
Všeobecné obchodní a dodací podmínky CHEMOLAK TRADE spol. s r.o. 

platné od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 
 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) upravují vztah mezi 
kupujícím a prodávajícím v souladu s platnými právními předpisy.  Obsah 
jednotlivých obchodních vztahů kupujícího a prodávajícího je upraven příslušnou 

kupní smlouvou a VODP. V případě rozporu ustanovení VODP s kupní smlouvou 
mají přednost ustanovení dohodnuté v kupní smlouvě. Neupravené právní vztahy 

v „Rámcové kupní smlouvě“ a v těchto VODP se řídí příslušnými ustanoveními 
Zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník ze dne 3. února 2012, jako i 
ostatními právními předpisy platnými v ČR.  

 
 

Článek I. 
 

1. Dodávka se považuje za uskutečněnou dodáním zboží v množství, termínu 

a v paritě podle INCOTERMS 2000, resp. INCOTERMS 2010, dohodnuté  
2. v potvrzené objednávce, resp. KS, přičemž prodávající je povinen dodat 

s dodávkou požadované doklady. 
3. Na každý odběr zašle kupující vždy písemnou objednávku s uvedením 

svého obchodního jména, sídla, IČO, DIČ, opatřenou firemním razítkem a 
podpisem zaměstnance oprávněného vystavovat objednávky. Objednávka 
musí dále obsahovat název zboží, označení zboží, požadovaný odstín, 

balení objednaného množství, dodací paritu (způsob odběru), datum 
vystavení objednávky, datum odběru, čitelně vyznačené jméno toho, kdo 

objednávku vystavil.  Prodávající je povinen potvrdit příjem objednávky. 
4. Podkladem pro dodání zboží je podepsaná kupní smlouva, nebo potvrzená 

písemná objednávka odběratele a akceptace těchto VODP. 

5. Kupující je povinen převzít objednané zboží. Jestli toto zboží neodebere 
v dohodnutém termínu, příp. neinformuje prodávajícího o příčinách 

prodlení odběru písemnou formou nejpozději do 24 hodin a nedohodne 
nový termín odběru, vyzve prodávající kupujícího k opětovnému převzetí 
zboží v náhradní lhůtě.  Prodávající může vyúčtovat skladné ve výši 1 % 

z hodnoty uskladněného zboží za každý započatý den skladování k tíži 
kupujícího, který je povinen skladné zaplatit v lhůtě do 7 dnů   ode dne 

doručení výzvy na jeho zaplacení. Jestliže kupující nepřevezme toto zboží 
ani v náhradní lhůtě, má prodávající právo odstoupit od smlouvy a kupující 
je povinen zaplatit prodávajícímu náhradu škody a ušlý zisk ve lhůtě do 7 

dnů ode dne doručení výzvy na zaplacení. 
6. Dodávka se považuje za splněnou v části dodaného množství s tolerancí 

v rozmezí ± 5 %.  Tato tolerance se týká i objemového příp. hmotnostního 
plnění produktů uvedeného na obalu výrobku.  

7. Kupující nabývá vlastnické právo na zboží dnem úplného zaplacení jeho 

kupné ceny prodávajícímu.  
 

Článek II. 
 

1. Cena výrobku je určena na základě platného ceníku včetně dopravy na 

území České republiky, vydaného společností CHEMOLAK TRADE, spol. 
s.r.o.  
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Článek III. 

 
1. Prodávajícímu vzniká povinnost vystavit fakturu dnem dodání zboží 

v místě plnění, přičemž datum dodání je zároveň dnem vzniku daňové 
povinnosti. 

2. Dopravu zboží v hodnotě nad 5.000,-Kč hradí prodávající, dopravu zboží 

v hodnotě do 5.000,-Kč kupující. 
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 

právních předpisů. 
4. Kupující je oprávněn bezodkladně vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou z výše uvedených náležitostí. Ve vrácené faktuře 

musí být důvod vrácení vyznačen. Prodávající je povinen fakturu opravit 
nebo znova vyhotovit. 

5. Lhůta splatnosti faktury začíná plynout od data vyhotovení prodávajícím. 
Lhůta splatnosti faktury je 14 dní, pokud v kupních smlouvách není 
stanoveno jinak.  Kupující je povinen peněžní závazek splnit řádně a včas 

tak, aby byl připsán na účet prodávajícího nejpozději v poslední den lhůty 
splatnosti. 

6. V případě, jestli kupující nezaplatí jakoukoliv fakturu nebo její část v lhůtě 
splatnosti, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. 

7. V případě, jestli bude kupující pozadu se zaplacením faktury, může 
prodávající kupujícímu vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý 
den prodlení. 

8. Při dohodnutí zálohové platby za zboží vyráběné na objednávku kupujícího, 
začne prodávající s plněním objednávky až po zaplacení kupní ceny 

připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. 
9. Prodávající je oprávněn fakturu – dobropis započítat a snížit pohledávky po 

lhůtě splatnosti, které má evidované vůči kupujícímu. Prodávající oznámí 

čísla faktur, kterých se snížení týká (v zásadě vždy nejstarší faktury). 
10.Při vzniku pohledávky po lhůtě splatnosti z plnění kupní smlouvy může 

prodávající zastavit další dodávky, nebo požadovat za dodávku dalšího 
zboží platbu předem zvláštním režimem plateb, a to podle dohody 
smluvních stran, přičemž úhrady budou započítávané vždy za nejstarší 

faktury. 
 

 
Článek IV. 

