
   
 

Všeobecné obchodní podmínky firmy Herding, Technika životního prostředí, s.r.o. 
pro dodávky výpalků ze zařízení LASER 

 
Objednávka přijatá Prodávajícím spolu s Potvrzením objednávky akceptovaným Kupujícím tvoří kupní smlouvu, 
na jejímž základě se prodávající zavazuje dodat smluvené výrobky a Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky. Dohodnou-li se Kupující a 
Prodávající na jiných podmínkách, pak jejich vzájemná dohoda je nadřazena těmto Všeobecným podmínkám. 
Ve všem ostatním, co není upraveno kupní smlouvou a Všeobecnými dodacími podmínkami, platí ustanovení 
obchodního zákoníku č.513/91 Sb. v platném znění a dalších právních předpisů platných v ČR. 

 
Práva a povinnosti smluvních stran se uvedenými Všeobecnými dodacími podmínkami upravují 
takto: 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednávky a jejich potvrzení mohou být zasílány e-maily bez 
elektronického podpisu a potvrzují tuto formu za pro sebe závaznou. Změny, doplňky a technické 
vyjasnění musí mít listinnou formu s podpisy od obou smluvních stran. 

    
2. Objednávka musí obsahovat: číslo obj., datum vystavení, obchodní jméno, IČ/ DIČ, u nepodnikatelských 

subjektů číslo OP, jméno kontaktní osoby, e-mail,fax, tel.spojení, specifikace předmětu dodávky, 
dodavatel materiálu (Kupující, Prodávající) a technické údaje k němu, fakturace, požadovaný termín 
dodávky. 

 
3. Potvrzení objednávky zašle Prodávající - není-li dohodnuto jinak - do 5-ti dnů od doručení objednávky. 

 
4. Ceny jednotlivých položek se zjišťují jako součást elektronických programů výroby, na něž navazuje 

obvykle bez odkladu vlastní výroba vzhledem k mimořádně krátkým dodacím lhůtám při této technologii. 
Strany se proto dohodly na dodatečném určení ceny ve smyslu § 409, odst.2 obch.zákoníku. Prodávající 
k tomu prohlašuje, že ceny odpovídají cenám obvyklým nebo srovnatelným cenám, za jaké se obdobné 
výrobky prodávaly v době uzavření smlouvy za podmínek obdobných obsahu této smlouvy( § 448, odst.2 
obch.zák.) Jestliže Kupující požaduje oznámení ceny před zahájením výroby, oznámí to v objednávce. 
Prodávající pak po zpracování programu odloží zahájení výroby a oznámí dodací lhůtu až po dohodě o 
ceně. 

 
5. Dodací list musí obsahovat kromě identifikačních údajů o smluvních stranách specifikaci dodávky, ceny 

jednotlivých položek, celk. ceny vč. DPH, údaje o materiálu a jeho ceně, jména předávajícího a 
přejímajícího. 

 
6. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními obch.zák. Kupující je povinen zboží při převzetí 

prohlédnout a následně Prodávajícímu oznámit vady zjištěné při vizuální kontrole. Převzetí výrobků 
potvrzuje přejímající podpisem dodacího listu. 

 
   7.  Pokud smluvní strany nesjednaly jinak, splatnost faktury je 14 dnů. Právo fakturovat kupní cenu vzniká 

okamžikem odevzdání zboží Kupujícímu podle dodacího listu. Nevyzvedne-li Kupující výrobky z důvodů 
ležících na jeho straně (např. z důvodu nezaplacení) do 10 dnů po sjednaném termínu, je Prodávající 
oprávněn výrobky vyfakturovat, uskladnit a účtovat skladné ve výši 0,5%  z fakturované ceny za každých 
10 dnů skladování. 

 
8. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu za prodlení v dodávce, a to ve výši 0,05% 

z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení. Ve stejné výši je oprávněn Prodávající požadovat úrok z 
prodlení v úhradě faktury. Maximální výše smluvní pokuty je 25% z celkové ceny kupní smlouvy včetně 
DPH. Tím není dotčen nárok na náhradu škody podle § 373 a násl. obch. zákoníku. 

 
 
 



   
 
 
   9.  Platba v hotovosti se vyžaduje u všech zakázek  v ceně do 2000.-Kč. Platba v hotovosti nebo bankou 

potvrzený bankovní  převod se vyžaduje také od odběratele, který dluží úhradu za minulé dodávky  - bez 
toho nelze předat novou dodávku. Od nového zákazníka může být požadována finanční záloha, pro 
zakázky s dodávkou materiálu Prodávajícím minimálně ve výši ceny materiálu. Platba v hotovosti nebo 
potvrzený bankovní převod a fin. záloha se předávají nejpozději při odběru zboží. 

 
10.      Prodávající je oprávněn uplatnit také výhradu přechodu vlastnictví tak, že vlastnické právo k dodávaným 
            výrobkům přejde na Kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny a úroku z prodlení. 

 
11.  Pokud lze předvídat, že dodací termín nebude možné dodržet, je Prodávající neprodleně povinen to dát 
        na vědomí Kupujícímu. Prodávající se může odvolat na překročení termínu jen v případě vyšší moci,     

pokud tyto skutečnosti neprodleně sdělil Kupujícímu. 

 
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou předávány spolu s Potvrzením objednávky, jejichž nedílnou součástí 
jsou. 
Účinnosti nabývají dnem 1. prosince 2014. 

 
 
 
 
Za Herding, Technika životního prostředí, spol.s r.o. 

 
 
Ing. Ivan Kočí 
  jednatel 

 
 
 
 
 


