bankovní účet prodávajícího, na který budou ze strany kupujícího hrazeny jakékoli 
platby dle kupní smlouvy, je a bude účet, který je řádně veden v registru bankovních 

účtů plátců DPH; 

(iii) neexistují důvody, na základě kterých by se kupující stal nebo mohl stát ručitelem za 
daňovou povinnost prodávajícího vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného kupujícímu v 

souvislosti s placením kupní ceny. 

4.8. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že podá řádné daňové přiznání k DPH a v případě vzniku 
povinnosti zaplatit DPH tuto odvede místně příslušnému správci daně ve stanovené lhůtě 

splatnosti. Prodávající dále prohlašuje, že nemá jakýkoli úmysl nezaplatit DPH v souvislosti s 

plněním kupní smlouvy, nebo úmysl zkrátit daň, či případně vylákat daňové zvýhodnění, a dále 
nemá úmysl dostat se do postavení, kdy DPH nebude moci zaplatit. 

4.9. Kupující je výslovně oprávněn zadržet částku DPH z faktury vystavené Prodávajícím dle kupní 
smlouvy a uhradit příslušnou platbu prodávajícímu bez takto zadržené částky DPH v 

následujících případech: 
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(i) prodávající se kdykoli v průběhu plnění kupní smlouvy stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu zákona o DPH; 

(ii) prodávající požaduje po kupujícím úhradu jakékoli platby dle kupní smlouvy na jiný 

účet, než má prodávající uveden v registru bankovních účtů plátců DPH. 

4.10. Částku zadrženého DPH dle článku 4.9 těchto VNP kupující dle své volby: 

(iii) uhradí za prodávajícího přímo na příslušný depozitní účet správce daně ve smyslu       § 
109a zákona o DPH; nebo 

(iv) uhradí přímo prodávajícímu, pokud prodávající kupujícímu jednoznačně prokáže, že 

povinnost odvést příslušnou částku DPH byla ze strany prodávajícího splněna řádně a 
včas. 

4.11. Pro vyloučení pochybností platí, že kupující se postupem dle článku 4.7 až 4.10 těchto VNP 

nedostane do prodlení s placením příslušné části kupní ceny. 

4.12. Platebním dnem kupujícího je pátek, proto faktury splatné v daném týdnu od pondělí do neděle 

budou kupujícím uhrazeny v pátek. V případě prodlení kupujícího s platbou v délce trvání do 7 

dnů není prodávající oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení. 

 

5 DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a včas v souladu s kupní smlouvou a těmito 

VNP. Zboží musí být dodáno v jakosti, provedení a se všemi vlastnostmi uvedenými v kupní 

smlouvě. V případě, že jakost, provedení či jiné specifické vlastnosti v kupní smlouvě uvedeny 
nejsou, je prodávající povinen poskytnout zboží v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje 

účelu patrnému z kupní smlouvy, k němuž je zboží dodáváno, přičemž není-li takový účel 

sjednán, tak k účelu, ke kterému se zboží obvykle používá. Zboží dále musí být v souladu se 
všemi technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se na daný 

typ zboží. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu, musí 

být schopny podávat trvale standardní výkon a plně vyhovovat účelu, pro který jsou dodávány. 
Zboží nesmí být zatíženo žádnými právními vadami. Prodávající je povinen dodat zboží v 

množství uvedeném v kupní smlouvě. Prodávající potvrzuje, že pro účely plnění kupní smlouvy 

jsou doporučující ustanovení právních a technických předpisů závazné.  

5.2. Zboží bude standardně dodáváno na základě výběru kupujícího z produktového katalogu 

prodávajícího. V případě, že zboží bude vyráběno a dodáváno na základě podkladů či příkazů 

kupujícího, prodávající je povinen s využitím řádné odborné péče písemně kupujícího upozornit 
na nevhodnost těchto podkladů či příkazů. Pokud prodávající kupujícího na nevhodnost jeho 

příkazů či podkladů písemně bez zbytečného odkladu neupozorní, odpovídá prodávající za 

veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto příkazů či využitím těchto 
podkladů. 

