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Všeobecné obchodní podmínky 

1. Všeobecné podmínky 
 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené s 
prodávajícím - firmou SYSTHERM s.r.o. S těmito VOP je kupující seznámen při podpisu kupní smlouvy. 
Podpisem kupní smlouvy se tyto VOP stávají její součástí a jejich obsah či platnost není dotčena existencí 
případných všeobecných nákupních podmínek kupujícího – platnost těchto je, pokud je písemně firma 
SYSTHERM s.r.o. neuzná, vyloučena. 
 

1.2 Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a nároků z nich plynoucích způsobené vyšší 
mocí – zejména neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními problémy, stávkami apod., 
tj. stavy, jejichž průběh nemohl prodávající svou činností účinně ovlivnit. 

 

1.3  V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě o více než 2 týdny, je kupující oprávněn 
požádat o prohlášení, zda prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo ji bude plnit v dodatečné lhůtě. Pokud se 
prodávající k této žádosti nevyjádří, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

1.4 Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedené na žádost kupujícího jdou k jeho tíži, zejména potom 
zvýšení ceny, prodloužení termínu dodávky apod. 

 

2. Dodací podmínky 
2.1 Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto kupní smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu plnění a ve sjednané 
dodací lhůtě (době plnění). Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. Při 
nesplnění povinnosti součinnosti (nezaplacení zálohy, opožděná žádost o zapojení, atd.) se dodací lhůta vždy za 
každé prodlení prodlužuje o dobu prodlení a čtrnáct dní. Dodací lhůta se prodlužuje také v případě, že bez 
zavinění prodávajícího nastanou okolnosti, které způsobí, že zboží nemůže být dodáno ve správné lhůtě a to o 

dobu, po kterou takovéto okolnosti trvají. 
 

2.2 Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této kupní smlouvy jeho odevzdáním 
kupujícímu.  Odevzdání zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění, které je uvedeno v 

kupní smlouvě. V případě, že si kupující zajišťuje dopravu, odevzdání zboží se rozumí předání zboží dopravci. 
Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu. Nesplnění této povinnosti této povinnosti nemá vliv 
na předání zboží. 
 

2.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky zboží kupujícímu, pokud není 
dohodnuto jinak. 

 

2.4 Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem 
obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží a to v středoevropských povětrnostních 
podmínkách. Balení nad tento rámec hradí kupující zvlášť (speciální obaly, kontejnery, atd.) 

 

2.5 Zpětvzetí zboží je zásadně vyloučeno. 
 

2.6 Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle NOZ, není-li ve 

smlouvě dohodnuto jinak. Záruka je řešena v každé kupní smlouvě individuálně. 
 

2.7 Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. 
 

2.8 Záruka, je-li poskytnuta, je sjednána v každé smlouvě individuálně. Záruka zaniká zejména: 
• nepředložením vyplněného záručního listu,  
• je-li dodané zboží skladováno, instalováno nebo používáno v rozporu s technickými podmínkami, příp. 

doporučeními prodávajícího, účelem použití zboží a dále při neodborné instalaci či manipulaci,  
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• v případě zásahů, oprav, úprav, demontáží, resp. obdobnou činností prováděnou neodbornou osobou, 
jsou-li některé díly zboží vyměněny za cizí bez vědomí prodávajícího. 

 

V případě výskytu vad má kupující právo pouze na opravu nebo výměnu dílů uznaných odpovědným zástupcem 
prodávajícího. Bezplatně mohou být vyměněny pouze díly, u nichž je vada zaviněná konstrukčními nebo 
výrobními závadami výrobce. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající. Jestliže kupující nemůže 
zboží pro jeho vadu užívat, dochází k stavění záruční doby ode dne nahlášení vady. Záruční doba se přeruší a 
pokračuje až poté, co prodávající vady zboží odstraní.  
 

2.9 Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy do uplynutí 30 dnů od jeho odeslání (odeslání 
kupujícímu). Pokud v této lhůtě prodávající neobdrží písemný souhlas kupujícího s návrhem, projeveným 
platným potvrzením této smlouvy, smlouva nevznikne. 
 

2.10 Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží v pozměněném konstrukčním, případně dílenském provedení 
proti objednanému, pokud takovéto změny nemají funkční vliv na účel použití zboží. 
 

2.11 Kupující nesmí provádět jakékoliv změny ani úpravy na dodaném zboží ani je označovat jinak než je 
provedeno ve výrobním závodě. Nesmí je ani označovat značkami, které mohou vyvolat zdání, že se jedná o jiný 
výrobek než dodaný. 
 