 

1. Vratnými obaly se rozumí obaly, které prodávající fakturuje spolu 
s objednaným zbožím s možností zpětného odkoupení za podmínek 

uvedených v článku IV. těchto VODP. 
2. Prodávající používá následovní vratné obaly: europalety, sudy, sudové 

palety, nadstavce, rámek 

3. Prodejní cena a kupní cena za zpětný výkup vratných obalů je následovní: 
 

 Europaleta =  200,00 CZK 
 Sud =      750,00 CZK  
 Sudová paleta =   200,00 CZK  

 Nadstavec =   200,00 CZK  
 Rámek =    100,00 CZK  
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4. Kupující má v lhůtě 90 dní od datumu fakturace právo vrátit vratné obaly 

uvedené v článku IV., bod 2. 
5. Kupující zabezpečuje vracení vratných obalů na své náklady. Kupující je 

povinen vrátit obaly čisté, nepoškozené a jen ty, které prodávající dodal 
spolu s objednaným zbožím. Kupující je povinen při vrácení vratných obalů 
uvést v průvodních dokladech množství a druh vrácených obalů 

s uvedením čísla dodacího listu, resp.  faktury prodávajícího, ke kterým 
vratné obaly vrací. 

6. Prodávající si vyhrazuje právo posoudit kvalitu vrácených obalů. Počty 
obalů vrácených v bezchybném stavu prodávající dobropisuje kupujícímu 
do 14 dní od datumu vrácení v cenách uvedených v čl. IV., bod 3. Doba 

splatnosti dobropisu je stejná jako doba splatnosti poskytnuta 
prodávajícímu při fakturaci dodávky zboží. 

7. Obaly v nevyhovující kvalitě, na které prodávající kupujícího písemně 
upozornil, uskladní prodávající bezplatně po dobu 30 dní. V případě, že si 
kupující obaly v této lhůtě nepřevezme, prodávající je zlikviduje. 

 
Článek V. 

 
1. Prodávající poskytne na dodané zboží dobu spotřeby (životnosti, 

použitelnosti výrobku), přičemž tato doba spotřeby je uvedena na obalu 
jednotlivých výrobků datumem spotřeby, do kterého si zboží prodávajícího 
zachovává nezměněné užitkové vlastnosti v originálním uzavřeném obalu. 

2. Vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně reklamačním 
zápisem, ve kterém bude uvedená specifikace vadného zboží, (jeho název, 

odstín, datum výroby, výrobní šarže), popis vady, množství vadného 
zboží, druh obalu a návrh kupujícího na vypořádání reklamace. Zjevné 
vady uplatňuje kupující ihned po zjištění při přebrání zboží. Skryté vady 

může uplatňovat po dobu spotřeby zboží. Součástí reklamačního zápisu 
musí být dodací list, resp. faktura prodávajícího, resp. jejich čísla, kterého 

se reklamace týká.  
3. V případě, že kupující předává zboží třetím osobám, zavazuje se prodávat 

zboží výhradně v původních obalech a v původní kvalitě.  

4. Reklamace se nevztahují na vady výsledných produktů mixačního zařízení, 
v případě jestli při jejich mixování byly použity jiné báze, koloranty a 

receptury, kterých dodavatelem není prodávající. 
5. Prodávající si vyhrazuje právo, aby při aplikacích nátěrových látek resp. 

realizaci nátěrových systémů Chemolak a.s., byly použity výhradně 

odpovídající ředidla z produkce Chemolak,a.s.. V případě porušení tohoto 
požadavku ze strany odběratele, aplikační firmy, realizátora, nebo 

zákazníka nebude uznána reklamace  z důvod nestability nátěru.  
 

Článek VI. 

 
1. Kupující se zavazuje, že všechny změny údajů podléhající zápisu do 

Obchodního rejstříku oznámí prodávajícímu do 15 dnů ode dne nabytí 
právní moci zápisu změny v Obchodním rejstříku. 

2. Smluvní strany se zavazují, že všechny spory, které vzniknou v spojitosti s 

touto smlouvou, budou nejdříve řešené smírnou cestou. Jestli taková 
dohoda nebude možná, bude spor rozhodovat příslušný soud.  
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3. Každá se smluvních stran je povinná bezodkladně upozornit druhou stranu 

na okolnosti, které by mohly způsobit ohrození plnění kupní smlouvy a 
zaplacení pohledávky. 

4. V případě zvýšení cen některé ze vstupních surovin, resp. energií o více 
než 2 %, si prodávající vyhrazuje právo upravit ceny výrobků. 

5. Kupující uhradí prodávajícímu všechny prokazatelní náklady vzniknuté 

změnou původních dispozic a požadavek kupujícího. Tyto náklady budou 
hrazeny na základě vyúčtování prodávajícího do 5 dní od doručení výzvy 

na její zaplacení. Jestli nebudou účtované částky uhrazeny v lhůtě do 10 
dní po obdržení vyúčtování, je kupující povinen uhradit i úrok z omeškání 
ve výši podle těchto VODP.   

6. Rámcová kupní smlouva se považuje za splněnou i s tolerancí dodané 
hodnoty zboží v rozmezí – 2 %. 

 
Článek VII. 

 

1. Tyto VODP je možné měnit písemným číslovaným dodatkem k VODP. 
 

 
 

V Liberci, dne 1. ledna 2020 
CHEMOLAK TRADE spol. s r. o.  
 

 
 

 
 
 

Prodávající: 
        

 
 
 

 
 

                                                                                            
  Kupující: 
       

 
 

 
 
 

 
 


