VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro kupní smlouvy č.1/2018 ze dne 20. 8. 2018
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aquarex WATERPROFIT s.r.o., IČO: 29223610, se sídlem
Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 66716, uzavřené podle ust. § 1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“ či „občanský zákoník“), pro kupní smlouvy.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány kupujícím společností Aquarex WATERPROFIT s.r.o., IČO: 29223610, se sídlem Průmyslová 1153, 686 01
Uherské Hradiště, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 66716 (dále jen „kupující“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními
stranami vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavřené kupní smlouvy či jinak vyplývající
z uzavřené kupní smlouvy či smluv ( dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi kupujícím a jinou
fyzickou nebo právnickou osobou jako prodávajícím ( dále jen „ prodávající“). Prodávající a
kupující dále jen „smluvní strany“.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751
občanského zákoníku. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě či objednávce kupujícího
mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva se řídí § 2079 a násl.
občanského zákoníku.
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce. Uzavřením kupní smlouvy prodávající souhlasí s obchodními podmínkami.
4. Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné v případě, že jim jsou známé nebo
na ně smluvní strany odkázaly nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednaly
jiným způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou závazné i pro všechny ústně uzavřené
smlouvy dle čl. II.2.c) těchto obchodních podmínek. Má se za to, že tyto obchodní podmínky
jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Dále se má se za to, že smluvní strany si sjednaly
použití obchodních podmínek a že se seznámily s jejich obsahem
5. Znění obchodních podmínek může kupující měnit či doplňovat, tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
II. VZNIK KUPNÍ SMLOUVY
1. Návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“) se rozumí písemná listina. Objednávka
je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena elektronicky, a to
prostřednictvím emailu. Ustanovení čl. II.2.c) obchodních podmínek tímto není dotčeno.
2. a) Jednotlivá kupní smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba
prodávajícího potvrdí přijetí objednávky kupujícího písemně nebo elektronicky.
b) Kupní smlouva je považována za platně uzavřenou, nedojde-li ze strany prodávajícího k
námitkám k objednávce do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení v případě, že objednávka
byla učiněna na základě konkrétní nabídky prodávajícího, v tomto případě je kupní smlouva
platně uzavřena uplynutím 3. pracovního dne.
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c) Kupní smlouva je také platně uzavřena v případě, že se kupující osobně dostaví do
provozovny prodávajícího, ústně provede objednávku, převezme objednané zboží a následně
podepíše výdejku příp. dodací list a převezme daňový doklad.
d) V případě, že kupní smlouva či objednávka, která nebyla učiněna na základě konkrétní
nabídky prodávajícího, nebude prodávajícím přijata v termínu do 7 pracovních dnů od doručení,
považuje se za zaniklou.
3. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené dle čl.II.2..a) či ve lhůtě nenamítané dle čl.II.2.b)
objednávce provedené kupujícím či prodávajícím je považováno za zrušení původní
objednávky, přičemž bude vystaveno nové potvrzení. S tímto postupem však musí druhá
smluvní strana souhlasit, v případě nesouhlasu jsou obě smluvní strany objednávkou,
respektive uzavřenou kuní smlouvou, vázány.
4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje - v případě, že prodávající potvrdí
smlouvu nebo VOP s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, má se za to, že k uzavření smlouvy
nedošlo a že se jedná o nový návrh kupní smlouvy.
III. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
1. Prodávající se zavazuje, že za podmínek stanovených v kupní smlouvě, respektive objednávce
a těchto obchodních podmínek na svou zodpovědnost kupujícímu dodá a odevzdá věc
specifikovanou v objednávce (dále jen „věc“ nebo „zboží“) a umožní kupujícímu nabýt
vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že za podmínek stanovených v kupní smlouvě,
respektive objednávce a těchto obchodních podmínkách převezme od prodávajícího věc
specifikovanou v objednávce, přijme ji do svého vlastnictví, zaplatí za ni dohodnutou cenu a
poskytne prodávajícímu dohodnuté spolupůsobení. Prodávající prodává věc specifikovanou v
objednávce se všemi součástmi a příslušenstvím. Má se za to, že zboží je nové, nepoužité, bez
faktických a právních vad a v prvotřídní jakosti. Zboží nebude zatíženo právy třetích osob.

