
 

 

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 

Pro dodávky výrobků, zboží a služeb dodávané společností 

Trelleborg Bohemia, a.s., Strategickou obchodní jednotkou 

Speciální výroba a to zejména pro tyto výrobkové skupiny: 

klínové řemeny, vlnovcové vzduchové pružiny, podložky pod patu 

kolejnice, kompenzátory potrubí, pryžové povlaky válců, vaky a 

nádrže a pro veškerý sortiment prodávaný Servisním skladem. 

 

1. Definice pojmů a rozsah platnosti 

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny 

obchodní vztahy uzavírané mezi společností Trelleborg Bohemia, a.s., SBU Speciální 

výroba, se sídlem Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČ: 

00012131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 91, (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující").  

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy 

prodávajícího a kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani 

individuální smlouvou, se použije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), a zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se 

odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, 

mají před těmito normami přednost. 

Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného 

písemného souhlasu prodávajícího. 

2. Uzavření smlouvy 

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné objednávky kupujícího. 

Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: 

a) příjmení, jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího 

b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH) 

c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku 

nebo nabídce prodávajícího 

d) množství požadovaných kusů produktů 

e) místo a termín dodání 

f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží 

g) čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího 



 

 

Taková objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. 

Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14 dnů. 

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, vzniká kupní 

smlouva přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení 

objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství 

produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu 

úhrady kupní ceny. Toto přijetí prodávající potvrdí neprodleně po přijetí objednávky 

kupujícího, a to emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho 

objednávce.   

V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky se prodávající kupujícímu vyjádří, lze – li 

tuto změnu provést. V kladném případě znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž 

kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu 

zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní 

smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení 

objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení změněné objednávky obdrží 

kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. 

Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich 

obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění 

ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo 

koncesní listinu).  

Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech řádně 

zaplatit. 

3. Ceny 

Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena se rozumí „ze závodu“ (EX  WORKS, INCOTERMS 

2010), bez přepravních nákladů, balení a bez pojištění. Cena se rozumí netto bez daně z 

přidané hodnoty. Nabídky, ceníky i předběžné cenové údaje jsou informativní, prodávajícího 

zavazuje uzavřená kupní smlouva či potvrzená objednávka. Jestliže se po uzavření 

smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, 

smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. 

4. Balení 

Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, bude zboží zabaleno obvyklým způsobem tak, aby 

se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení. 

5. Místo a termín plnění 

Kupující se tímto zavazuje dodané zboží převzít. Kupující nemůže zboží odmítnout, ledaže 

by tomu bránil nesoulad mezi daňovým dokladem a skutečností. Převzetí Zboží stvrzuje 

kupující podpisem dodacího listu nebo daňového dokladu. V případě dodatečného zjištění 

rozporu mezi množstvím zboží skutečně dodaným a uvedeným na dodacím listu již nelze 

případnou reklamaci provést. 



 

 

Dnem dodání je den odeslání zboží či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím 

v expedici nebo prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě 

s kupujícím. 

Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo 

smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné. 

V případě dodatečně požadovaných změn kupujícího je prodávající osvobozen od dodržení 

sjednaného termínu dodání. Pokud se dostane z důvodů, za které jako prodávající odpovídá, 

do prodlení s dodávkou, popřípadě poruší jiné povinnosti ze smluvního vztahu, je případná 

odpovědnost za škodu prodávajícího a za porušení povinností limitována (omezena) částkou 

odpovídající maximálně hodnotě konkrétní dodávky. 

6. Expedice a přechod rizika 

Pokud není dohodnuto jinak, přepravu smluvního zboží si zajišťuje kupující sám, na svůj účet 

i nebezpečí. Zboží odesílané prodávajícím je na účet a nebezpečí kupujícího. Předáním 

zboží dopravci nebo speditérovi ze skladu prodávajícího přechází nebezpečí poškození nebo 

ztráty na kupujícího. Pojištění přepravy zboží zabezpečí prodávající pouze na základě 

písemného ujednání v kupní smlouvě. 

7. Vadné a pozdní plnění 

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku. 

