
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK MOVITÝCH VĚCÍ (ZBOŽÍ)

(IČO 26 25 02 09, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dne 6. 6. 2001, v oddíle C, vložka 39972)

I. Základní ustanovení

1. Právní vztahy mezi firmou FEROBET s.r.o., (dále jen prodávající) a kupujícím dle uzavřené kupní smlouvy týkající 
se koupě zboží z výrobního závodu FEROBET s.r.o. Rousínov se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami 
(dále jen VOP).

2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek 
kupujícího.

3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP.

II. Kupní cena, platební podmínky

1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je dána ceníkem prodávajícího, popřípadě 
snížena o stanovenou slevu.

2. Kupující bere na vědomí, že ceník prodávajícího bude po dobu platnosti kupní smlouvy přiměřeně jednostranně 
měněn podle situace na trhu. O změně však musí prodávající informovat nejpozději 14 dní předem.

3. Kupní cena se stanoví na základě ceníku platného v den uzavření kupní smlouvy.

4. Cena za dopravu zboží, kterou zajišťuje prodávající, je dána jeho ceníkem. Cena za dopravu jiným dopravcem, 
kterého určí prodávající je dána jeho ceníkem a bude přefakturována prostřednictvím prodávajícího kupujícímu.

5. Na kupní cenu zboží bude vystavena prodávajícím prodejka, která je splatná v hotovosti, popřípadě zálohová 
faktura, není-li při uzavření kupní smlouvy dohodnuto jinak. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání 
fakturované částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po splatnosti a to za každý den prodlení.

7. Faktura neuhrazená do deseti dnů po splatnosti opravňuje prodávajícího k odpočtu slev poskytnutých na této 
faktuře.

III. Přeprava a balení

1. Pokud není dohodnuto něco jiného, nese veškeré náklady na přepravu zboží kupující. Kupující může požádat 
prodávajícího o provedení přepravy odebraného zboží, rovněž na náklady kupujícího. Neurčí-li kupující v takovém 
případě konkrétního dopravce, může jej prodávající určit.

2. Balení je účtováno za cenu vlastních nákladů. Pokud není dohodnuto při podpisu kupní smlouvy něco jiného, má 
kupující právo vrátit fakturované palety zpět do výrobního závodu a to pouze při dodržení podmínek stanovených 
prodávajícím.

3. Při zapůjčení palety se účtuje vratná záloha ve výši 250,- Kč + DPH.

Při vrácení palet bude částka vrácena a účtováno opotřebení 12% z ceny.

4. Vrací-li kupující palety prodávajícímu, je povinen uvést číslo dodacího listu a dodržet podmínky pro výkup palet 
dané prodávajícím.

5. Prodávající je povinen převzít vrácené palety do 3 měsíců od vydání.

IV. Dodání a převzetí zboží

1. Dodání zboží se uskutečňuje ze skladu firmy FEROBET s.r.o. Rousínov.

2. V místě dodání zboží kupující převezme zboží proti podpisu dodacího listu (místo, čas a subjekt přebírající zboží). 
Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu resp. jakémukoli dopravci provádějícímu přepravu zboží pro něj, je 
umožněno nakládat s dodaným zbožím.

3. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa dodání na místo určení (dle dispozice 
kupujícího) provede prodávající a to vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa dodání zboží 
si zajišťuje kupující sám a to na vlastní náklady.

4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme zboží v místě dodání zboží. To platí i v
případě, kdy zboží určené pro kupujícího převezme dopravce. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen 
provést přepravu zboží do místa určení (dle dispozice kupujícího), přechází nebezpečí škody na kupujícího po složení
z nákladního vozidla prodávajícího.

5. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího, i pokud se jedná o dopravce zboží pro 
kupujícího. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna 
povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.



V. Přechod vlastnického práva

Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Až do okamžiku přechodu 
vlastnických práv je kupující povinen umožnit prodávajícímu na jeho výzvu bez jakéhokoliv omezení a podmínek 
odebrat zpět nezaplacené zboží, pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny.

VI. Záruka

Záruka se nevztahuje na drobné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti 
způsobeném vápenným výkvětem, který neovlivňuje kvalitu výrobku a vlivem povětrnostních podmínek zmizí. 
Prodávající poskytne záruku za jakost zboží dle platných norem a to po dobu dvou let při dodržení všeobecných 
zásad.

VII. Reklamace

1. Dodavatel odpovídá za skryté vady dle platných ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

2. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat písemnou formou nejpozději do sedmi dní ode dne převzetí zboží. 
Případné pozdější reklamace nezakládají příslušná práva kupujícího vůči prodávajícímu vyplývající z odpovědnosti za
vady. Odchylky dodané kvality od kvality objednané, zřejmé z dodacího listu, jsou zjevnými vadami. Zjevné vady 
způsobené viditelně při přepravě zboží zaprotokoluje kupující společně s přepravcem při přejímce zboží.

3. Zboží se zjevnými vadami nesmí být použito a spojeno s jinými movitými věcmi a spojeno s nemovitostmi. Tento 
postup zbavuje kupujícího možnosti uplatnění práv z odpovědnosti za vady takto znehodnoceného zboží.

4. Kupující není oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady formou zastavení plateb jakýchkoliv splatných 
pohledávek prodávajícího.

5. Uplatňování odpovědnosti za vady se jinak řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

6. Na zboží II. jakosti a výprodejové zboží se reklamace nevztahují.

VIII. Práva a povinnosti dodavatele

Prodávající ručí za použitelnost prodávaného zboží k určenému účelu dle platných norem. Poskytnutá záruka je dva 
roky při dodržení zásad při manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném provozu.

IX. Závěrečná ustanovení

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti 
s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu 
představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a 
opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu 
RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na 
www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je 
zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení 
nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl 
v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že 
může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho 
zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, 
cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí 
elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. 
Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s 
elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám 
doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb, kdy může doručovat na adresy 
uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při 
doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění 
na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze 
elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a 
úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. 
Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.