5.3. Prodávající prohlašuje, že při poskytování zboží nebudou porušeny žádné právní předpisy (včetně 

právních předpisů z oblasti nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami, ochrany životního 
prostředí, bezpečnostní a hygienické normy, technické normy apod.) a že zboží splňuje veškeré 

požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. V případě, že se shora uvedené prohlášení 

prodávajícího ukáže jako nepravdivé, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu způsobenou 
porušením právních předpisů. 

5.4. Prodávající je oprávněn při výrobě a dodávce zboží využít subdodavatele. V takovém případě má 
prodávající povinnost zajistit, aby se subdodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených 

v kupní smlouvě a těchto VNP. Prodávající je povinen kupujícímu umožnit kontrolu 

subdodavatelů dle požadavků kupujícího. Prodávající odpovídá kupujícímu za plnění 
poskytované subdodavatelem a jakékoli subdodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané 

plnění poskytoval anebo škody způsobil sám prodávající. Jestliže prodávající použije při své 
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činnosti zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, 
jako by ji způsobil sám. 

5.5. Prodávající je povinen zboží pro přepravu na své náklady zabalit a vhodně zajistit tak, aby v 

průběhu přepravy, včetně nakládky a vykládky, nemohlo dojít k jeho poškození, znehodnocení 
nebo odcizení a aby obal umožňoval bezpečné a dlouhodobé uskladnění zboží bez ztráty kvality. 

Na obalu zboží a dodacím listu musí být na viditelném místě čitelné označení prodávajícího, 

kupujícího, číslo kupní smlouvy a další náležitosti dle kupní smlouvy. V případě, že bude obal 
prodávajícím označený jako vratný, je prodávající povinen si obal na vlastní náklady vyzvednout 

u kupujícího, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží ze strany kupujícího. 

5.6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím veškeré doklady, které jsou nutné k 
převzetí zboží, nakládání s ním, k proclení a užívání zboží, jakož i doklady vyžadované 

závaznými normami, právními či technickými předpisy. Jedná se zejména o doklady upravující 

technické podmínky instalace, provozu a údržby zboží, prohlášení o shodě, atesty, bezpečnostní 
listy, certifikáty či návody na použití obsahující mimo jiné i upozornění, pokud zboží vyžaduje 

zvláštní zacházení, montáž, údržbu apod. Veškeré doklady musí být prodávajícím dodány v 

originále, v písemné formě, čitelné a na požádání kupujícího i v elektronické podobě. V případě, 
že doklady nejsou v českém jazyce, je prodávající povinen zajistit jejich překlad a předat 

kupujícímu vždy alespoň jedno vyhotovení dokladů v českém jazyce. Prodávající je dále povinen 

poskytnout kupujícímu na jeho žádost veškerou pomoc a součinnost při obstarávání dokladů nebo 
odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v České republice a/nebo v 

zemi původu, které kupující může požadovat pro vývoz a/nebo dovoz zboží a v případě potřeby 

pro průvoz zboží po území třetího státu. V případě, že v důsledku prodlení prodávajícího s 
předáním řádných a kompletních dokladů vzniknou kupujícímu jakékoli dodatečné náklady (jako 

celní, skladovací či jiné poplatky), je povinen tyto náklady uhradit prodávající. 

5.7. Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, bude zboží prodávajícím dodáno v dodací paritě DDP, 

sídlo kupujícího, Nýřany (dále jen „místo dodání“), dle INCOTERMS 2010. 

5.8. Termín dodání zboží stanoví kupní smlouva. Neurčí-li kupující jinak, prodávající je povinen 
dodat zboží v pracovních dnech v obvyklé pracovní době kupujícího od 8:00 do 16:00 hod. 

Prodávající je povinen kupujícího písemně vyrozumět o dodání zboží alespoň tři (3) pracovní dny 

předem. Prodávající je povinen kupujícího okamžitě písemnou formou informovat v případě, že 
by mělo dojít k prodlení s termínem dodání zboží. 

5.9. Dílčí dodávky zboží jsou možné pouze, pokud je tak dohodnuto v kupní smlouvě nebo s tím 

kupující písemně souhlasí. 

