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Obchodní podmínky

I. úvodní ustanovení

I.1.  Těmito všeobecnými obchodními a  dodacími podmínkami (dále jen 
„VODP“) se řídí prodej a  distribuce vlastních výrobků a  zboží (dále 
jen „zboží“) a  služeb společnosti B R U S  I V O spol. s  r.o., U Bílé 
haldy 1176, 337 01 Rokycany, IČ: 45357889, zapsané v Obchodním 
rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 1913 (dále jen „prodá-
vající“). Těmito VODP se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi 
prodávajícím a druhými stranami (dále jen „kupující“)

I.2.  Tyto podmínky platí vždy, pokud je dále neupravuje, nerozšiřuje nebo 
nemění rámcová kupní smlouva, jednotlivá kupní smlouva, jednotlivá 
nabídka nebo kogentní ustanovení právního předpisu.

I.3. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

I.4.  Prodávající, za dále stanovených podmínek, dodává kupujícímu před-
mětné zboží a  služby a  kupující se zavazuje, za  dále stanovených 
podmínek, toto zboží a služby odebírat a zaplatit za ně kupní cenu. 

I.5.  Prodávající se řídí vybranými ISO normami a je držitelem certifikace 
ISO 18001, ISO 14001, ISO 9001.

II. Uzavření smlouvy

II.1.  Zboží a  služby jsou dodávány na  základě písemné kupní smlouvy, 
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (např. rámcová kupní smlou-
va, smlouva o konsignačním skladu, kupní smlouva na základě ob-
jednávky kupujícího).

II.2.  Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě jednotlivé objed-
návky kupujícího. Objednávky jsou prodávajícímu doručovány násle-
dujícími způsoby:

  a) písemná objednávka
 b) e-mailová objednávka
 c) telefonická objednávka
 d) on-line objednávka
 e) ústní objednávka

II.3.  Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
 a)  obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
 b) IČ, DIČ – pokud je registrován jako plátce DPH
 c)  druh zboží nebo služby, který jednoznačně určuje předmět 

dodávky (nejlépe číslem zboží prodávajícího)
 d) množství požadovaných kusů zboží
 e)  místo a  termín dodání (dle potřeby kupujícího a  možností 

prodávajícího)
 f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží či služby
 g)  kontaktní údaje osoby provádějící objednávku, zejména pak 

tel. číslo a e-mail

II.4.  Objednávku je oprávněna doručit pouze osoba, která je oprávněna 
jednat za právnickou či fyzickou osobu, případně má takové pracovní 
zařazení, ze kterého lze soudit takovouto oprávněnost. 

II.5.  V případě jednorázového osobního odběru je kupní smlouvou daňový 
doklad. 

II.6.  Na  základě přijaté objednávky, která bude splňovat výše uvedené 
požadavky, vystaví prodávající kupujícímu potvrzení této objednávky, 
v němž potvrdí druh zboží, množství zboží, kupní cenu, místo doruče-
ní, předpokládaný týden expedice a platební podmínky. Toto potvrze-
ní zašle prodávající na e-mail kupujícího, který je uveden v nákupní 
objednávce. 

II.7.   Přijatou objednávku lze měnit do 24h po přijetí potvrzení objednávky, 
po uplynutí této doby pouze se souhlasem prodávajícího, jinak je po-
važována za závaznou.

II.8.   Za potvrzenou objednávku lze považovat i  její faktické splnění pro-
dávajícím. 

III. Dodání

III.1.  Prodávající je oprávněn realizovat dodávky vlastních výrobků (zboží) 
v množství o 10 % vyšším nebo nižším, než je objednané množství.  
U  specifických druhů vlastních výrobků (zboží) může být procento 
takovéto tolerance vyšší a může dosahovat až 20 %. 

III.2.  Prodávající je oprávněn realizovat částečné nebo průběžné dodávky 
a fakturovat je samostatně. 

III.3.  V  případě, že si kupující nepřeje realizovat částečné dodávky, je 
třeba, aby tuto skutečnost výslovně uvedl na nákupní objednávce, 
případně smluvně dohodl s prodávajícím. 

