
V Chrudimi 02. 02. 2021 

 

Všeobecné obchodní, prodejní a dodací 
podmínky firmy VLADYKA, s.r.o,  

Tovární 1112, 537 01 Chrudim 

IČO: 25988425 

Pro všechny naše obchody, nabídky a dodávky platí tyto „Všeobecné obchodní, prodejní a 
dodací podmínky“ a všechna jejich ustanovení. 

1. Platnost těchto podmínek 
 

1.1. Tyto „Všeobecné obchodní, prodejní a dodací podmínky“ (dále jen „VOPDP“) platí pro 

všechny obchodní vztahy společnosti VLADYKA, s.r.o., s výjimkou odlišných a vzájemně 

právoplatně písemně potvrzených ustanovení, která jsou uvedena v kupní smlouvě (dále 

KS) nebo potvrzené objednávce. 

 

2. Nabídky 
 

2.1. Všechny nabídky vystavené prodávajícím jsou pro nás nezávazné a podléhající 
případným změnám, pokud nebudou výslovně označeny jako závazné. Platnost nabídek 
je 4 týdny od data jejich vystavení. 
 

3. Objednávky / smlouvy 

3.1 Pro kupujícího je objednávka závazná min. 6 týdnů od jejího prokazatelného doručení 

společnosti VLADYKA, s.r.o. (dále také „prodávající“). Během této doby musí být 

objednávka písemně potvrzena prodávajícím a návazně uzavřena KS. Popř. může během 

této doby dojít také jen k potvrzení objednávky bez KS, to se vztahuje především na 

obchodní zboží, náhradní díly, zboží na skladě a zboží s krátkou dodací lhůtou do 8 týdnů 

a cenou nepřesahující 100.000,-- Kč bez DPH. Potvrzením objednávky se tato stává 

závazná také pro prodávajícího. 

3.2  Kupní smlouvy jsou právně závazné a považují se za uzavřené právoplatným písemným 

podpisem kupujícího a prodávajícího. 

3.3  Všechna ústní nebo telefonická ujednání týkající se objednávek a KS jsou platná pouze, 

pokud jsou následně písemně potvrzena. 

3.4  Odstoupení kupujícího od smlouvy vyžaduje písemný souhlas prodávajícího, bez tohoto 

souhlasu je odstoupení neplatné. 

4. Ceny 

4.1 Cena předmětu koupě se rozumí cenou čistou a uzavřenou, tedy netto ze sídla 

prodávajícího, nebo z místa dohodnutého, plus aktuálně platná zákonná daň z přidané 



hodnoty (dále DPH), plus balné, poštovné, dopravné a u exportních dodávek plus clo, 

poplatky a další veřejné odvody. 

4.2. Kupující je povinen obstarat a předat prodávajícímu požadované doklady k důkaznímu 

řízení v návaznosti na dodávky osvobozené od DPH. 

5. Platební podmínky a garance platby 

5.1 Kupní cena a ceny za vedlejší a další služby jsou splatné nejpozději při dodání, resp. při 

přejímce po vystavení faktury. Prodávající je oprávněn požadovat přiměřenou platbu 

předem. Prodávající není povinen plnit zakázku před obdržením platby předem. 

Domluvené termíny zhotovení se posunují o čas do příchodu platby předem na účet 

prodávajícího. U objednávek od zákazníků s bydlištěm nebo sídlem společnosti 

v zahraničí nebo v odůvodněných případech eventuálního platebního rizika si prodávající 

vyhrazuje právo dodávky zcela nebo částečně jen oproti platbě předem. Odpovídající 

výhradu sdělí prodávající nejpozději s potvrzením zakázky. Vydodání následuje jen po 

úplném uhrazení platby.  

5.2  Kupující může provést zápočet platby oproti platbě nebo platbám prodávajícího jen s jeho 

písemným souhlasem. 