5.10. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a včas. Zboží se považuje za dodané včas, 

bude-li dodáno ve sjednaném termínu a za následujících podmínek: 

(i) zboží je prodávajícím řádně doručeno do sjednaného místa dodání; 

(ii) společně se zbožím jsou dodány úplné a bezvadné doklady (zejména dodací list), které 

se k němu vztahují; 

(iii) zboží je ze strany kupujícího po podrobné prohlídce převzato, nevyhradí-li si kupující 

v objednávce, že zboží bude převzato bez podrobné prohlídky. Předání a převzetí bude 

smluvními stranami písemně potvrzeno, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení potvrzení o převzetí,  

(iv) zboží je dodáno kupujícímu bez vad nebo zboží je dodáno se zjevnými vadami s tím, že 
kupující tyto vady vyhradí, uvede je do potvrzení o převzetí a výslovně prohlásí, že přes 

tyto vady uvedené zboží přebírá. V takovémto případě je kupující povinen do potvrzení 

o převzetí zjištěnou zjevnou vadu náležitě specifikovat, a to označením vady nebo 
popsáním, jak se vada projevuje. 

5.11. Pokud prodávající nesplní svoji povinnost řádně a včas dodat zboží kupujícímu dle kupní smlouvy 

a těchto VNP, vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
smyslu článku 7.1 VNP. 
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5.12. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak a dovoluje-li to povaha zboží, nabývá kupující 
vlastnické právo ke zboží v okamžiku jeho převzetí, nebo v okamžiku, kdy získá oprávnění se 

zbožím nakládat. Kupující převezme dodané zboží v místě dodání potvrzením dodacího listu 

odpovědným pracovníkem kupujícího. Jedno vyhotovení dodacího listu podepsané oprávněnou 
osobou prodávajícího zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem 

prodávajícího pracovníku kupujícího, který zboží přebírá.  

5.13. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku přechodu 
vlastnického práva dle předchozího odstavce. 

 

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

6.1. Zboží má vady, jestliže není dodáno v množství, jakosti a provedení stanoveném kupní smlouvou 

nebo těmito VNP nebo neodpovídá výsledku určenému v kupní smlouvě. Za vady se dále 

považují právní vady zboží a vady v dokladech, které je prodávající povinen dodat kupujícímu 
spolu se zbožím. 

6.2. Má-li jakékoli zboží při dodání vady, je kupující oprávněn: 

(i) požadovat od prodávajícího provedení kontroly zboží v místě a lhůtě určené kupujícím; 

po dobu od zjištění vady do skončení kontroly prováděné prodávajícím neběží lhůta 

stanovená v článku 5.12 těchto VNP pro převzetí zboží; nebo 

(ii) odmítnout převzetí vadného zboží a vrátit je na náklady prodávajícího, aniž by se tím 

kupující dostal do prodlení s převzetím zboží; nebo 

(iii) provést převzetí vadného zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok na odpovídající slevu 
z kupní ceny nebo nárok na odstranění těchto vad. Pro postup dle tohoto bodu (iii) se 

obdobně použijí ostatní ustanovení těchto VNP upravující práva z vadného plnění. 

6.3. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době počínající běžet 

okamžikem převzetí zboží kupujícím a končící dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí zboží 

kupujícím. Prodávající se zavazuje, že zboží dodané dle kupní smlouvy bude po záruční dobu 
způsobilé pro použití k účelu stanovenému v kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a že si 

zachovají kupní smlouvou stanovené vlastnosti. Pokud kupní smlouva některé vlastnosti zboží 

nestanoví, zavazuje se prodávající, že si zboží po záruční dobu zachová alespoň obvyklé 
vlastnosti. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující či jeho zákazníci nemohou zboží 

užívat pro vady, za které odpovídá prodávající. V případě výměny zboží běží záruční doba od 

začátku v plném rozsahu. 

6.4. Kupující je oprávněn formou reklamace uplatnit své právo z odpovědnosti prodávajícího za vadné 

plnění. Oznámení o reklamaci není třeba sepisovat, pokud kupující prohlásí, dle ustanovení 

odstavce 5.10 bod (iv) těchto VNP, že zboží přebírá s výhradami existence vad, přičemž 
v takovém případě jsou vady popsány v potvrzení o převzetí. 