III.4.  Prodávající nebude automaticky expedovat jednotlivé položky zboží 
z objednávky, pokud tyto položky v souhrnu nesplňují podmínku ale-
spoň 30 % hodnoty objednávky. Toto pravidlo neplatí v případě, že se 
tyto položky sloučí s  jinou objednávkou kupujícího, která expediční 
podmínky splňuje. 

III.5.  V případě, že hodnota objednávky je menší než Kč 3.000,- bez DPH, 
tak se objednávka expeduje až v momentě, kdy jsou všechny polož-
ky z objednávky plně vykryty. Toto pravidlo neplatí v případě, že se 
tyto položky sloučí s  jinou objednávkou kupujícího, která expediční 
podmínky splňuje. 

III.6.   V případě vyšší moci nebo událostí, kterým nemůže prodávající za-
bránit, zejména zpoždění dodávek dodavatelů prodávajícího, stá-
vek, výluk a jiných okolností, které mohou prodávajícímu závažným 
způsobem ztížit nebo znemožnit realizaci dodávky, je prodávající 
oprávněn zrušit veškeré přislíbené, ale dosud nerealizované dodáv-
ky nebo je odložit po dobu, po níž trvá daná překážka. V případě 
odložení dodávky je kupující oprávněn vyžádat si od prodávajícího 
prohlášení, zda hodlá ukončit smlouvu, nebo dodávku v přiměřené 
době realizovat. Pokud prodávající v přiměřené době nevydá takové 
prohlášení, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, avšak musí 
poskytnout prodávajícímu alespoň čtyřtýdenní dodatečnou lhůtu 
k plnění. Veškeré další nároky kupujícího nad tento rámec jsou vy-
loučeny.

III.7.  Prodávající se zavazuje provádět dodávky zboží pro kupujícího v nej-
kratším možném termínu, s ohledem na aktuální sortiment a množ-
ství skladových zásob prodávajícího. 

III.8.  Termíny dodávek jsou pro prodávajícího závazné pouze u potvrze-
ných objednávek.

III.9.  Potvrzené termíny prodávajícím uvádí prodávající jako týden expe-

dice. Pro určení plnění termínů dodání je určujícím kritériem den, 
ve kterém byla objednávka kupujícímu expedována.

III.10.  Zboží je dodáno jeho převzetím a naložením na přepravní prostře-
dek kupujícího, odběrem u prodávajícího, nebo převzetím na sjed-
naném místě. Tímto okamžikem také přechází rizika na kupujícího.  
Způsob dodání je zvolen již při potvrzení nákupní objednávky. 

III.11.  Kupující je povinen zajistit všechny podmínky pro bezproblémové 

a bezpečné přijetí zasílaného zboží na sjednaném místě. V případě, 

VšeOBecNÉ OBcHODNÍ a DODacÍ pODmÍNKy Č. 1/2021



340

Obchodní podmínky

že nebudou tyto či jiné podmínky zajištěny, nemusí dojít k vykládce 
zboží. 

III.12.  Zboží je baleno ve standardním balení pro průmyslové využití. V pří-
padě, že si kupující zvolí nestandardní balení, nese také náklady 
spojené s tímto nestandardním balením, pokud není smluvně uve-
deno jinak.

IV. Ceny, dodací a platební podmínky

IV.1.  Ceny zboží a  služeb jsou stanoveny ceníky prodávajícího, který si 
vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku, a to buďto formou no-
vého ceníku, nebo přechodnou úpravou ceníkových cen. Prodávající 
se zavazuje oznámit vydání nového ceníku či přechodnou úpravu 
ceníkových cen bez zbytečného odkladu kupujícímu. 

IV.2.  Pro ceny a platební podmínky jsou rozhodující specifikace uvedené 
v potvrzení objednávky prodávajícím. 

IV.3.  Ceníkové ceny mohou být za určitých podmínek v nabídce prodáva-
jícího procentuálně poníženy dle dohody s kupujícím. 

IV.4.  Cena je splatná ihned při odběru zboží nebo služby nebo dle splat-
nosti sjednané v kupní smlouvě a je vždy uvedena na daňovém do-
kladu – faktuře. Na  splatnost faktur nemá vliv případné započaté 
reklamační řízení.

