Všeobecné obchodní podmínky společnosti VINOSTRADA, s.r.o.
se sídlem Klimentská 1215/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 02967375 DIČ CZ02967375
Obecná ustanovení:
Společnost Vinostrada s.r.o. (dále jen prodávající) dodává veškeré zboží výhradně na základě těchto prodejních
podmínek. Jakékoliv jiné obchodní podmínky, které by kupující chtěl použít, jsou tímto vyloučeny a to i když nejsou
výslovně vyloučeny v potvrzení objednávky (přijetí návrhu na uzavření smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že
v případě konfliktu mezi těmito všeobecnými prodejními podmínkami a jakýmikoliv jinými podmínkami druhé strany,
mají tyto všeobecné prodejní podmínky přednost. Tyto všeobecné prodejní podmínky tvoří nedílnou součást kupní
smlouvy a mohou být měněny nebo doplněny pouze písemně, vzájemnou dohodou smluvních stran. Ústní nebo
telefonické dohody obou stran nejsou pro strany závazné, pokud nejsou potvrzeny písemně.
Uzavření smlouvy
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou:
a) ke dni jejího podpisu prodávajícím, pokud smlouva nemění požadavky kupujícího, jak jsou obsaženy v jeho
objednávce, na kterou se smlouva odvolává. V takovém případě je smlouva považována za potvrzení
objednávky kupujícího a vrácení podepsaného exempláře není podmínkou její platnosti
b) Potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího elektronickou formou za podmínky, kdy
potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím zaslané na email nebo fax kupujícího uvedeného nemění
požadavky kupujícího, jak jsou obsaženy v jeho objednávce, na kterou se potvrzení objednávky kupujícího
odvolává.
c) Ke dni jejího podpisu oběma stranami, pokud smlouva mění požadavky kupujícího vyjádřené v jeho
objednávce. Dnem uzavření smlouvy je den, kdy prodávající obdrží návrh smlouvy podepsaný kupujícím.
d) uplynutím 3 denní lhůty, ve které se kupující nevyjádřil zamítavě k potvrzení své objednávky ze strany
prodávajícího elektronickou formou za podmínky, kdy potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím
zaslané na email nebo fax kupujícího nemění požadavky kupujícího, jak jsou obsaženy v jeho objednávce
s výjimkou data dodání. Toto datum dodání se nesmí lišit od požadovaného data dodání kupujícím o více než
30 dní.
Povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen dodat kupujícímu (nebo jiné kupujícím označené osobě) zboží v souladu s podmínkami této
smlouvy, zejména včas, v dohodnutém množství a kvalitě. Objednávky ve váhovém rozdílu +-10% se považují za
splněné.
Dodací lhůta
Prodávající je povinen dodat zboží během dodací lhůty určené ve smlouvě a to kdykoliv před vypršením dodací lhůty.
Zároveň s předáním zboží prvnímu dopravci je prodávající povinen odeslat kupujícímu doklady, které kupujícího
opravňují nakládat se zbožím,
Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží v případě, že kupující je v prodlení se zaplacením platby předem nebo
vystavením akreditivu. Je-li kupující v prodlení s placením i jedné dílčí dodávky, a to i jiného smluvního vztahu, má
prodávající právo zastavit i další dodávky, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých povinností. V takovém
případě má prodávající právo požadovat plné zaplacení před odesláním další dodávky nebo odstoupit od smlouvy co
do nedodané části.
Právo prodávajícího na úhradu škody tím není dotčeno.
Doprava, datum a místo splnění.
Pokud není ujednáno jinak je datem plnění den předání zboží prvnímu dopravci nebo osobě určené kupujícím
v souladu s podmínkami Incoterms 2000 parita EXW. Kupující je povinen odvézt zboží do 5 dní po výzvě
prodávajícího. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn provést fakturaci a uskladnit zboží na náklady kupujícího ve výši
200Kč/hl/den. Po uplynutí 21 dní ode dne výzvy prodávajícího kupujícímu se tato částka zvyšuje na 300Kč/hl/den,
popřípadě je prodávající v případě že kupující nepřevezme zboží ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě je prodávající
oprávněn zboží předat k přepravě na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenému ve smlouvě. Zboží je tak
dodáno okamžikem jeho předání prvnímu přepravci. Případné odmítnutí převzetí takto dodaného zboží, nemá vliv na
zaplacení kupní ceny.
Přechod nebezpečí
Přechod nebezpeční za ztrátu nebo poškození zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění dodávky,
dnem předání zboží prvnímu dopravci či určené osobě.
Přechod vlastnictví
Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení a kupující až do úplného zaplacení nemá právo
s tímto jakkoliv nakládat, zejména pak toto prodat nebo spotřebovat. Kupující v případě požadavku na vrácení zboží z
důvodu nezaplacení je povinen zboží výše uvedené co do druhu a množství vydat. Kupující se v takovém případě
zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vrácením zboží do skladu prodávajícího.
Kupující je povinen umožnit prodávajícímu až do úplného zaplacení přístup k výše uvedenému zboží nebo do míst,
kde je toto zboží kupujícím skladováno a zplnomocňuje prodávajícího ke vstupu do prostor kupujícího za účelem
kontroly stavu zboží a nakládání se zbožím prodávajícího.
Reklamace
Kvalita zboží se řídí obecnými normami obvyklými a odpovídajícími povaze a charakteru zboží, zejména skladovací
teplota, která musí být v rozmezí min. 6°C max.20°C a relativní vlhkost, která musí být min. 30% max. 80%. Kupující
je povinen při převzetí zboží uskutečnit jeho prohlídku a zjevné vady (kvalitativní a kvantitativní) vytknout v potvrzení
o předání o převzetí zboží. Za skryté vady odpovídá prodávající, prokáže-li kupující, že zboží tyto vady mělo již
v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci. Okamžik přechodu nebezpečí škody na prodávaném zboží se posuzuje
podle obecných ustanovení občanského zákoníku. V případě, že prodávající nedodá ve stanovené dodací lhůtě