6.5. Kupující je oprávněn reklamaci podat písemně, a to buď prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, kurýrní službou či osobním doručením, e-mailem či faxem, nebo osobně či 
telefonicky kontaktní osobě prodávajícího. 

6.6. Volba práva z vadného plnění, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, 
náleží výhradně kupujícímu, přičemž kupující není vázán návrhy prodávajícího. Kupující je bez 

ohledu na charakter vady a závažnost porušení kupní smlouvy výskytem vady vždy oprávněn:  

(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodáním 
chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, 

(ii) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, 

(iii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,  

(iv) odstoupit od kupní smlouvy, 
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přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně kupujícímu. 

6.7. Pokud se dodatečně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou spojeny 

nepřiměřené náklady, je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží, pokud toto své 

rozhodnutí oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co mu uvedenou skutečnost 
prodávající sdělil. 

6.8. Pokud prodávající neodstraní vady zboží způsobem a ve lhůtě určené kupujícím nebo pokud před 

jejím uplynutím sdělí prodávající kupujícímu, že vady neodstraní, je kupující oprávněn podle své 
vlastní volby: 

(i) odstoupit od kupní smlouvy, 

(ii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, 

(iii) sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a rizika prodávajícího zboží 

zkontrolovat, vytřídit, opravit nebo zajistit náhradní dodávku zboží. Prodávající se 
zavazuje tyto náklady kupujícího v plném rozsahu uhradit. Postupem dle tohoto bodu 

(iii) není dotčena záruka kupujícího na zboží ani odpovědnost prodávajícího za škodu 

způsobenou vadným plněním nebo způsobenou či vzniklou při odstraňování vad zboží. 

6.9. Kupující je oprávněn měnit své nároky z titulu práv z vadného plnění až do okamžiku úplného 

odstranění předmětné vady. 

6.10. Nestanoví-li kupní smlouva či kupující v rámci reklamace vad jinak, je prodávající povinen 

odstranit vady způsobem dle volby kupujícího: 

(i) do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich reklamace v případě vad bránících bezpečnému a 
spolehlivému používání zboží; a 

(ii) do sedmi (7) kalendářních dní v případě ostatních vad. 

6.11. Pokud (a) prodávající neodstraní vady zboží způsobem dle tohoto článku 6 VNP ve lhůtě dle 

článku 6.10 výše, nebo (b) před uplynutím této lhůty prodávající sdělí kupujícímu, že vady 

neodstraní, nebo (c) bude zřejmé, že prodávající nebude schopen vady v této lhůtě řádně odstranit, 

pak kupující může: 

(i) odstoupit od kupní smlouvy; 

(ii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; 

(iii) sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a riziko prodávajícího zboží opravit 

nebo zajistit náhradní dodávku zboží. Prodávající se zavazuje tyto náklady kupujícímu 

v plném rozsahu uhradit. Postupem dle tohoto bodu (iii) není dotčena záruka kupujícího 
na zboží ani odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou vadným zbožím nebo 

způsobenou či vzniklou při odstraňování vad zboží. 

 

6.12. Prodávající je povinen odstranit vady na své náklady způsobem určeným kupujícím i v případě, 

že prodávající zpochybňuje svou odpovědnost za předmětnou vadu. V případě, že prodávající 

později prokáže, že za vadu neodpovídá, kupující prodávajícímu uhradí účelně vynaložené a 
řádně zdokumentované náklady na odstranění této vady. 

6.13. Kupující není do doby odstranění vady jakéhokoli zboží povinen uhradit prodávajícímu část kupní 

ceny za takové vadné zboží. 

6.14. Pokud se prodávající dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z 

odpovědnosti za vady, vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty 

dle článku 7.2 VNP. 

 

7 SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
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7.1. Pokud prodávající nesplní svou povinnost provést dodání zboží řádně a včas, vzniká kupujícímu 
vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) 

z kupní ceny za každý započatý den prodlení. 