IV.5.  Prodávají se může s kupujícím dohodnout na slevě za dřívější úhra-
du – skonto. Podmínky skonta musí být vždy dohodnuty písemně. 
Skonto si nemůže kupující uplatnit v případě, že je v prodlení s úhra-
dou jakékoli splatné faktury vystavené prodávajícím. Pro účely uzná-
ní nároku na skonto je rozhodující den přijetí platby na bankovní účet 
prodávajícího. 

IV.6.  V případě prodlení s úhradou fakturované ceny má prodávající nárok 
na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

IV.7.  Prodávající je oprávněn stanovit kupujícímu finanční limit pro nákup 
zboží. V  případě dosažení limitu je prodávající oprávněn pozasta-
vit dodávky zboží do  té doby, než hodnota otevřených pohledávek 
klesne pod smluvený finanční limit. Na  pozastavení dodávek, bez 
jakýchkoliv právních nebo jiných důsledků, má prodávající právo 
i v případě, že je kupující v prodlení se splatností faktury. Prodáva-
jícímu tímto nezaniká nárok na případné smluvní a zákonné sankce 
vůči kupujícímu. 

V. Výhrada vlastnictví

V.1.  Prodávající si vyhrazuje vlastnictví k  dodanému zboží do  té doby, 
dokud nebude zaplacena celá kupní cena a veškeré další poplatky 
vč. úroků z prodlení. 

V.2.  V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistou-
peno k odebrání dodaného zboží. Kupující se zavazuje umožnit ode-
brání takového zboží zaměstnancům nebo zástupcům prodávajícího. 
Je – li dodané zboží již zpracováno, má prodávající nárok na spo-
luvlastnický podíl na  takto vytvořeném novém předmětu v  poměru 
ke kupní ceně dodaného zboží a ostatních začleněných komponent 
v době zpracování. 

VI.Odstoupení od smlouvy

VI.1.  Vzhledem k zakázkovému charakteru zboží, které prodávající dodá-
vá, jsou podmínky odstoupení od smlouvy specifikovány níže. 

VI.2.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany odběratele je prodávající 

oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % ze sjednané ceny, pokud 
se jedná o zboží, které drží prodávající standardně skladem. 

VI.3.  V  případě, že kupující nepřevezme zboží ve  sjednaném termínu 
a místě, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu nákladů 
na skladné a úhradu nákladů až do výše 100 % z dohodnuté ceny, 
dle způsobilosti zboží k případnému dalšímu prodeji. 

VI.4.  Kupující – spotřebitel – v případě, že je kupujícím spotřebitel, a zbo-
ží, které si kupující objedná, nedrží prodávající standardně skladem, 
nemůže kupující dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, písm. 
d), od smlouvy odstoupit.

VII. Přeprava – způsoby a zatížení náklady

VII.1.  Dopravu zboží ke  kupujícímu zajišťuje prodávající nebo kupující 

na základě smluvního ujednání nebo potvrzení objednávky. 

VII.2.  Zatížení náklady na přepravné řeší prodávající s kupujícím indivi-
duálně.

VII.3.  V případě, že nákupní hodnota objednávky kupujícího nedosahuje 
hodnoty Kč 3.000,-- bez DPH a přeprava je uskutečňována zásil-
kovou službou, je prodávající oprávněn přičíst k účtování poplatek 
za přepravu vůči kupujícímu. Tento poplatek činí 100,00 Kč.

VIII. Záruční podmínky, odpovědnost za vady, reklamace

VIII.1.  Standardní záruční doba je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet 
dnem převzetí zboží kupujícím. 

VIII.2.  V případě, že má zboží jinou záruční dobu, je tato doba uvedena 
na dodacím listu, případně faktuře k dodanému zboží.

VIII.3.  Záruční podmínky, odpovědnost za vady i  jejich výluky a postupy 
reklamace jsou uvedeny v  reklamačním řádu, který je nedílnou 
součástí těchto VODP. Odkaz na reklamační řád najdete zde. 

IX. Závěrečná ustanovení 

IX.1.  Stanou – li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, ne-
proveditelná či neúplně specifikována, není tím dotčena účinnost 
ostatních ustanovení. 

IX.2.  Kupující stvrzuje seznámení s těmito VODP uzavřením kupní smlou-
vy s prodávajícím.

IX.3. Tyto VODP jsou platné od 1. 1. 2021.

IX.4. Tyto VODP plně nahrazují všechny předchozí VODP.

V Rokycanech dne 20. 12. 2021