IV. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodli kupních cenách jednotlivých položek předmětu koupě - zboží dle
kupní smlouvy, respektive objednávky (dále jen „cena“).
2. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu na základě faktury se splatností 30-ti
dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po
dodání zboží nebo po jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího za podmínky,
že dopravce má řádně sjednanou smlouvu o přepravě s kupujícím. Za datum uskutečnění
zdanitelného plnění je považováno datum dodání zboží nebo datum předání prvnímu dopravci.
Prodávající se zavazuje na předmět plnění vystavit daňový doklad (fakturu) a to nejpozději do
3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Kupující si vyhrazuje právo využít institutu zajištění daně dle 109a zákona č. 235/2004 Sb., v
platném znění a provést úhradu DPH (z kupní ceny) – přímo na daňový účet správce daně
Prodávajícího v případě, že by se Kupující stal nebo mohl stát ručitelem za nezaplacenou daň
ve smyslu §109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
4. Jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám. Faktura musí obsahovat:
a) číslo objednávky nebo kupní smlouvy dle registru smluv kupujícího.
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b) náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném
znění; (případně náležitosti účetního dokladu dle §11 zák. č. 563/1991 Sb.).
c) bankovní spojení prodávajícího (s uvedením kódu banky dle Číselníku identifikačních
kódů bank vydaného ČNB a čísla účtu) shodné s bankovním spojením uvedeným ve
smlouvě,
d) cenové údaje v souladu se smlouvou.
Pokud faktura nebude splňovat veškeré výše uvedené podmínky, má tato skutečnost za
následek nezaplacení faktury a její vrácení prodávajícímu k opravě. U opravené faktury běží
nová lhůta splatnosti od jejího opětovného doručení kupujícímu.
5. Daňový režim předmětu plnění se bude řídit zákonem č. 235/2004 sb. v platném znění a
ostatními nařízeními vlády tykajících se zvláštních daňových režimů.
6. Za den úhrady se považuje den odepsání placené částky z účtu kupujícího.
V. DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je místem plnění sídlo kupujícího.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu, množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní
smlouvy.
3. Zboží bude dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží, tak aby odpovídalo
dohodnutým přepravním podmínkám. Prodávající je povinen předmět koupě zabalit a opatřit
pro přepravu obvyklým způsobem. V případě, že se jedná o nebezpečnou chemickou látku
nebo směs, je prodávající povinen respektovat označování a obalování věci pro přepravu podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění. Náklady
spojené s balným nese prodávající.
4. Zboží bude dodáno dle dodacích podmínek uvedených ve smlouvě. V případě, že tyto nebudou
obsahem kupní smlouvy, bude zboží dodáno v souladu s těmito obchodními podmínkami a
podmínkami stanovenými zákonem. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list, který
je kupující povinen potvrdit a předat prodávajícímu při odběru zboží nebo bez zbytečného
odkladu po odběru zboží doručit prodávajícímu. V případech, kdy součástí závazku
prodávajícího dle smlouvy je zajištění dopravy zboží do určitého místa, je dokladem
prokazujícím dodání zboží přepravní doklad potvrzený kupujícím nebo osobou jím pověřenou.
Pokud prodávající není povinen zboží odeslat, je dokladem o dodání zboží přepravní doklad
vydaný kupujícím nebo dopravcem a předaný prodávajícímu při odběru zboží.
5. Dodací podmínky lze stanovit odkazem na dodací doložky INCOTERMS. U takto sjednaných
dodacích doložek musí být vždy uvedeno místo (adresa) dodání (určení).
6. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží se všemi doklady a dokumentací, která k němu
náleží.
7. Kupující je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby prodávající mohl objednané
zboží dle sjednaných podmínek dodat.
8. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností po dobu, po kterou trvají
okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „vyšší moc“).