7.2. Pokud se prodávající dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z 
odpovědnosti za vady, vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty 

ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z kupní ceny za každý započatý den prodlení. 

7.3. Povinnost prodávajícího zaplatit smluvní pokutu se vztahuje i na případy, kdy prodlení 
prodávajícího vzniklo v důsledku prodlení jeho subdodavatele. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty 
prodávajícímu. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu 

škody v plné výši. 

7.5. Prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou kupujícímu, zákazníkům kupujícího či 
jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností dle kupní smlouvy. Prodávající je 

povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, zejména veškeré částky, které kupující v souvislosti 

s porušením povinností prodávajícího dle kupní smlouvy vynaloží, náklady řízení kupujícího 
vedených v souvislosti s porušením povinností dle kupní smlouvy, jakož i všechny náklady 

vzniklé v souvislosti s vadami zboží, včetně nákladů na demontáž zboží, nákladů na novou 

montáž zboží, apod. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu škodu v plném rozsahu, a to do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího. 

 

8 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

8.1. Kupní smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou smluvních stran 

nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s kupní smlouvou a těmito VNP. 

8.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. Kupující 

je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech: 

(i) prodlení prodávajícího s dodáním zboží dosáhne pěti (5) pracovních dnů oproti 
stanovenému termínu dodání zboží; 

(ii) budou splněny podmínky uvedené v článku 6.8 a v článku 6.11 těchto VNP; 

(iii) prodávající podstatným způsobem poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou kupní 
smlouvou nebo těmito VNP; 

(iv) prodávající nepodstatným způsobem poruší jakoukoli povinnost stanovenou kupní 
smlouvou nebo těmito VNP a nesplní tuto svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě určené kupujícím; 

(v) prodávající vstoupí do likvidace nebo proti němu bude zahájen výkon rozhodnutí 
(exekuce) prodejem podniku nebo na něj bude podán insolvenční návrh, prohlášen 

úpadek, konkurs na jeho majetek, povolena reorganizace, oddlužení či jiný způsob 

řešení úpadku nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
prodávajícího. 

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 8.2 VNP výše je kupující oprávněn se na 

základě vlastního uvážení rozhodnout, zda si ponechá zboží, které bylo dosud prodávajícím 
dodáno či vyrobeno, a to bez ohledu na stupeň jeho rozpracovanosti a skutečnost, zda již došlo k 

přechodu vlastnického práva na kupujícího či nikoli. V případě, že se kupující rozhodne zboží si 

ponechat, zaplatí kupující prodávajícímu část kupní ceny odpovídající hodnotě zboží; pokud 
kupující zaplatil prodávajícímu před odstoupením od kupní smlouvy částku převyšující hodnotu 

tohoto zboží, má kupující vůči prodávajícímu nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující 

hodnotu takto převzatého zboží. Prodávající se zavazuje zajistit, že v souladu s tímto článkem 8.3 
VNP budou postupovat také subdodavatelé s tím, že v případě odstoupení od kupní smlouvy, je 
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prodávající povinen zajistit na žádost kupujícího postoupení práv a povinností ze smluv se 
subdodavateli z prodávajícího na kupujícího. 

8.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě podstatného porušení 

povinností kupujícího. Za podstatné porušení povinností kupujícího se považuje pouze prodlení 
kupujícího se zaplacením části kupní ceny po dobu delší než šedesát (60) pracovních dnů po 

splatnosti, na které bude kupující prodávajícím písemně upozorněn, přičemž kupující předmětnou 

dlužnou částku prodávajícímu nezaplatí ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené prodávajícím. 