Prodávající odpovídá pouze za vady, jež existovaly již v době předání a neodpovídá za vady, 

které vzniknou u zákazníka na  základě opotřebení vzniklého při provozu, v důsledku 

nevhodného či nadměrného užívání či užívání na nevhodných zařízeních, nebo které 

vzniknou po dodání kupujícímu v důsledku  mechanických, chemických či tepelných vlivů. 

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve. Při osobním odběru zboží je povinen 

prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou 

vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu 

zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to 

dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné 

vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším 

možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. 

Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit právo 

z vadného plnění množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání 

zboží dopravcem. Kupující je povinen reklamaci z vadného plnění ve stanovené lhůtě 

uplatnit u prodávajícího písemně a to s důkladným popisem vady. V případě vady druhu 

zboží je kupující oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebo dodání 

náhradního zboží. Kupující je oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, 

jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení. Kupující však nemůže 

požadovat dodání náhradního zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. 

Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to 

dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné 



 

 

vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto 

termínu  kupujícího vyrozumí. 

Detailní technické parametry a vlastnosti výrobku mohou být definovány Technickými 

podmínkami dodacími (TPD), které lze vyžádat u prodávajícího. Standardně se se zbožím 

neodesílají, pokud se obě strany nedohodly jinak. Ke specifickým výrobkům může 

prodávající vyžadovat akceptaci kupujícího s podmínkami provozu, balení, skladování, 

přepravy, údržby atp. 

8. Platební podmínky a výhrada vlastnictví 

Pokud není sjednána zálohová platba nebo platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, 

je  kupující povinen uhradit daňový doklad v plné výši a to do termínu uvedeném na dokladu. 

Prodávající vystaví daňový doklad při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za 

to, že kupující doklad obdržel 3. den po dodání zboží. Vystavená faktura může sloužit 

zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její 

vypravení. 

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury se kupující zavazuje uhradit úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení do zaplacení celé 

fakturované částky. 

Až do zaplacení celé fakturované částky, včetně případných smluvních pokut, je zboží 

majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. 

V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může prodávající vyzvat kupujícího 

k vrácení zboží, které je v majetku prodávajícího a kupující se zavazuje zajistit, aby bylo 

zboží prodávajícímu vráceno. 

Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další 

náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena. Prodávající je 

oprávněn použít platby zákazníka k úhradě starších splatných fakturovaných položek včetně 

připadajících úroků z prodlení a smluvních pokut a dalších nákladů, a to v pořadí náklady, 

smluvní pokuty, úroky z prodlení, hlavní pohledávka. 

Prodávající si vyhrazuje právo neplnit další dodávky v případě existujících pohledávek po 

lhůtě splatnosti za kupujícím. 

9. Utajení a ochrana osobních údajů 

Technické podklady, výkresy, formy, vzorky mají důvěrný charakter a zůstávají majetkem 

prodávajícího, jakož i veškerá průmyslová či autorská práva. Kupující je smí použít jen se 

souhlasem prodávajícího. Pokud prodávající dodá výrobky uvedené podle výkresů, modelů 

či vzorků předaných kupujícím, ručí kupující za to, že jejich vyrobením a dodáním nebudou 

poškozena průmyslová či autorská práva třetích osob, případně nahradí prodávajícímu 

vzniklé škody. 

Prodávající dále uchovává veškeré informace získané o kupujícím v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalším právními 

předpisy České republiky. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se 



 

 

zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do 

doby jeho písemného odvolání. Prodávající  se zavazuje, že osobní údaje uvedené 

v objednávkovém formuláři budou použity pouze pro plnění objednávek a 

nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění 

objednávky (např. přepravní služba). 

 

10. Jiná ustanovení 

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při 

změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, 

doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.  

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, 

např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému 

elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění 

smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. 

Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího. 

Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho 

oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a 

správce daně), jeho bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku 

platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči  kupujícímu 

stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. 

Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud 

nezaplaceného zboží. 

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn 

elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, 

která právní úkon učinila. 

Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za 

doručenou dnem tohoto odepření či zmaření. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.ledna 2016. 


