
  
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Společnosti IZO spol. s r.o., se sídlem PSČ 691 08 Bořetice 505, okres Břeclav, IČ: 46981284, zapsané 
v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8267 

Úvodní ustanovení 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“), upravují  obchodní závazkové vztahy vznikající mezi společností IZO 
spol. s r.o. Bořetice v postavení prodávajícího (dále jen „prodávající“) a jejich zákazníky v postavení kupujícího 
(dále jen „kupující“). Tyto obchodní závazkové vztahy se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským 
zákoníkem a uzavřenými kupními smlouvami. Tam, kde kupní smlouva odkazuje na OP, myslí se tím tyto 
obchodní podmínky. 
 
Odchylná písemná ujednání uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají  přednost před ustanoveními 
těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo 
pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejími přílohami vyloučena nebo jinak 
modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.  
 
1. Uzavření smlouvy: 
1.1 Ke vzniku kupní smlouvy dochází tím, že kupující předloží prodávajícímu návrh smlouvy (tj. objednávku dle 
vzoru prodávajícího) (dále také jen jako „objednávka“) a prodávající na základě návrhu kupujícího (objednávky) 
vystaví, s případnými změnami či doplňky, kupní smlouvu a kupující ji odsouhlasí. 
1.2. Z objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň 
z objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí objednávky ze strany 
prodávajícího. Objednávka musí obsahovat alespoň: identifikaci kupujícího (firmu/název/jméno a příjmení, 
sídlo/místo podnikání/bydliště, IČ, DIČ nebo rovné číslo, e-mail, telefon, označení osoby oprávněné jednat za 
kupujícího), přesné určení druhu a množství objednávané věci, provedení věci, požadované místo dodání věci, 
požadovaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Každá objednávka musí být prodávajícímu 
doručena písemně (poštou, faxem, e-mailem) telefonicky nebo předána prodávajícímu osobně.  
1.3. V případě, že prodávajícímu je doručena objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 1 bodě 
1.2.těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato objednávka za 
návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a 1712 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského  zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena, dohodnou-li se prodávající a 
zákazník na celém jejím obsahu. 
1.4. V případě pochybnosti platí, že objednávka byla potvrzena a kupní smlouva uzavřena, pokud kupující od 

prodávajícího převzal zboží na základě příslušné závazné objednávky. A zboží takto dodané a uvedené 
v objednávce řídí se těmito OP. 

 
2. Změna smlouvy: 
2.1. Jestliže se prodávající a kupující dohodnou na změně smlouvy, musí tak učinit písemně. 
 
3 Práva a povinnosti stran kupní smlouvy 
3.1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i 
doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci. 
3.2. Prodávající odevzdá kupujícímu věc (tj. předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. 
Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze 
smlouvy: jinak pro účel obvyklý. 
3.3. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít. 
 
4. Odstupné a zrušení smlouvy: 
4.1. Kupující je oprávněn zrušit smlouvu, zaplatí-li prodávajícímu odstupné ve výši 10 % kupní ceny, kterou by 
byl povinen zaplatit v případě splnění této smlouvy. Zrušení smlouvy je možné pouze písemně a v době, kdy 
zboží ještě nebylo dodáno. Tímto ustanovením není dotčena povinnost kupujícího k náhradě škody. 
 
5. Místo plnění: 
5.1. Jakost 
Pokud nebude dohodnuto jinak, je zboží v jakosti dle příslušných technických norem. 
5.2. Označování zboží 
Průvodním dokladem je dodací list. 
 
6. Dodací lhůta: 



6.1. Dodací lhůta je sjednána na 30 dnů po obdržení zálohy na účet prodávajícího, pokud není v kupní smlouvě 
sjednáno jinak. 
6.2. Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami 
v kupní smlouvě.  
 