8.5. Bez ohledu na jakékoli ustanovení těchto VNP je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy 

bez udání důvodu, a to kdykoli před dodáním zboží. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude 

se v takovém případě aplikovat následující postup:  

(i) kupující převezme zboží, které bylo prodávajícím do okamžiku účinnosti odstoupení 

řádně vyrobeno, a zaplatí za takto převzaté zboží část kupní ceny odpovídající hodnotě 
tohoto zboží. Pokud kupující zaplatil prodávajícímu před odstoupením od kupní 

smlouvy částku převyšující hodnotu takto převzatého zboží, má kupující vůči 

prodávajícímu nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující hodnotu převzatého 
zboží; 

(ii) ohledně zboží, které není vyrobené nebo rozpracované, nemá prodávající nárok na 

úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s přípravou výroby takového zboží. V tomto 
případě má prodávající pouze nárok na náhradu prokázaných a účelně vynaložených 

nákladů souvisejících s ukončením kupní smlouvy, které však nepřesáhnou deset 

procent (10 %) ceny nedodaného zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující 
není v tomto případě povinen hradit prodávajícímu náhradu marže nebo ušlý zisk. 

8.6. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být řádně doručeno druhé smluvní 

straně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno příslušné 
smluvní straně. 

8.7. Odstoupením kupní smlouva zaniká. Odstoupením nejsou dotčena následující ustanovení kupní 
smlouvy a VNP a nároky smluvních stran: 

(i) nároky týkající se náhrady škody vzniklé porušením kupní smlouvy; 

(ii) nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zboží; 

(iii) nároky týkající se zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením kupní smlouvy; 

(iv) ustanovení upravující práva a povinnosti kupujícího dle článků 4.7 až 4.10 těchto VNP; 

(v) ustanovení upravující záruku za jakost a práva z vadného plnění; 

(vi) ustanovení upravující vypořádání smluvních stran pro případ odstoupení; 

(vii) ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a důvěrnosti dokumentů; 

(viii) ustanovení o volbě práva a řešení sporů; 

(ix) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
smluvní strany zavazovat i po ukončení kupní smlouvy. 

 

9 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

9.1. Prodávající uzavřel  smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a plní své 

povinnosti zajistit zpětný odběr  a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. 

c)  zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, a zapojil se do Systému 
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-P03020038. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost kupujícího vůči prodávajícímu za jakékoli škody, 
včetně všech sankcí, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více 
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porušení smluvních či zákonných povinností kupujícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 
%) kupní ceny bez DPH. 

9.3. Limitace škody sjednaná v předchozím odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla 

způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

9.4. Pokud prodávající provádí plnění předmětu kupní smlouvy v areálu kupujícího nebo v místě 

kupujícím určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo 

manipulačních plochách vymezených mu kupujícím a dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména předpisy upravující pravidla chování v areálu kupujícího. 

9.5. Kupující je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám prodávajícího z kupní smlouvy 
či těchto VNP či v souvislosti s nimi jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné 

pohledávky. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám 

kupujícího z kupní smlouvy či těchto VNP nebo v souvislosti s nimi. 

9.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postoupení pohledávek prodávajícího, které 

prodávající ke dni podpisu kupní smlouvy vůči kupujícímu má, nebo které mu vůči kupujícímu 

vzniknou na základě kupní smlouvy. Postoupení pohledávek dle předchozí věty je možné pouze 
za předpokladu předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

9.7. Kupující je oprávněn převést práva a/nebo povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu. Kupující 

je povinen převod práv a povinností z kupní smlouvy na třetí osobu prodávajícímu písemně 
oznámit. Pro případ převodu práva a/nebo povinností z kupní smlouvy uděluje prodávající s 

převodem svůj souhlas a zavazuje se, že v takovém případě bude své povinnosti z kupní smlouvy 

plnit právnímu nástupci kupujícího uvedenému v oznámení dle první věty tohoto článku. Účinnost 
převodu práv a povinností nastává doručením oznámení dle tohoto článku prodávajícímu. 

9.8. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení možnosti zastavení pohledávek prodávajícího, které 

prodávající ke dni podpisu kupní smlouvy vůči kupujícímu má nebo které mu vůči kupujícímu 
vzniknou na základě kupní smlouvy. Zastavení pohledávek dle předchozí věty je možné pouze za 

předpokladu předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

9.9. Smluvní strany tímto ve smyslu ustanovení § 630 občanského zákoníku prodlužují délku 

promlčení doby práv kupujícího vyplývajících z objednávky, kupní smlouvy nebo těchto VNP na 

dobu 10 let. 