5.3  Kupující nesmí postoupit pohledávku společnosti VLADYKA, s.r.o. bez jejího písemného 

souhlasu třetí osobě. 

5.4 Prodávající může požadovat při nebo po uzavření smlouvy vhodné zajištění (např. 

přiměřenou zálohu, bankovní záruku, potvrzení financování, leasingovou smlouvu) kupní 

ceny.  

5.5  Opozdí-li se platba zálohy př. dojednané složení jistiny, prodlužují se adekvátně lhůty 
podle odst. 5.1 o dobu trvání prodlení. 

5.6  Prodávající je oprávněn platební podmínky jednostranně měnit zejména se zhoršenými 
platebními schopnostmi odběratele. Při nedodržené splatnosti data uvedeného na faktuře 
si prodávající vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení 0,5% za každý den nebo v zákonné 
výši a k tomu smluvní pokutu, pokud ta byla sjednána. 

6.   Dodání a prodlení dodávky 

6.1. Termíny dodání a dodací lhůty jsou domluveny písemně, mohou být domluveny závazně 

nebo nezávazně a jsou podmíněny datem připsání zálohy na účet prodávajícího př. 

složením jistiny. Dodací lhůty začínají běžet od data uzavření KS, za předpokladu 

dodržení všech smluvních ujednání, především platebních podmínek. Termíny dodání a 

dodací lhůty se potvrzují písemným oznámením o připravenosti k dodání/odběru. Jestliže 

kupující neposkytne potřebné údaje k dodání/odběru, prodlužují se termíny dodání a 

dodací lhůty o adekvátní dobu.  

6.2. Kupující může nejdříve 4 týdny po uplynutí sjednaného termínu dodání / dodací lhůty 

požádat prodávajícího o dodání (urgence). Bude-li závazný termín dodání nebo závazná 

dodací lhůta překročena o více než 8 týdnů, dostává se prodávající do prodlení s 

dodržením termínu dodání nebo dodací lhůty. 

6.3. Vyšší moc (nepředvídatelné, prodávajícím nezaviněné okolnosti a události, kterým se 

nelze ani při pečlivosti řádného prodávajícího vyhnout, např. válka, pandemie, požár, 

stávka, překážky v přepravě, pracovní spory, nedostatek surovin, úřední opatření atd.) 

nebo poruchy v provozu jak u prodávajícího, tak u jeho subdodavatelů, které 



prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění dočasně ztíží dodání předmětu koupě 

v dohodnutém termínu, prodlužují termíny dodání a dodací lhůty o dobu trvání omezení.  

Déle než 6 měsíců trvající překážky v plnění způsobené vyšší mocí opravňují obě smluvní 

strany odstoupit od objednávky nebo KS a nároky na náhradu škody jsou v takovém 

případě vyloučeny. 

6.4  O možných zpožděních dodávky informuje prodávající kupujícího co nejdříve. 

7.   Přejímka / převzetí 

7.1. Kupující je povinen vyzvednout si předmět koupě do 3 týdnů od obdržení písemného 

sdělení o připravenosti k dodání/odběru. 

7.2. V případě neodebrání předmětu koupě nebo objednaného zboží může prodávající uplatnit 

svá zákonná práva na odškodnění. Bude-li kupující požadovat náhradu škody, ta pak 

může být max. do 15 % z netto-kupní ceny. Prodávající má nárok na úhradu škody 

kupujícím do výše jeho a souvisejících prokazatelných nákladů. Prokazatelné a související 

náklady v tomto případě určí prodávající. 

8.  Výhrada vlastnictví 

8.1. Předmět koupě kompletně i se vším dodaným příslušenstvím zůstává až do úplného 

finančního vyrovnání ve vlastnictví prodávajícího, tj. společnosti VLADYKA, s.r.o. 

