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             UMIKOV CZ  s.r.o. 
  Liboměřice 12 
  538 21  Slatiňany 

 

 
Všeobecné prodejní, obchodní, dodací a záruční podmínky 

platné od 01.01.2010 
 

 
1. Všeobecná ustanovení.  

Tyto všeobecné prodejní podmínky tvoří součást každé smlouvy o prodeji zboží firmou UMIKOV CZ s.r.o., dále 
jen “prodávající“ a následné koupi zboží dalším subjektem, dále jen „kupující“. 

2. Forma kupní smlouvy. 
Kupní smlouva může být uzavřena pouze písemně. Je-li smlouva uzavírána mezi nepřítomnými stranami formou 
samostatné nabídky či objednávky a samostatného přijetí nabídky či potvrzení objednávky, musí být tyto úkony 
učiněny rovněž písemně. Veškeré změny uzavřené kupní smlouvy jsou možné učinit rovněž písemně. V případě 
objednání zboží faxem je považován za postačující faxový doklad (smlouva nebo objednávka), který je po 
potvrzení prodávajícím odfaxován zpět kupujícímu.  

3. Kupní cena. 
Kupní cena může být stanovena v Kč, nebo v některé ze zahraničních měn. Jako směnný kurz K č se 
uvazuje devizový kurz vyhlašovaný Českou národní bankou. 
V případě, že prodávající opatřuje zboží s vědomím kupujícího v cizině a má se za to, že při stanovení výše 
kupní ceny, lhostejno zda v některé ze zahraničních měn nebo v Kč, bylo přihlíženo k platným předpisům a 
z nich vyplývajícím nákladům, tj. clům, daním, poplatkům a jiným dovozním nákladům dovozu zboží do České 
republiky. V případě změny platných předpisů a z nich vyplývajícího zvýšení nákladů, tj. cel, daní, poplatků a 
jiných dovozních nákladů dovozu zboží do České republiky je prodávající oprávněn písemným oznámením 
zvýšit odpovídajícím způsobem, tj. o toto zvýšení nákladů dovozu zboží do České republiky kupní cenu 
dováženého zboží a kupující je povinen takto zvýšenou cenu zaplatit. 

4. Prodlení s placením. 
Prodlení s placením nastává, jestliže se kupující ocitne  ve zpoždění v placení, a to byť jen částí splatné částky, 
delším jak jeden den oproti dohodnuté splatnosti faktury. V tomto případě má prodávající právo žádat na 
kupujícím úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den z prodlení. V případě 
prodlení, a to byť jen části splatné částky u obchodů na splátky má prodávající nadto právo požadovat okamžité 
splacení celé zbývající dosud nezaplacené kupní ceny. 
Prodlení kupujícího s placením, a to byť jen části splatné částky, delší čtyř kalendářních týdnů (pokud není 
dohodnuto a písemně stanoveno jinak) zakládá současně právo prodávajícího od kupní smlouvy jednostranně 
odstoupit. 

5. Zrušení – odstoupení od kupní smlouvy. 
Navrhne-li kupující po řádném uzavření kupní smlouvy její zrušení a prodávající tento návrh akceptuje, popř. 
dojde-li ke zrušení kupní smlouvy jednostranným úkonem prodávajícího z důvodů na straně kupujícího, je 
prodávající oprávněn požadovat na kupujícím stornovací poplatek ve výši 15 % kupní ceny a kupující je povinen 
tento stornovací poplatek zaplatit. Nárokem na zaplacení stornovacího poplatku není dotčeno právo 
prodávajícího na náhradu v důsledku zrušení smlouvy skutečně vzniklé škody. 
Odstoupit od smlouvy je možné pouze ze závažných důvodů, jako: 
neplnění ze strany  kupujícího 

- neplnění platebních podmínek, 
- zdržení plateb o více jak 30 dní, 

neplnění ze strany prodávajícího 
- odvedení práce v jiné kvalitě a specifikaci, než bylo dohodnuto, 
- zdržení dodávky dohodnutého zboží o více jak 30 dní. 
 

6. Dodací lhůta. 
Dodací lhůty jsou závazné, a prodávající se zavazuje v případě zpoždění dodávky uhradit  kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % celkové hodnoty zboží bez DPH (podle konkrétní smlouvy) za každý byť započatý den 
prodlení. 

