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platné od  1.1.2009 

 

Preambule 

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví další práva a povinnosti mezi prodávající společností STAVEBNINY STUPKA s.r.o. a 

kupujícím, a použijí se společně s   Rámcovou kupní smlouvou, Ceníkem, Reklamačním řádem, nebo jinými  jejich smluvními 

dokumenty, na úpravu právních vztahů vzniklých z kupní smlouvy mezi prodávajícím a  kupujícím.   

 

Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající ručí za to, že dodávané zboží bude jakostí a provedením odpovídat obvyklému účelu jeho užití a platným normám. 

Kupující je před uzavřením smlouvy oprávněn požádat prodávajícího o upřesňující informace vztahující se k nabízenému zboží. 

Ústně poskytnuté informace jsou nezávazné. 

 

Práva a povinnosti kupujícího 

Smluvní strany si sjednávají, že prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží ve stejném  rozsahu, v jakém za vady zboží 

odpovídá prodávajícímu dodavatel prodávajícího, jinak v rozsahu stanoveném Obchodním zákoníkem. Na vyžádání je prodávající 

povinen kupujícímu vydat příslušné listiny osvědčující rozsah odpovědnosti dodavatele prodávajícího prodávajícímu za vady zboží.  

Případné vady zakoupeného zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu, zejména při převzetí 

zboží a ještě před zapracováním zboží do stavby.  Později mohou být reklamovány pouze vady, které nemohou být zjištěny ihned, a 

to za předpokladu, že prodávající byl o těchto vadách vyrozuměn bez zbytečného odkladu.  

Kupující je povinen předat zboží prodávajícímu na jeho výzvu k  posouzení  reklamace, jinak je povinen  zboží skladovat do 

konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možno objektivně zjistit stav věci.  

Kupující bere na vědomí, že v případech kdy bude na základě zmocnění přebírat zboží přímo u výrobce, je povinen prohlédnout 

zboží, zjistit jeho případné vady a odebrat zboží pouze bezvadné.  

Smluvní strany si výslovně sjednávají, že  při odběru či dodávce zboží provede kupující jeho množstevní přejímku a jeho oprávněný 

pracovník potvrdí dodací list (oprávněným pracovníkem se rozumí i zaměstnanec kupujícího nebo řidič pověřeného dopravce).  

Množstevní vady je kupující povinen uplatnit ihned při odběru zboží a vady vytknou i písemně na dodacím listu nebo reklamačním 

protokolu.  

Kupující se zavazuje zpracovávat dodané materiály v souladu s poskytnutými technickými informacemi a návody k jednotlivým 

dodaným produktům. Za vady způsobené nesprávným použitím či zpracováním prodaného zboží nebo nevhodným zpracováním 

prodávající neodpovídá. 

V případě, že kupující bude chtít vrátit nadbytečné množství zboží, může ho prodat na příslušnou provozovnu   prodávajícího s 

poníženou hodnotou původní kupní ceny o třicet procent, vše za podmínky, že se zpětným odkupem bude souhlasit vedoucí 

provozovny prodávajícího a pouze do třiceti dnů ode dne odběru zboží kupujícím.  Zboží k zpětnému odprodeji je kupující povinen 

předat v originálních a nepoškozených obalech s příslušnou  fakturou a dodacím listem vystavenými kupujícím.  

Kupující se zavazuje respektovat podmínky odběru zboží, které jsou stanoveny v obecných obchodních podmínkách výrobce. 

Kupující se zavazuje při identifikaci zboží používat označení zboží uvedeného v ceníku výrobce.  

 

Platební podmínky 

Při prodlení s úhradou kupní ceny zboží je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, 

byť započatý, den prodlení. Přesáhne-li prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny  zboží třicet kalendářních dnů, je kupující povinen  

zaplatit vedle smluvních úroků z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť započatý,  den prodlení. 

Úrok z prodlení  je splatný do 14-ti dnů ode dne vystavení daňového dokladu, kterým budou vyúčtovány.  

V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží, je prodávající oprávněn pro všechny budoucí 

obchodní případy realizované na základě této rámcové kupní smlouvy jednostranně změnit výši dohodnutých rabatů, výši 

závazkového limitu, případně i dobu splatnosti daňových dokladů.  

Kupující  prohlašuje, že není v platební neschopnosti, a že neexistují důvody, které by mu bránily řádně a včas uhradit kupní cenu 

dodaného zboží. 

 

Nakládání s obaly 

Prodávající je povinen vykoupit zpět palety, které prodal kupujícímu se zbožím, ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy palety kupující 

převzal. Kupující je povinen  vrátit palety na sklad prodávajícího, pokud není uzavřena mezi smluvními stranami jiná písemná 

dohoda. 

Vrácení palet vyúčtuje prodávající formou daňového dobropisu. Lhůta splatnosti dobropisované částky je shodná se splatností kupní 

ceny za zboží  

Prodávající  dobropisuje kupní cenu palet sníženou o částku za opotřebení palet dle ceníku konkrétní prodejny prodávajícího pro 

jednotlivý typ palety. Při vrácení palet je kupující povinen doložit číslo dodacího listu a faktury, kterou byly palety fakturovány.  