Výhrada vlastnictví prodávajícího se vztahuje také na všechny pohledávky prodávajícího 

za kupujícím z běžícího obchodního vztahu. Během trvání výhrady vlastnictví náleží 

prodávajícímu právo k vlastnictví technického průkazu vozidla a všem schvalovacím 

dokladům. 

8.2. Pokud nastala a existuje výhrada vlastnictví na předmět koupě a další dodané zboží, 

nesmí jej kupující prodat, ani prodat částečně, ani pronajmout, a to ani jeho komponenty, 

ani jinak s předmětem koupě disponovat. Také nesmí předmět koupě zastavit, a to ani 

částečně, a nesmí ho jakýmkoliv způsobem poskytnout k využití třetí straně. 

8.3 Jakmile dojde k narušení vlastnického práva prodávajícího, je kupující povinen ihned tuto 

skutečnost oznámit prodávajícímu a poskytnout mu veškerou pomoc při odvrácení tohoto 

narušení. 

8.4 Jestliže je kupující v prodlení se zaplacením předmětu koupě, je povinen na požádání 
prodávajícího předmět koupě vrátit nebo odstavit na místo určené prodávajícím za účelem 
zajištění jeho vlastnictví. 

8.4. Překročí-li vložená hodnota jistin kupujícího požadavky nebo pohledávky prodávajícího o 

více než 10%, uvolní prodávající na žádost kupujícího hodnotu přesahujících jistin, pokud 

to však povaha jistiny umožňuje. 

 Vždy se však jedná o rozhodnutí prodávajícího. 

9.   Reklamace a nároky kupujícího z důvodu vad u nových vozidel a ostatních 

předmětů koupě 

9.1. Údaje, parametry a popisy uvedené o předmětu koupě nemusí být vždy naprosto přesné 

a musí být považovány za přibližné. Konstrukční změny nebo změny vzhledu, odchylky 

v tónu barvy a také změny obsahu dodávky zůstávají ze strany prodávajícího vyhrazeny, 



pokud předmět koupě nebude zásadně změněn tak, aby ho kupující nemohl užívat 

k plánovanému účelu; tyto skutečnosti nemohou být předmětem reklamace.  

9.2 Nároky kupujícího z důvodu vad a nedostatků se promlčují po uplynutí 12 měsíců od data 

převzetí předmětu koupě nebo zboží, případně od podpisu předávacího protokolu, není-li 

smluvně sjednáno jinak. 

Každou zjištěnou vadu nebo nedostatek musí kupující oznámit prodávajícímu formou 

písemné zprávy a je-li to průkazné, přidat také fotografii dotčené vady nebo nedostatku.  

Reklamaci nelze uznat, pokud kupující používá předmět koupě nebo zboží v rozporu 

s jeho návodem na obsluhu a údržbu nebo určením jeho funkce. 

Patrné závady a nedostatky u nového předmětu koupě a dodaného zboží je kupující 

povinen písemně oznámit během 7 pracovních dní od dodávky/převzetí/doručení. 

Zanedbá-li kupující řádnou kontrolu a údržbu a/nebo nahlášení závad či nedostatku, je 

odpovědnost za neoznámenou závadu vyloučena.  

 

10.  Nároky kupujícího z důvodu vad u použitých vozidel 

10.1 Prodej použitých vozidel je vždy za vyloučení jakýchkoliv nároků kupujícího z důvodů    

        věcných nedostatků a vad.  

 

11.  Pro průběh odstranění závad platí 

11.1. Požadavky/nároky na odstranění závad musí kupující uplatnit písemně u prodávajícího 

Prodávající neprodleně rozhodne, kde a jakým způsobem bude závada/závady 

odstraněna/y. 

11.2. Náhradní díly jsou vlastnictvím prodávajícího a kupující je povinen je vrátit / předat na 

požádání prodávajícímu. Nároky na zabudované díly určené k odstranění závad může 

kupující uplatnit až po písemném souhlasu prodávajícího. 

