
Všeobecné podmienky obchodu a predaja 
Účastníci  zmluvného vzťahu, ktorého predmetom  je predaj a  dodávky tovaru, príp. služieb, prejavujú týmto svoj výslovný, slobodný a vážny  súhlas s ďalej uvedenými všeobecnými 
obchodnými podmienkami, ktorými sa spravuje vznik, priebeh, trvanie ako aj zánik  obchodno právnych vzťahov kúpnopredajných zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou  
Českomoravská textilní s. r. o. se sídlem v Brně, ul. Černovická 619/13, IČO: 255 91 720 na strane predávajúceho a kupujúcim.   

 
Článok I. 

Predmet zmluvy, spôsob objednávania, termín dodania 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu záclony, dekoračné látky, popr. iný sortiment podľa požiadaviek kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar v dojednanom 

termíne prevziať. Dodávky budú realizované na základe osobného odberu  kupujúceho v mieste jeho prevádzky, alebo na základe písomných objednávok doručovaných (poštou, faxom, 
e-mailom) vystavených kupujúcim. Objednaním a prijatím objednávky na základe jednotlivých objednávok sa uzaviera medzi predávajúcim a kupujúcim čiastočná kúpna zmluva za 
podmienok, ktoré sú dohodnuté v týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré predstavujú rámcovú kúpnu zmluvu. 

2. Objednávky kupujúceho musia obsahovať určenie množstva, druhu a ďalších znakov požadovaného tovaru, ďalej musia obsahovať požadovaný termín splnenia - dodania tovaru 
a podpis oprávnenej (poverenej) osoby za kupujúceho. Pokiaľ nie je predávajúci schopný dodať tovar v požadovanom termíne, navrhne kupujúcemu iný termín dodávky. Pokiaľ 
neoznámi kupujúci písomne (faxom) nesúhlas s navrhovaným termínom dodávky do 1 pracovného dňa, považuje sa termín navrhnutý predávajúcim za schválený, objednávka za prijatú 
a kúpna zmluva za uzavretú. 

3. Stornovanie objednaného tovaru v prípade strihanej metráže akceptuje do 24 hodín v plnom rozsahu  predávajúci za predpokladu, že už nedošlo k dodaniu tovaru. Pokiaľ dôjde ku 
stornovaniu objednaného tovaru po dodaní alebo po dobe dlhšej ako 24 hodín, je kupujúci povinný uhradiť 50% kúpnej ceny tovaru ako zmluvnú pokutu. 

4. Kupujúci svojim podpisom objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s vlastnosťami tovaru dodávaného predávajúcim so spôsobom jeho použitia a údržby. 
 

Článok II. 
Kúpna cena a fakturácia 

1. Kúpna cena za tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho a ktorý predávajúci kupujúcemu podľa jeho objednávky dodá  sa spravuje platným cenníkom. Kúpna cena bez DPH bude 
uvedená  na dodacom liste, ktorý bude odovzdaný kupujúcemu spolu s tovarom. Podpisom dodacieho listu bude uzavretá dohoda o kúpnej cene dodaného tovaru. Tovar bude 
fakturovaný daňovým dokladom – faktúrou s príslušnou sadzbou DPH.   

2. Predávajúci je oprávnený dodávať tovar kupujúcemu tzv. na dobierku, alebo žiadať zaplatenie dodávky tovaru na základe vystavenej faktúry s náležitosťami daňového dokladu, ktorú je 
predávajúci oprávnený vystaviť ku dňu predania či odoslania tovaru kupujúcemu. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa odoslania. Peňažný záväzok platený prostredníctvom 
peňažného ústavu je splnený pripísaním platenej čiastky na účet predávajúceho. 

3. Pri osobnom odbere tovaru v prevádzke predávajúceho bude kupujúcemu poskytnutá zľava vo výške 2.5 % z ceny tovaru bez DPH. 
4. Pri platbe v hotovosti pri odbere tovaru v mieste prevádzky kupujúceho od predajcu firmy Českomoravská textilní SK s.r.o. bude kupujúcemu poskytnutá zľava vo výške 2,0 % z ceny 

tovaru bez DPH. 
5. V prípade, že kupujúci nezaplatí niektorú z predchádzajúcich dodávok v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky 

tovaru.   
Článok III. 

Sankcie z dôvodu omeškanej platby 
1. Pokiaľ kupujúci predávajúcemu nezaplatí riadne a včas dojednanú kúpnu cenu, je povinný zaplatiť predávajúcemu ďalej i zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za 

každý započatý deň omeškania. V prípade, že kupujúci neuhradí úroky z omeškania, nemá predávajúci povinnosť poskytnúť dohodnuté zľavy. 
2. Kupujúce berie na vedomie, že omeškanie  s úhrady kúpnej ceny resp. jej časti za odobratý tovar počas doby dlhšej ako 30 dní, je zo strany predávajúceho považované za porušenie 