3. Ceny a platební podmínky 
3.1 Veškeré ceny se tvoří dohodou smluvních stran v procesu formování kupní smlouvy. 
 

3.2 Ceny jsou stanoveny bez daní, poplatků a pojištění, které budou účtovány zvlášť, zpravidla v dodavatelské 
faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

3.3 Ceny dodaného zboží jsou splatné způsobem a v době uvedené v kupní smlouvě. Nemá-li smlouva takovéto 
ujednání, jsou ceny splatné na základě dodavatelské faktury prodávajícího dle data splatnosti faktury, které je na 
ní uvedeno, a to na účet prodávajícího, který je určen ve faktuře. Zboží se považuje za zaplacené teprve den, v 
kterém může prodávající s částkou disponovat. Standardní doba splatnosti se stanovuje na 14 dnů od doručení 
daňového dokladu kupujícímu. Kupující může sjednat s prodávajícím prodlouženou dobu splatnosti faktur s 
následujícím příplatkem: 

• Splatnost 30 dní: bez příplatku  
• Splatnost 45 dní: příplatek 1,5 % z ceny  
• Splatnost 60 dní: příplatek 3 % z ceny  

• Splatnost nad 60 dní: 5 % z ceny 

 

3.4 Každá dodávka bude účtována dodavatelskou fakturou, jejíž obsah určí prodávající. 
 

3.5 Při nezaplacení předchozí dodávky má prodávající právo pozastavit plnění dalších dodávek, aniž by se na něj 
vztahovaly jakékoliv sankce a následky stanovené zákonem nebo smlouvou pro opožděné plnění dodávek. Dále 
je prodávající oprávněn dodat pozastavené či následující dodávky pouze proti platbě v hotovosti předem, 
odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty nebo požadovat náhradu škody vzniklé 
prodávajícímu nesplněním závazků kupujícím. 
 

3.6 Platba směnkou, šekem, nebo jiným způsobem než převodem na účet prodávajícího je možná jen po 
výslovném souhlasu prodávajícího. Příslušný závazek se považuje za splněný teprve okamžikem, kdy je 
odpovídající částka připsána na účet prodávajícího. Náklady eskontu a jiné náklady nese kupující a jsou splatné 
okamžitě. 
 

3.7 Uplatnění reklamace nezakládá právo kupujícího pozastavit platbu dodávek. 
 

3.8 K přijímání inkasa plateb je oprávněn pouze jednatel prodávajícího nebo osoba jím zmocněná. 
 

3.9 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro případ prodlení se splněním peněžitých závazků kupujícího 
ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení do 30 dnů a ve výši 0,5% denně z dlužné částky při 
prodlení nad 30 dnů. Vedle všech smluvních pokut tj. i těch sjednaných v konkrétních kupních smlouvách lze 
navíc uplatnit i náhradu škody, na kterou se smluvní pokuty (vzniklé, vyúčtované i zaplacené) nezapočítávají. 
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4. Další ujednání 
4.1 Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do okamžiku zaplacení celé kupní ceny (výhrada 
vlastnictví). 
 

4.2 Kupující je oprávněn nakládat zbožím podléhajícím výhradně vlastnictví jen pro svou potřebu. Nesmí je dále 
prodat nebo dát do zástavy třetímu subjektu. 
 

4.3 Prodávající je a zůstává výhradním vlastníkem všech výkresů, modelů a veškeré dokumentace, se kterou se 
mohl kupující seznámit v průběhu realizace smlouvy, případně, kterou obdržel. Tyto údaje může použít pouze 
kupující a to výhradně v souvislosti s realizací kupních smluv. Tato dokumentace je důvěrné povahy a nesmí být 
publikována, kopírována ani předávána třetí straně bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího. 
Současně je kupující povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v průběhu 
spolupráce s prodávajícím s výjimkou těch, které prodávající ke zveřejnění určí. 
 

4.4 Neplnění ujednání kupních smluv nebo těchto VOP zakládá právo prodávajícímu okamžitě odstoupit od 
smlouvy. Dnem okamžitého odstoupení se stávají splatné veškeré závazky kupujícího, zejména i závazky 
finanční. Účinky okamžitého odstoupení nastávají dnem jeho doručení poštou, faxem nebo osobním předáním 
kupujícímu. 
 

4.5 Osoby podepisující každou dílčí kupní či jinou smlouvu svým podpisem potvrzují, že mají jednatelské 
oprávnění (zmocnění) k takovémuto úkonu a berou na vědomí, že ponesou veškeré následky zejména škody, 
ukáže-li se toto prohlášení nepravdivé. 
 

4.6 Ostatní otázky, které neřeší tato smlouva, se řídí NOZ. 
 

4.7 Ustanovení kupních smluv mají přednost před těmito VOP, pokud příslušné skutečnosti upravují jinak. 
 

4.9 Případné nepoužití některých ustanovení VOP nemá za následek, že jiná ustanovení by neměla být či nejsou 
použita. 
 

4.10 Jako místo příslušného soudu se sjednává Plzeň. Rozhodným právem je právo České republiky. 
 

4.11 Ustanovení všech smluv i těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními 
zákonnými s výjimkou těch, které mají kogentní povahu. 
 

 