 

12.  Zpětvzetí předmětu koupě 

12.1. Vezme-li prodávající předmět koupě z jakéhokoliv důvodu zpět, musí se tento ocenit. 

Ocenění provede autorizovaný soudní znalec v oboru. Nevyžaduje-li kupující žádné 

takovéto ocenění (potvrzení o hodnotě), odhadne prodávající hodnotu podle svého 

uvážení závaznou pro obě smluvní strany.   

12.2. Zakládá-li se zpětvzetí na porušení povinností kupujícího, ten nese všechny náklady za 

zpětvzetí a ocenění předmětu koupě. Náklady za ocenění bez důkazů činí 5 % 

stanovené provozní hodnoty. Je možno stanovit vyšší nebo nižší hodnotu, avšak jen 

pokud prodávající prokáže vyšší nebo kupující nižší náklady. 

 
13.    Právní volba, místo soudu, místo plnění 
 
13.1. Pro smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím platí výhradně právo České republiky 

s vyloučením případných rozporných norem mezinárodního soukromého práva a také 
dohody Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (UN-kupní právo). 
Pro výklad smlouvy včetně těchto podmínek je rozhodující výhradně znění v českém 
jazyce. 



 
13.2. Pro všechny současné a budoucí spory a nesrovnalosti vyplývající z obchodního styku 

s obchodními subjekty včetně směnečných a šekových pohledávek je výhradním místem 
soudu sídlo prodávajícího. 

 
13.3. Místem plnění je sídlo prodávajícího nebo místo, které prodávající určí. 
 
13.4. Kupující (zákazník, nájemce) garantuje, že zboží, které bude získáno nebo uskladněno 

oboustranně schváleným provozovatelem, je uloženo na bezpečných provozních 
místech nebo na bezpečných překladištích, je chráněno před neoprávněnými přístupy a 
je spolehnutí na ustanovený personál a také na obchodní partnery. Ti jednají svým 
jménem, jsou informováni o tom, že musí udělat taková opatření, aby výše uvedený 
řetězec dodání také zajistili. 

 
13.5. Jestliže by mělo být některé ustanovení těchto všeobecných obchodních a dodacích 

podmínek neúčinné, neomezuje to účinnost smlouvy a ostatních ujednání. Pro neúčinná 
ujednání/ustanovení musí najít kupující s prodávajícím nová adekvátní a ekonomická 
ujednání/ustanovení. 

 
14.    Ostatní ujednání 
 
14.1 Jakékoliv splatné pohledávky za kupujícím vzniklé prodávajícímu je prodávající oprávněn 

jednostranně započíst, případně uplatnit nárok na platbu z bankovní záruky. 
 

14.2. Prodávající je oprávněn použít pohledávky vyplývající ze smluvního vztahu vůči 

kupujícímu jako ochranu svých nákladů se zakázkou nebo jako zástavu či pro jiné 

zajištění svých závazků vůči třetí osobě, a to až do výše svých prokazatelných nákladů. 

14.3  Zřízení zástavního práva podle tohoto odstavce se sjednává jako věcné právo, a to do 

data splnění veškerých povinností kupujícího vyplývajících z této smlouvy. Kupující 

prohlašuje, že v době před účinností této smlouvy nezřídil zástavní právo k budoucím 

pohledávkám, jež budou vyplývat z této smlouvy, a ani toto právo nezřídí po jejím 

uzavření.  

14.4 Písemnosti se mezi účastníky smlouvy doručují elektronicky nebo prostřednictvím pošty 

nebo jiného licencovaného provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu 

prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

14.5 Prodávající i kupující se přiznávají k obchodnímu světu bez korupce. Zavazují se upustit 

od korupčního způsobu chování a dalších trestných jednání a použít všechna nezbytná 

opatření k jejich zamezení.  

Prodávající i kupující se zavazují dodržovat požadavky na společenskou odpovědnost 

vycházející z normy SA8000:2014. 

 
 