7. Dodání zboží. 
Termín dodávky zboží je dohodnut a dán vždy konkrétní smlouvou. Není-li dohodnuto jinak, je zboží dodáno 
dnem zdanitelného plnění. Odesláním zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Pojištění 
dodávaného zboží během transportu zabezpečuje prodávající pouze na výslovné vyžádání při uzavření kupní 
smlouvy a k tíži kupujícího. 
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8. Výhrada vlastnického práva. 
Kupující se stává vlastníkem předmětného zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající si pro případ 
neuhrazení plné kupní ceny vyhrazuje právo převzít zboží zpět do svého vlastnictví. Mezi kupujícím a 
prodávajícím je výslovně dohodnuto, že zboží, které tvoří předmět kupní smlouvy se v případě jeho spojení 
s jinou věcí kupujícího, a to i v případě jeho montáže na nákladní vůz či jiný dopravní prostředek, nestává 
součástí věci kupujícího a výhrada vlastnického práva zůstane zachována až do úplného zaplacení dohodnuté 
kupní ceny včetně příslušenství. V případě, že kupující neplní smluvní a platební podmínky je prodávající 
oprávněn zboží převzít do své úschovy. Za tímto účelem je prodávající oprávněn disponovat s majetkem 
kupujícího.  Zboží bude uloženo u prodávajícího až do jeho úplného zaplacení. Takto odebrané zboží a 
uskladnění u prodávajícího nezakládá důvod k odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na odebrání zboží a jeho 
skladování nese kupující. Prodávající má právo se rozhodnout ke zpětnému převzetí držení zboží a zároveň 
požadovat od kupujícího plnou náhradu škody a náklady s tím spojené, např. doplnění snížené hodnoty zboží, 
úroky atd. Prodávající je rovněž oprávněn odečíst si uvedené náklady z již zaplacených záloh či splátek 
uskutečněných kupujícím. 

9. Záruka (náhrada škody). 
V případě dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodatečnou opravu, event. na dodání k opravě 
nutných náhradních dílů. Vyměněné (poškozené)  náhradní díly jsou majetkem prodávajícího. Kupující je 
povinen se řídit pokyny prodávajícího a návodem k obsluze dodaného stroje či zařízení (zboží) a při 
pochybnostech si předem vyžádat stanovisko prodávajícího.  
Za škody a vady vzniklé nedodržením  těchto pokynů, popř. návodu k obsluze daného stroje či zařízení – např. 
při svévolném odstranění plomb na přetlakových ventilech hydraulických ruk, závady vzniklé přetěžováním 
strojů a zařízení – neodpovídá prodávající v žádném případě. Kupující nemá nárok na záruční plnění či plnění 
z odpovědnosti za škodu u závad, které byly způsobeny normálním provozním opotřebením vyplývajícím 
z běžného provozu stroje podle výkonu, který stroj podal,  nedodržením předepsaných pokynů, návodu k obsluze 
(nebo montáži) daného stroje či zařízení (zboží), či nepřiměřeným zacházením se strojem či zařízením (zbožím) 
a nedbalostí obsluhy. 
Záruka za vady a odpovědnost za škodu prodávajícího odpadá, jestliže kupující nedodrží provádění 
předepsaných termínů a podmínek servisu, údržby a ošetřování stroje či zařízení (zboží). Pro platnost záruky či 
případnou odpovědnost za škody musí být bez výjimky použity nové originální náhradní díly opatřené 
prostřednictvím prodávajícího a musí být postupováno podle platných montážních předpisů. V případě, že si 
kupující není jistý správným postupem montáže nových dílů a příslušenství do starších strojů, je nutné, aby si 
zajistil potřebné informace u kupujícího a předešel tak možným následným  škodám.  
V případě, že si kupující nakoupí díly u prodávajícího a montáž dílů si zajišťuje svépomocí, nebo třetí stranou, je 
třeba věnovat zvláštní pozornost montáži nových dílů a příslušenství, např. hydraulických čerpadel, ventilů, 
rozvaděčů a válců do starších hydraulických soustav, kdy je třeba bezpodmínečně zajistit vyčištění 
hydraulického okruhu od nečistot a předejít tak následným závadám, kvůli kterým se původní díly porouchaly. 
Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě výše uvedeného postupu, protože nemůže v tomto 
případě zajistit ani nijak ovlivnit to, že je skutečně postupováno podle platných předpisů a nařízení a kupující 
s tímto právem prodávajícího souhlasí. 
Místem pro záruční opravu je vždy sídlo UMIKOV CZ s.r.o. v Liboměřicích, popřípadě středisko v Lukavici. 
Pokud si kupující přeje jinak, je povinen uhradit náklady spojené s a pobytem cestou servisu v místě opravy dle 
přání kupujícího. Kupujícímu nevzniká v souvislosti s prostojem vzniklým záruční opravou nárok na úhradu 
ušlého zisku a jakýchkoli ostatních nákladů. Toto bude řešeno individuálně po dohodě mezi prodávajícím a 
kupujícím (dodavatelem a odběratelem). 
Záruční lhůta na nové stroje či zařízení (zboží) činí 12 měsíců od předání stroje kupujícímu, na použité stroje či 
zařízení se kterými se kupující předem seznámil, se záruka neposkytuje.V nabídce a v kupní smlouvě může být 
poskytnuta individuální záruční lhůta dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 

10. Působnost obchodního zákoníku, místo plnění a místo soudu.  
Sjednává se, že závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. 
Obchodního zákoníku. Místem plnění pro obě strany jsou Liboměřice /pokud není dohodnuto jinak/. Obě strany 
se zavazují eventuelní spory vzniklé z této smlouvy řešit dohodou. V případě, že nebude dohody dosaženo a není 
smluvně dohodnuto jinak, budou spory řešeny soudní cestou a jejich příslušností je Česká republika.  
 
 
 
 
 
        UMIKOV CZ s.r.o. 
 
 