9.10. Kdykoli před dodáním zboží je kupující oprávněn pozastavit plnění prodávajícího dle kupní 

smlouvy. Po dobu pozastávky je prodávající povinen o vyrobené či rozpracované zboží řádně 

pečovat a provést jeho dodání bez zbytečného odkladu po zrušení příslušné pozastávky. Z titulu 
pozastávky plnění je prodávající oprávněn požadovat pouze přiměřené a řádně zdokumentované 

náklady na skladování, které však bude účtovat až od čtyřicátého pátého (45) dne pozastávky 

obecně. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany potvrzují, že z důvodu pozastávky 
plnění dle kupní smlouvy nebude prodávající oprávněn k navýšení kupní ceny. 

9.11. Prodávající a kupující se zavazují, že bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepředají 

třetím osobám, vyjma těch, které musí být informovány na základě právních předpisů a/nebo 
rozhodnutí orgánů veřejné správy a/nebo za účelem provádění kupní smlouvy (např. 

subdodavatelé, obchodní partneři nebo právní zástupci), informace o existenci kupní smlouvy a 

jejím obsahu ani jakékoli informace nebo dokumenty, které si navzájem předali a které se vztahují 
ke kupní smlouvě. Prodávající a kupující odpovídají za veškerou škodu, která druhé smluvní 

straně vznikne porušením této povinnosti. 

 

10 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

10.1. Pokud kupní smlouva nebo tyto VNP pro konkrétní smluvní ustanovení, podmínku či termín 

výslovně nestanoví jinak, jakékoli úpravy kupní smlouvy a jejích podmínek mohou být provedeny 

pouze formou písemného číslovaného a datovaného dodatku, který musí být řádně podepsán 
osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 
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10.2. VNP mohou být přeloženy do jiného jazyka, v případě rozporu mezi českým a jiným zněním je 
však rozhodné jejich znění v českém jazyce. 

10.3. Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se sjednává pro veškeré spory vzniklé v souvislosti se smluvními vztahy, na které se 
vztahují tyto VNP, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Plzni, když pro případ 

příslušnosti okresního soudu jako soudu prvního stupně se sjednává místní příslušnost Okresního 

soudu Plzeň-sever.  

10.4. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti se 

řídí právním řádem České republiky. Obsahují-li tyto VNP nebo kupní smlouva odkaz na 

konkrétní doložku INCOTERMS 2010, stávají se ustanovení obsažená pro tuto doložku v 
INCOTERMS 2010 součástí těchto VNP a/nebo kupní smlouvy. Použití Úmluvy OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 

10.5. Stojí-li na straně prodávajícího více účastníků, jsou tito povinni plnit veškeré své závazky z kupní 

smlouvy uzavřené s kupujícím společně a nerozdílně. Kterýkoli z prodávajících je oprávněn 

požadovat po kupujícím splnění jeho povinností, je však povinen předložit písemné pověření od 
ostatních prodávajících k přijetí plnění, bez ohledu na splnění této povinnosti splní kupující své 

závazky z kupní smlouvy (objednávek) plněním vůči kterémukoli z prodávajících. 

10.6.  Jednotlivá ustanovení kupní smlouvy a těchto VNP jsou navzájem nezávislá. Pokud některé 
ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VNP bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo 

nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení 

kupní smlouvy ani těchto VNP. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, 
neplatná a nevymahatelná ustanovení kupní smlouvy a těchto VNP nahradí ustanoveními a 

podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší 

původním nepřípustným, neplatným či nevymahatelným ustanovením. 

10.7. Kupující je oprávněn kdykoli provést změny VNP. Nově uzavírané kupní smlouvy se budou vždy 

řídit aktuálním zněním VNP. Na již uzavřené kupní smlouvy se nové znění VNP bude aplikovat, 

vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas. 

10.8. Tyto VNP nabývají platnosti a účinnosti v den jejich zveřejnění na webových stránkách 

prodávajícího www.pebal.cz.  

V Nýřanech dne  1.11.2016 

 

 

 
_________________________ 

PEBAL s.r.o.   

Ing. Jíří Studeník, prokurista 