 

Pokud prodávající zmocní kupujícího pro vrácení palet do výrobního závodu, je kupující povinen do 7 dnů doručit originál dokladu o 

vrácení palet do výrobního  závodu prodávajícímu. 

 

 

 



Ostatní ujednání 

Strany smlouvy si sjednávají výhradu vlastnického práva tak, že vlastnické právo ke zboží dodanému dle této smlouvy nabývá 

kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

 

Rozhodování sporů  

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které by v budoucnu vznikly z  kupní smlouvy  mezi 

prodávajícím a  kupujícím a v souvislosti s ní, včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, a to i v případě, že tato smlouva 

bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, 

jediným, nezávislým a nestranným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce kterékoli ze stran, a to JUDr. Evou Mlčochovou, 

advokátkou se sídlem Purkyňova 37, Svitavy a zapsaným v seznamu Komory rozhodců se sídlem ve Svitavách, nám. Míru 50, Česká 

republika, registrované ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/36652/98/R,a to podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů a Pravidel pro rozhodčí řízení ad hoc, vydaných Komorou. Pravidla pro rozhodčí řízení ad hoc  jsou 

přílohou těchto podmínek.  

Smluvní strany se dohodly na tom, že v zájmu rychlého vyřešení případného sporu souhlasí s rozhodčím řízením bez nařizování 

ústního jednání, jen na základě písemných podkladů.  

Smluvní strany se dohodly, že doručování v rozhodčím řízení se provádí na adresu bydliště/sídla uvedenou v záhlaví smlouvy. 

V případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen na adrese uvedené v této smlouvě, písemnost se uloží u subjektu provádějícího 

přepravu a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od 

uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 

V případě změny adresy bydliště/sídla jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. 

V případě porušení této povinnosti se zásilka považuje za platně doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět 

odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.  

Smluvní strany si dále sjednávají, že jejich právní vztahy z jednotlivých obchodů, uzavřených na základě této rámcové kupní 

smlouvy, jakož i řízení o těchto vztazích, se budou řídit hmotným a procesním právem České republiky.  

 

Plná moc  

Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu zvláštní plnou moc, zmocňující kupujícího k uzavření kupní smlouvy jménem 

prodávajícího s určeným dodavatelem  prodávajícího, jejímž předmětem bude dodávka zboží dle potřeb a výběru kupujícího, a kde 

bude prodávající vystupovat jako kupující a dodavatel prodávajícího jako prodávající. Kupující nebude smluvní stranou.  V plné 

moci bude uveden i limit kupní ceny.  

V souladu s udělenou plnou mocí bude kupující oprávněn zboží převzít pro sebe přímo od dodavatele prodávajícího  

Smluvní strany si sjednávají, že okamžikem převzetí zboží kupujícím od dodavatele prodávajícího v souladu s udělenou plnou mocí 

je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je zboží převzaté kupujícím od dodavatele 

prodávajícího. Kupní cena dle takto uzavřené kupní smlouvy bude určena dle aktuálního ceníku daného zboží prodávajícího, 

platného ke dni převzetí zboží kupujícím od dodavatele prodávajícího. Kupní cena  bude splatná na základě faktury prodávajícího 

nejpozději do ___ ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. od převzetí zboží kupujícím od dodavatele prodávajícího). 

Ostatní tímto článkem neupravené platební podmínky se řídí ustanovením článku IX. 

Kupující je povinen učinit všechna potřebná opatření proti odcizení a jiným zneužitím prodávajícím vystavených plných mocí.  

V případě odcizení plných mocí kupujícímu  nebo v případě jejich zneužití kupujícím či jinou osobou je kupující povinen nahradit 

prodávajícímu způsobenou škodu a zaplatit smluvní pokutu 1.000.000,-Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta se na náhradu 

škody nezapočítává.  

Předání plným mocí kupujícímu bude potvrzeno předávacím protokolem s uvedením množství předaných plných mocí a jejich čísly a 

s uvedením limitu kupní ceny. Kupující je povinen předat prodávajícímu kopii plné moci bez zbytečného odkladu po uplatnění a 

předání plné moci příslušnému dodavateli prodávajícího, jinak je prodávající oprávněn od této rámcové kupní smlouvy odstoupit a 

odvolat udělené plné moci.  

 

Působnost  

Pro případ, že se závazkové vztahy  vzniklé mezi prodávajícíma  kupujícím při prodeji a koupi zboží prodávajícího kupujícím neřídí 

ze zákona Obchodním zákoníkem, sjednávají si smluvní strany ve smyslu ust. § 262 Obchodního zákoníku působnost Obchodního 

zákoníku na  shora  uvedené závazkové vztahy mezi prodávajícím a  kupujícím.  

 

V Jaroměřicích  dne  1.1.2009 

 
 

         STAVEBNINY STUPKA s.r.o.  