9. Prodávající je oprávněn splnit dodávku před dohodnutým termínem dodání zboží.
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VI. DOKLADY
1. Prodávající odevzdá spolu se zbožím všechny doklady nutné k jeho převzetí a řádnému
užívání, odpovídající jeho charakteru a účelu.
2. Prodávající je povinen poskytnout bezpečnostní list nebezpečné chemické látky nebo směsi
vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH),
v platném znění. Přílohou bezpečnostního listu nebezpečné chemické látky je scénář
expozice pro určená použití. Prodávající je povinen poskytnout informace o předmětech, které
obsahují látku z Kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy v koncentraci
vyšší než 0,1% hm. Informace musí obsahovat minimálně název látky (Nařízení REACH, článek
33). Kandidátský seznam je dostupný na webových stránkách Evropské agentury pro
chemické látky (ECHA). V případě, že zboží má splňovat náležitosti zákona č. 22/1997 Sb.,
v platném znění, prodávající prohlašuje, že zboží tyto náležitosti splňuje. Pokud tak stanoví
nařízení vlády, musí být ke zboží vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě nebo jiný
dokument v termínu dodání. Prodávající je povinen uvádět v průvodní dokumentaci zboží, na
obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo
odstranění nespotřebovaných částí zboží (§10 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., v platném
znění).
VII. NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Nebezpečí škody nese kupující od okamžiku převzetí věci. V případě, že je kupní cena sjednána
včetně dopravy nebo dopravu předmětu koupě zajišťuje prodávající, je podkladem o převzetí
věci podpis oprávněné osoby kupujícího na průvodním dokladu.

VIII. ZAJIŠTĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
1. Prodávající se zavazuje nezastavit bez předchozího písemného souhlasu kupujícího
pohledávky vzniklé z kupní smlouvy. Za porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta
ve výši 10 % z nominální výše pohledávky, která byla zastavena.
2. Postoupení pohledávky vzniklé z kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
kupujícího s postoupením je neplatné.
3. Prodávající není oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči kupujícímu.
4. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním věci nebo její části, je kupující oprávněn
vyúčtovat prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny
zboží, jehož se prodlení týká (bez DPH).
5. Dodá-li prodávající kupujícímu jinou věc nebo jakoukoliv část věci, než která je definována
v kupní smlouvě, je prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu. Poruší-li
prodávající svou povinnost stanovenou v čl. XIV.2. těchto obchodních podmínek, je prodávající
povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je v daných případech
určena podle dohodnuté kupní ceny věci:
a) Je-li cena do 100 000 Kč bez DPH (včetně) činí smluvní pokuta 20 % z ceny minimálně
však 5 000 Kč,
b) Je-li cena od 100 000 Kč do 500 000 Kč bez DPH (včetně) činí smluvní pokuta 15% z
ceny minimálně však 50 000 Kč,
c) Převyšuje-li cena 500 000 Kč bez DPH, činí smluvní pokuta 10% z ceny minimálně však
100 000 Kč.
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Shora uvedené se netýká práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy nebo zboží
odmítnout a požadovat dodání zboží dle kupní smlouvy.
6. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta. Kupující je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní
pokutu.
7. Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok
z prodlení v zákonné výši.

IX. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2106 OZ pokládají za podstatné porušení smlouvy
zejména:
a) prodlení s dodáním věci nebo její části po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
b) dodání vadné věci (§ 2099 a násl. OZ).
2. Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy prodávajícím, je kupující oprávněn v souladu s §
2106 odst. 2 OZ zvolit právo, které bude v případě vadného plnění uplatněno.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy
kupujícím.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy prodávajícím,
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování prodávajícího nepochybně vyplyne, že
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu kupujícího přiměřenou
jistotu,
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku prodávajícího dle §136 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
d) v případě, že prodávající v nabídce podané kupujícímu uvedl informace nebo předložil
doklady, které neodpovídají skutečnosti.
3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by
toto porušení předvídala.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně.
XI. ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Prodávající se zavazuje, že dodá věc, která je nová, tzn. nikoli použitá, opotřebená nebo např.
repasovaná. Prodávající se dále zavazuje, že dodaná věc bude způsobilá k použití pro obvyklý
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti a přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113
a násl. OZ v délce 24 měsíců ode dne odevzdání věci kupujícímu.