7. Přeprava: 
7.1. Pokud nebylo dohodnuto jinak, zajišťuje přepravu kupující. 
7.2. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro 
kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Dopravu hradí kupující. 
7.3. Při odeslání nastanu účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc 
zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.  
7.4. Kupující je povinen převzíti dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně 
dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. 
především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.). 
7.5. Během převzetí zásilky provede kupující kontrolu zásilky a neporušenosti jejich obalů. Jakékoliv zjištěné 
poškození obalů je nutno uvést do přepravního listu. Bez záznamu v přepravním listu není možno reklamaci 
poškození zboží během přepravy uplatnit. Za poškození zásilky během přepravy odpovídá přepravce. Podpisem 
dodacího listu kupující potvrzuje přepravci převzetí nepoškozené zásilky.  
 
8. Splnění smlouvy: 
8.1. Smlouva je splněna předáním zboží kupujícímu, při vlastním odvozu, nebo předáním zboží prvnímu 
veřejnému dopravci, bylo-li smluveno odeslání zboží prodávajícím, převzetí zboží a zaplacením kupní ceny ze 
strany kupujícího. 
 
9. Kupní cena, platební podmínky: 
9.1. Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím   kupujícímu je stanovena cenovou nabídkou.  
9.2. Pokud není cena stanovena cenovou nabídkou, sjednává se kupní cena zboží dohodou. Pro případ převzetí 
zboží kupujícím bez předchozího seznámení se s prodávajícím předloženou cenovou nabídkou se strany 
dohodly, že za kupní cenu považují údaj uvedený na faktuře. 
9.3. V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH v zákonné výši a případné náklady na dodání věci do místa 
plnění a balné. 
9.4. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na kupní cenu. Pokud je sjednána záloha, 
je prodávajícím zasílána zálohová faktura, která je splatná ihned. Dodání zboží ze strany prodávajícího je 
podmíněno zaplacením zálohy na účet prodávajícího. Po dodání zboží kupujícímu bude ze strany prodávajícího 
provedeno konečné  vyúčtování (bude vystaven konečný daňový doklad), ve kterém bude provedena sumarizace 
nákladů na dodání  zboží kupujícímu (celková kupní cena zboží, zaplacená záloha, náklady na dopravu). 
Konečné vyúčtování celé kupní ceny bude provedeno do 5 dnů po expedici zboží. Termín splatnosti konečné 
faktury upřesňuju kupní smlouva. 
9.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení a to za 
období od 1. (prvního) až 14. (čtrnáctého) dne prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení a to za15. (patnáctý) a další den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však 
nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující 
v prodlení.  
9.6. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží řádně  včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu 
skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to ve výši 10 % z kupní ceny za každý započatý měsíc 
uskladnění. 
10. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady. 
10.1 Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného 
zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající. 
10.2 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na 
kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.  
10.3. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na 
kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním 
prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. 
10.4. Škoda na věci, vzniká po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost 
zaplatit kupní cenu. Ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, 
uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil. 
10.5. Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a 
přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. 



10.6.1. Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné 
objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení 
reklamace. 
10.6.2. V případě vad věci, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za 
oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své voly uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků. 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:  

a) Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. 
b) Na odstranění vady opravou věci, 
c) Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) Odstoupit od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech 
se má za to, že porušení podstatné není.  
10.6.3. Kupující sdělil prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vad, nebo bez zbytečného odkladu po 
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li 
kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či 
oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, mže kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 
z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.  
11. Závěrečná ustanovení. 
11.1. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením 
použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.  
11.2. Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení dohodly, že všechny spory vzniklé ze smluv, které 
se řídí těmito OP či v souvislosti s nimi budou 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.  
11.3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP 
jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících 
ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou. 
11.4. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí 
přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele 
poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou 
jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnosti IZO 
spol. s.r.o. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené 
druhé smluvní straně. 
1.5. Tyto OP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů. Obchodní podmínky 
smluvního partnera – kupujícího se nepoužijí, a to ani tehdy jsou-li takové obchodní podmínky uvedeny 
v objednávkách kupujícího nebo je na ně v objednávkách nebo požadavcích kupujícího odkazováno, nebo které 
jsou kupujícím jinak navrhovány, a to i v tomto případě, nebyly-li takové odchylné podmínky kupujícího 
společnosti IZO spol. s r.o. odmítnuty.  
  
 
. 
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 4. 7. 2014  
 
                                                      

 
 

 
 
 
 
 


