
Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku produktů společnosti Rubber Czech s.r.o. 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky: 

(i) upravují vzájemné vztahy mezi společností Rubber Czech s.r.o., IČ: 027 86 494, se sídlem 

č.p. 584, 254 01 Jílové u Prahy, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 223638 (dále jen „Společnost“), jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé; 

(ii) tvoří nedílnou součást jakékoliv kupní smlouvy, rámcové kupní smlouvy, případně jiné smlouvy, jejíž 

předmětem je koupě a prodej produktů Společnosti, uzavřené mezi Společností a kupujícím (dále jen 

„Smlouva“); a 

(iii) se vztahují na koupi a prodej jakýchkoliv produktů Společnosti (dále jen „Produkty“), nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky jsou vykládány v souladu se souborem mezinárodních pravidel INCOTERMS ve znění 

platném k datu uzavření Smlouvy. 

II. Objednávky 

1. Zasláním objednávky Společnosti kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních 

Podmínek 

2. Jakákoliv objednávka Produktů se stává pro Společnost závaznou teprve jejím písemným potvrzením zaslaným 

zájemci. 

3. Přeje-li si kupující provést změny v potvrzené objednávce, budou náklady na tyto změny účtovány kupujícímu dle 

předloženého výpočtu Společnosti. 

4. Objednávku Produktů, jejichž výroba již byla Společností zcela či zčásti zahájena, není možné stornovat. 

III. Ceny 

1. Veškeré objednávky budou plněny v cenách platných k datu objednávky. 

2. Ceny jsou uváděny bez DPH a představují vždy ceny „ze závodu“ (EXW dle INCOTERMS 2010), přičemž 

nezahrnují náklady na balení, dopravu, změny cen polotovarů a surovin a dále změny parity směnných kursů. 

3. Společnost si u dodávek malého rozsahu vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatky. Za dodávku malého rozsahu 

bude považována každá dodávka: 

a) jejíž cena nepřesáhne částku 20.000,- Kč bez DPH; anebo 

b) o objemu maximálně 1 kusů Produktů; anebo 

4. Bude-li pro ochranu Produktů dodávky nezbytné zabalení Produktů, bude kupujícímu účtováno balné. 

IV. Platební podmínky 

1. Cena dodávky bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené Společností. 

2. Byla-li dohodnuta úhrada ceny ve splátkách, stane se celá cena splatnou, pokud prodlení kupujícího s úhradou 

kterékoliv splátky ceny bude trvat déle než 30 dnů. 

3. Nepřevezme-li kupující dodávku k dohodnutému datu, stává se cena splatnou ke dni, k němuž Společnost 

informovala kupujícího o skutečnosti, že je dodávka připravená k vyzvednutí. 

4. Nebude-li cena uhrazena řádně a včas, má Společnost nárok na úrok z prodlení. Nedohodnou-li se strany jinak, bude 

výše úroku z prodlení stanovena dle platných právních předpisů. Ke dni vydání těchto všeobecných obchodních 

podmínek odpovídá úrok z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 

kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

5. Bez souhlasu Společnosti není kupující oprávněn proti ceně započítávat jakékoliv své pohledávky za Společností. 

V. Dodací podmínky 

1. Nebude-li dohodnuto jinak, dodávka Produktů se uskuteční „ze závodu“ (EXW). 

2. Nedohodnou-li se strany jinak, je přípustná i dodávka po částech. 

3. Společnost je oprávněna vyžadovat odklad data dodávky v případech změny potvrzené objednávky dle čl. II. odst. 2 

a v případech vyšší moci dle čl. VIII. níže. 



4. Předáním dodávky kupujícímu nebo prvnímu dopravci přechází nebezpečí škody na kupujícího. 

5. Nepřevezme-li kupující dodávku ani do jednoho měsíce od dohodnutého data, je Společnost oprávněna prodat 

produkty z takové dodávky za nejlepší dosažitelnou cenu a tento výtěžek použít k započtení pohledávky za 

kupujícím. 

6. Společnost se zavazuje spolu s dodávkou Produktů poskytnout kupujícímu i veškeré manuály a materiály 

obsahující pokyny pro řádné skladování, instalaci a manipulaci s Produkty. 

7. Na základě žádosti kupujícího dodá Společnost společně s dodávkou Produktů i případné výstrahy, schválení a 

certifikáty, přičemž tyto dokumenty (jako nadstandardní součást dodávky) budou uhrazeny kupujícím dle 

příslušného ceníku Společnosti platného ke dni objednávky. 

VI. Výhrada vlastnického práva 

1. Do úplného zaplacení ceny Produktů kupujícím je vlastníkem Produktů Společnost, přičemž tato skutečnost nemá 

vliv na přechod nebezpečí škody dle čl. V. odst. 4. výše. 

VII. Záruka za jakost, reklamace vad 

1. Nedohodnou-li se strany jinak, poskytne Společnost na dodané Produkty záruku za jakost v trvání šesti měsíců od 

data převzetí dodávky kupujícím. 

2. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv skladování, instalace nebo manipulace s Produkty, jež bude v rozporu 

s pokyny Společnosti, může způsobit poškození Produktů a Společnost neodpovídá za vady vzniklé v důsledku 

takového nevhodného zacházení. Pro vyloučení pochybností Společnost uvádí, že za nevhodnou manipulaci 

s Produkty bude považován i jakýkoliv zásah do výrobního štítku Produktu (např. mechanické znehodnocení, 

přepsání, překrytí, odstranění apod.). 

3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci Produktu u Společnosti bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Při 

uplatnění reklamace kupující rovněž prokáže řádné skladování, montáž, instalaci, uvedení do provozu a údržbu 

Produktu v souladu s pokyny Společnosti na jeho provoz a údržbu. 

4. Společnost posoudí uplatněnou reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění a odstraní vady Produktů, na něž 

se vztahuje záruka, formou opravy nebo výměny dle uvážení Společnosti. 

5. Společnost neodpovídá za vady Produktů vzniklé v důsledku přepravy Produktů po přechodu nebezpečí škody dle čl. 

V. odst. 4. výše. 

VIII. Vyšší moc 

1. Společnost neodpovídá za opoždění dodávky či jiné porušení Smlouvy vzniklé v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na její vůli (např. válka, živelní pohroma 

apod.). 

2. Dojde-li ke vzniku okolností vyšší moci, prodlužuje se lhůta pro dodání Produktů dohodnutá ve Smlouvě o dobu 

trvání těchto okolností. Dodávka Produktů provedena v takto prodloužené lhůtě bude považována za včasnou. 

3. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu oznámit vznik okolností vyšší moci kupujícímu. 

4. Budou-li okolnosti vyšší moci bránící plnění Smlouvy trvat déle než 60 dnů, je kterákoliv ze stran oprávněna 

odstoupit od Smlouvy. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek se 

řídí právním řádem České republiky. 

2. Spory vzniklých ze Smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek budou řešeny příslušnými soudy České 

republiky. 

3. Tyto obchodní podmínky mohou být Společností změněny a jsou k dispozici v její sídle anebo jako dokument na 

www.rubberczech.com. 

V Jílovém u Prahy, dne 18. 3. 2014    