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XII. REKLAMACE
1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží
na kupujícího.
2. Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vady písemně, a to vady množstevní do 10
kalendářních dnů ode dne převzetí, vady ostatní do 30 dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději
však do konce záruční doby.
3. Prodávající je povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit šetření tak, aby nejpozději do
30 kalendářních dnů od data obdržení reklamace sdělil kupujícímu své stanovisko. V případě
oprávněnosti reklamace má kupující právo zejména na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené; pokud se vada týká pouze části věci, může kupující požadovat také
výměnu součásti,
b) odstranění vady opravou věci, je-li vada opravdu odstranitelná,
c) odstranění vady dodáním chybějící součásti věci nebo, mělo-li být na základě této
smlouvy odevzdáno více věcí, dodáním chybějící věci,
d) přiměřenou slevu z kupní ceny,
e) odstoupení od smlouvy.
Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně
zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv. Ustanovení § 2110 OZ se nepoužije.

XIII. VYŠŠÍ MOC
1. Vyšší mocí se rozumí nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na
vůli smluvních stran a která znemožňuje po dobu nejméně 5-ti dnů částečné nebo úplné plnění
závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu
této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. Smluvní strany se
dohodly, že pro účely kupní smlouvy se za vyšší moc považují výluky v provozu, stávka,
epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU)
včetně antidumpingu a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím
ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 5-ti dnů od jejího vzniku či ukončení. Nedodržení této
lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Plnění povinností smluvních stran po dobu trvání okolnosti vyšší moci se dočasně přerušuje
a automaticky obnovuje po jejím ukončení. Trvá-li vyšší moc 60 dnů, mohou smluvní strany od
smlouvy odstoupit. Smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle o odstoupení
druhé smluvní straně.
XIV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Je-li prodávající fyzickou osobou, dává uzavřením kupní smlouvy souhlas, aby za účelem
spojeným s touto smlouvou, byl kupující oprávněn zjišťovat, zpracovávat a uchovávat
v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje prodávajícího (ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění).
2. Pokud to není předem písemně odsouhlaseno druhou smluvní stranou, žádná smluvní strana
není oprávněna vyzradit či jakkoli zpřístupnit třetí osobě jakoukoliv důvěrnou informaci či
obchodní tajemství týkající se druhé smluvní strany nebo předmětu kupní smlouvy, kterou
získala během doby plnění nebo v souvislosti s plněním nebo s uzavíráním kupní smlouvy a je
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povinna za trvání kupní smlouvy i po jejím ukončení uchovávat mlčenlivost. Za důvěrnou
informaci se pokládá taková informace, která je kteroukoliv smluvní stranou za takovou
označena. Přenos jakýchkoli informací třetím osobám je naprosto vyloučen. Kupující považuje
za důvěrné informace a součást obchodního tajemství především informace, které jsou
obsahem kupní smlouvy, zejména pak výše kupní ceny a druh zboží, informace týkající se
okruhu dodavatelů a odběratelů kupujícího, jeho podnikatelské plány a záměry.
3. V případě rozdílných ujednání mezi kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami mají
přednost vždy ustanovení smlouvy. Ve všech ostatních záležitostech neupravených kupní
smlouvou ani obchodními podmínkami se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí
příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, a to zejména OZ a předpisy
doplňující a navazující v platném znění.
4. Případné spory se smluvní strany pokusí řešit smírně. Pokud by nedošlo ke smírnému řešení
sporu, dohodly se smluvní strany, že spory vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány u
věcně příslušného soudu podle sídla kupujícího.
5. Pokud je v těchto obchodních podmínkách hovořeno o kupní smlouvě a nevyplývá-li z obsahu
výslovně opak, má se za to, že je hovořeno i o objednávce.
6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 8. 2018

V Uherském Hradišti dne 20. srpna 2018
Aquarex WATERPROFIT s.r.o.
v zastoupení v.r. Mgr. Miroslav Maňásek a Marek Maňásek, jednatelé společnosti
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