dohodnuté množství zboží nebo zboží vykazuje zjevné vady, má kupující právo ve lhůtě 15 pracovních dní po
obdržení zboží uplatnit písemnou reklamaci.
Kupující má právo:
a) Stanovit prodávajícímu dodatečnou lhůtu pro splnění jeho povinností s tím, že pokud prodávající nedodá
zbývající množství ani v dodatečně stanovené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy co do
nedodané části zboží nebo
b) požadovat dodání chybějícího množství nebo odstoupení od této smlouvy, jako nedodání části zboží, nebo
c) požadovat odstranění zjevných vad nebo poskytnutí přiměřené slevy.
Reklamace musí být vždy zaslána kupujícímu písemně a doložena potřebnými údaji a doklady, z kterých bude zřejmé
jaké dodávky, jakého zboží (položky) se reklamace týká a jaké nároky kupující uplatňuje. Po zjištění vady musí
kupující reklamované zboží neprodleně reklamovat písemně na email prodávajícího, reklamované zboží opatřeno
původním uzávěrem uložit odděleně a skladovat při teplotě do 10°C.
Jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je
bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.
Uplatněná reklamace neopravňuje kupujícího k zadržení kupní ceny.
Jestliže kupující na žádost prodávajícího nedá vadné zboží prodávajícímu k dispozici nebo neumožní prodávajícímu
prověření vad zboží nebo nevrátí vadné zboží, ztrácí svá práva dle tohoto článku.
Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen splnit všechny své povinnosti dle této smlouvy, zejména převzít dodané zboží a řádně a včas
zaplatit kupní cenu. Případné odmítnutí převzetí zboží má za následek právo prodávajícího uplatnit právo jako
ujednání o odstoupení od smlouvy
Kupní cena
Pro zúčtování dodávky je určující množství zboží, uvedené na zúčtovacím dokladu, odděleně jsou účtovány adjustážní
prostředky v předem dohodnutých sazbách.
Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy příslušná částka byla připsána na účet prodávajícího. Je-li dohodnuto
placení akreditivem, nesmí se podmínky akreditivu odchylovat od podmínek dohodnutých ve smlouvě. Všechny
poplatky týkající se plateb dle smlouvy nese kupující ( není-li písemně dohodnuto jinak). Při prodlení kupujícího s
placením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z hodnoty
nezaplacené částky faktury za každý den.
Převzetí zboží
Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je kupující plně odpovědný za veškeré škody tím vzniklé.
Vyšší moc
Strana není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže prodlení bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jako např.
válka, přírodní katastrofy, záplavy, oheň, stávky, krádež a nebo dalšími okolnostmi neodvratitelné nebo
nepředvídatelné povahy, které nastaly v době plnění této smlouvy a které znemožnily splnění povinností. Strana, která
nemůže splnit své povinnosti z důvodu vyšší moci, je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně informovat
druhou stranu a rovněž písemně existenci vyšší moci prokázat.
O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinnosti obou stran. Trvá-li vyšší moc déle než
6 měsíců, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy jde jen písemnou formou. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, aniž by to bylo
v důsledku porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10%
z hodnoty zrušené kupní smlouvy v případě, že zboží se zboží speciálně objednalo pro kupujícího a nebylo již předem
ze strany prodávajícího plněno formou zálohy nebo dokumentárního akreditivu či jiné neodvolatelné záruky a
prodávajícímu tak nevzniknou jiné náklady spojené s odstoupením ze strany kupujícího. V případě, že kupující
odstoupí od smlouvy, aniž by to bylo v důsledku porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 75% z hodnoty zboží, jehož dodání prodávajícímu nelze, bez případné
finanční ztráty, zastavit nebo na zboží bylo již předem ze strany prodávajícího plněno formou zálohy nebo
dokumentárního akreditivu či jiné neodvolatelné záruky. Výše smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody
a do výše případné škody se nezapočítává.
Právo, soud
Smluvní strany si sjednávají pro případ soudního sporu vzniklého z tohoto závazkového vztahu jako místě příslušný
Okresní soud v Olomouci případně v případech věcné příslušnosti krajského soudu Krajský soud v Ostravě pobočka v
Olomouci.

V Olomouci dne 23.9.2014

……………………………….
Prodávající

………………………………
Kupující

