
Všeobecné obchodní podmínky

1. Závaznost obchodních podmínek

1.1.
Každá kupní smlouva (dále rovněž „smlouva“), která bude uzavřena se společností SERVO-DRIVE s.r.o., 
Nová 12, 635 00 Brno, IČ: 27720390 jako prodávajícím (dále rovněž „prodávající”), s libovolným 
obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále rovněž „kupující”), se bude řídit těmito 
obchodními podmínkami (dále rovněž „podmínky“), pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. 

1.2.
Podmínky jsou vydávány v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
upravují základní podmínky kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi 
prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy 
kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. 
Prodávající se smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace ve smlouvě s potřebnými 
doklady a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a 
zaplatit za něj kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně. 

2.2. 
Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo 
poskytnutí jiných obdobných služeb.

3. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví

3.1. 
Místem dodání zboží je místo určené ve smlouvě, nebude-li místo dodání ve smlouvě určeno, je místem 
dodání sídlo kupujícího. 

3.2. 
Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího nebo jím zajištěného dopravce pouze kupující 
(osobou oprávněnou za kupujícího jednat) a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. 

3.3. 
Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou 
jakékoliv pohledávky či úkonu prodávajícího za kupujícím do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny 
či úkon splněn. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání
tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující 
v prodlení či splnění daného úkonu. 

3.4. 
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena 
zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží. 

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. 
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v měně, ve výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným ve smlouvě. 

4.2. 
Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. 

4.3. 
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % 
sjednané kupní ceny včetně DPH.

5. Porušení smluvních povinností a jeho následky

5.1. 
Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají, že výše úroků 
z prodlení, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, je 0,5 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši. 



5.2. 
Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, 
která mu tímto vznikne. 

5.3. 
Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z 
důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu.

6. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

6.1. 
Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednané lhůtě, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou 
nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín 
prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. 

6.2. 
Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku, kdy si kupující zboží převzal od prodávajícího nebo od dopravce 
zajištěného kupujícím. Pokud dopravu zboží organizuje kupující, je zboží kupujícímu dodáno jeho 
předáním prvnímu dopravci. Dokladem o dodání zboží je obvykle dodací list nebo jiný doklad (např. 
smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo dodáno kupujícímu 
nebo dopravci k přepravě. 

6.3. 
Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží 
kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud ji nezajišťuje.  

6.4. 
V případě dodání zboží dopravcem je prodávající povinen označit zboží jako zásilku pro kupujícího. 

6.5. 
Kupující může odstoupit od objednávky v kterémkoliv okamžiku v průběhu výroby zboží, vzniká mu ale 
povinnost uhradit vzniklé náklady výrobce a prodávajícího k datu storna při odstoupení do 30 dnů od 
objednání. Pokud je objednávka stornovaná kupujícím ve lhůtě delší než 30 dnů, je povinen kupující 
uhradit 100% kupní ceny. Kupující je povinnen uhradit tyto náklady do 14 dnů od vystavení faktury.

6.6. 
Záruční doba na nové výrobky je standardně 12 měsíců od dodání. Záruční doba na opravy, repase a 
další servisní činnost činí 3 měsíce od provedení a dodání.

6.7. 
Smluvní penále v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává na částku 0,001% za 
každý den prodlení. Tohle smluvní penále lze uplatnit pouze v případě, že nenastaly nečekané 
skutečnosti či překážky, které se nemohly předvídat a díky nimž došlo k prodlení.

7. Odpovědnost za vady a škodu

7.1. 
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na 
zboží na kupujícího. 

7.2. 
Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve 
lhůtě 3 dnů poté, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při první prohlídce zboží dle 
ust. § 427 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 

7.3. 
Prodávající má právo volby nároku z vad zboží. 

7.4. 
Prodávající je v případě vzniku jeho povinnosti nahradit kupujícímu škodu vzniklou v souvislosti s 
uzavřením smlouvy či vadou zboží povinen hradit škodu do výše rovnající se hodnotě dodávky bez DPH.



7.5. 
Zaplacením smluvní pokuty či jiné smluvní sankce hrazené prodávajícím kupujícímu zaniká nárok 
kupujícího na náhradu škody. 

7.6. 
Prodávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či 
ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami. 

7.7. 
Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. 
zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického 
obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na 
straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti
nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. 
Prodávající si vyhrazuje právo podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících 
právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající 
vyhlásí vhodným způsobem. 

8.2. 
Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména 
obchodním zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami 
výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého obchodního zákoníku a souvisejících 
právních předpisů. 

8.3. 
Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o úrocích z prodlení a náhradě škody. 

8.4. 
Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči 
prodávajícímu. 

8.5. 
Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě postoupit či
zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. 

9.9. 
Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.servo-drive.cz 

9.10.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2012.

http://www.servo-drive.cz/