zmluvy podstatným spôsobom v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien, ktoré dáva predávajúcemu právo odstúpiť od 
kúpnej zmluvy  resp. čiastočného plnenia, ku ktorému sa omeškanie vzťahuje. V prípade, že predávajúci   využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je oprávnený s ohľadom na zjednanú  
výhradu vlastníctva k tovaru podľa čl. VI tejto kúpnej zmluvy k odberu tohoto tovaru   späť a kupujúci je povinný neodkladne mu spätný odber umožniť. Pokiaľ nie je  možný spätný 
odber dodaného tovaru uskutočniť (zničenie, odcudzenie, predanie a pod.), je kupujúci  povinný tento tovar nahradiť iným tovarom alebo majetkom a to podľa výberu  predávajúceho. 
Cena tovaru bude počítaná v nákupných cenách. Cena majetku podľa   dohody, alebo podľa ocenenia súdnym znalcom. Odvoz tovaru je možný i v neprítomnosti kupujúceho, pokiaľ sa 
kupujúci po predchádzajúcej dohode nedostaví. V prítomnosti spôsobilej osoby(predavača) bude spísaný súpis odvážaného tovaru,  ktorý bude obojstranne potvrdený. Podľa tohoto 
súpisu bude vystavený dobropis,   ktorý sa započíta s pohľadávkou firmy Českomoravská textilní  s.r.o.  u kupujúceho. 

                                                                                                                                                          
Článok IV. 

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečie škody na tovare 
1. Dodávka tovaru sa uskutoční ( je splnená ) odovzdaním tovaru kupujúcemu, dopravcovi, prípadne vlastným odberom kupujúceho v prevádzke predávajúceho. Tovar zostáva majetkom 

predávajúceho až do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.       
2. Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo a vzniknuté škody na tovare v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho, dopravcu, alebo prevzatím v mieste plnenia dodávky. 

                               
Článok V. 

Zodpovednosť za vady tovaru  
1. Zodpovednosť za vadný tovar sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s tým, že zjavné vady a reklamácie množstvá kusov je povinný kupujúci uplatniť ihneď za 

prítomnosti zástupcov dodávateľa ( predajcu ), ostatné vady bezprostredne po zistení kupujúcim alebo konečným spotrebiteľom, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Reklamáciu 
množstva metrov  je možné uznať len v celom balení pred rozstrihnutím. 

2. Na dodaný tovar predávajúci poskytuje záruku podľa platných predpisov. 
3. Predávajúci neručí za vady tovaru, ktoré boli spôsobené  prepravou. 
4. Nároky kupujúceho z oprávnených vád ( reklamácií ) sú nasledovné : dodanie náhradného tovaru za chybný tovar, dodanie chýbajúceho množstva, poskytnutie zľavy z kúpnej ceny, 

prípadne odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru. Voľba medzi nárokmi vyplývajúcimi z  vád  tovaru prináleží predávajúcemu.  
    

Článok VI. 
Doba platnosti zmluvy, odstúpenie od zmluvy. 

           Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zánik zmluvy je možný: 
a) dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
c) zrušením  alebo pozastavením podnikateľského oprávnenia, prípadne zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán,  pričom sa táto zaväzuje neodkladne oznámiť druhej strane túto 

skutočnosť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá za prípadné škody vzniknuté druhej strane. 
 

Článok VII.  
Dojednanie o doručovaní    

1. Všetky oznámenia či iné právne úkony účinné v súvislosti s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami,  pokiaľ nie je  v texte  výslovne uvedené inak, budú vystavené  písomne 
a budú odovzdané osobne, alebo zaslané poštou do sídla adresáta.  

2. Písomnosť sa považuje za doručenú pri druhom márnom pokuse o doručenie poštou a to piatym dňom odo dňa keď bola uložená na pošte a to aj v prípade, že by sa adresát nedozvedel 
o uložení zásielky. To platí aj v prípade, ak nebolo doručené na zmenenú adresu bydliska, alebo sídla firmy, pokiaľ účastník zmluvného vzťahu  jej zmenu druhému účastníkovi 
neoznámil.  

3. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že adresát odmietne písomnosť prevziať a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti. 
                  

 Článok VIII.  
Záverečné dojednania 

1. Spory, pokiaľ sa objavia, budú riešené dohodou. Pokiaľ sa nepodarí spor urovnať, je pre prejednanie a rozhodnutie stanovený miestne príslušný súd predávajúceho. 
2. V prípade neplatnosti jedného alebo viac ustanovení tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú neplatné dojednania nahradiť právne platnou úpravou a to pokiaľ je možné čo najbližšie 

úprave neplatnej. 
3. Predmetné  všeobecné podmienky obchodu a predaja  predstavujú rámcovú kúpnu zmluvu, ktorú sa  v tomto znení zmluvné strany zaväzujú uzatvárať na základe objednávky 

kupujúceho, pričom dodací list potvrdený kupujúcim sa stáva kúpnou zmluvou. 
4. Kupujúci svojim podpisom na dodacom liste uznáva v súlade s § 323 Obchodného zákonníka existenciu svojho záväzku voči predávajúcemu, a to čo do dôvodu a čo do výšky, pričom 

tento záväzok je bližšie špecifikovaný v dodacom liste a príslušnej faktúre k nemu.  
5. Osoba podpisujúca dodací list zároveň prehlasuje, že je osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. V prípade, že osoba, ktorá dodací list podpísala a nebola k takémuto úkonu 

oprávnená, nesie zodpovednosť za škodu, ktorú svojím konaním spôsobila predávajúcemu.        

 
      


