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Všeobecné obchodní podmínky společnosti EUNIKÉ, a.s. 
Platné od 1.1.2020 

 
A. 

Úvodní ustanovení 
A.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též 
„VOP“) upravují veškeré právní vztahy vznikající 
mezi společností EUNIKÉ, a.s., IČ: 269 39 690, se 
sídlem Olomoucká 3419/9, Židenice, 618 00 Brno, 
jako dodavatelem (dále též „prodávající“) zboží a 
služeb a odběratelem takového zboží nebo služeb 
(dále jen „kupující“), bez ohledu na skutečnost, jaký 
konkrétní typ smlouvy byl mezi nimi sjednán, pokud 
si smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 
A.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí, 
i kdyby kupující ve své korespondenci a podkladech 
odkazoval na svoje obchodní podmínky. Obchodní 
podmínky kupujícího nejsou součástí smlouvy. 
 

B. 
Uzavření kupní smlouvy 

B.1. Kupující zašle prodávajícímu písemnou 
poptávku, která není závaznou objednávkou, ve 
které zejména přesně specifikuje požadované zboží 
v souladu s nabídkou prodávajícího a uvede 
požadovaný termín dodání. Prodávající dle svých 
možností v souladu s učiněnou poptávkou 
kupujícího zašle kupujícímu rovněž nezávazný 
návrh, v němž specifikuje, zda a v jakém termínu a 
za jakou cenu je schopen předmětné zboží dodat 
kupujícímu. Návrh je nabídkou pro spotový 
(okamžitý) nákup a pokud není prodávajícím 
stanoveno jinak, má platnost jeden den. 
B.2. Na základě návrhu prodávajícího dle bodu 1. 
zašle kupující prodávajícímu závaznou objednávku 
na zboží. Objednávka kupujícího musí obsahovat 
zejména: 

a) specifikaci objednávaného zboží, 
b) konečnou cenu, 
c) požadovaný termín/termíny dodání 

objednaného zboží. 
Objednávky mohou mít ústní formu, kterou je 
prodávající povinen potvrdit písemně. 
B.3. Závaznou objednávku je za kupujícího povinna 
podepsat osoba, která je oprávněna jednat jménem 
kupujícího a zavazovat kupujícího do výše 
předmětné objednávky, což bude ze strany 
kupujícího na požádání prodávajícího doloženo 
kopií výpisu z obchodního rejstříku. 
B.4. Objednávka kupujícího dle bodu 2. je závazná a 
není možné ji odvolat či jinak zrušit bez písemného 
souhlasu prodávajícího. Objednávka kupujícího 
může být zrušena výlučně písemnou dohodou 
smluvních stran. Pokud prodávající tuto objednávku 
po doručení jeho straně potvrdí a písemné 
potvrzení objednávky zašle zpět kupujícímu, je 
doručením potvrzené objednávky kupujícímu kupní 
smlouva uzavřena. Závaznou objednávku je za  

 
 
 
prodávajícího povinna potvrdit osoba, která je 
oprávněna jednat jménem prodávajícího. 
B.5. Pokud budou smluvní strany při uzavírání 
smlouvy používat mezinárodní výkladová pravidla, 
budou se tato řídit podle mezinárodních pravidel 
pro výklad dodacích podmínek vydaných 
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – 
„INCOTERMS 2000“. 
B.6. Pokud jedna smluvní strana stanoví navíc 
k sjednaným podmínkám dle této smlouvy další 
podmínky, nebo se od podmínek sjednaných v této 
smlouvě odchýlí, budou podmínky takto stanovené 
touto smluvní stranou platné pouze tehdy, 
nebudou-li se odchylovat od těchto VOP. 
B.7. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje: 

a) dodávka na základě kupní smlouvy 
podepsané prodávajícím a kupujícím 

b) dodávka na základě objednávky kupujícího 
potvrzené prodávajícím  

c) kupujícím akceptovaná dodávka  
B.8. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před 
podpisem kupní smlouvy oběma stranami, a týkající 
se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, 
pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do 
kupní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami. 
B.9. Přijetí zboží kupujícím znamená akceptaci všech 
obchodních podmínek prodávajícího. 
B.10. Veškeré dodávky se provádějí na základě 
těchto VOP.  

 
C. 

Cena a platební podmínky, termín plnění 
C.1. Celková kupní cena uvedená v potvrzené 
objednávce je stanovena na základě dodací 
podmínky EXW závod prodávajícího dle 
Incoterms 2000, pokud není uvedeno jinak. 
Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno 
jinak, je kupní cena za dodávku zboží splatná 
ihned. 
C.2. V případě, že kupující neuhradí splatnou kupní 
cenu, popř. splatnou zálohu na kupní cenu, nebude 
prodávající dle sjednané kupní smlouvy v plném 
rozsahu plnit a v tomto případě není dána 
odpovědnost prodávajícího za případné škody 
kupujícího. Prodávající se ovšem zavazuje dodat 
kupujícímu zboží za již zaplacené částky, a to jen 
v případě, že nebude mít vůči kupujícímu žádné 
splatné nebo nezajištěné pohledávky. V případě 
prodlení s platbou je prodávající oprávněn 
požadovat kromě zákonného úroku z prodlení též 
úhradu nákladů na mimosoudní vymáhání. 
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C.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou 
splatné kupní ceny, popř. splatné zálohy na kupní 
cenu, není prodávající povinen plnit sjednanou 
kupní smlouvu, a to zejména dodávat kupujícímu 
zboží a prodávající je dále oprávněn vůči kupujícímu 
uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše 
všech nákladů, které prodávajícímu vznikly 
v souvislosti s dodáním a výrobou nebo 
zprostředkováním výroby sjednaného zboží a dále 
všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk. 
C.4. Kupní cena může být prodávajícím 
jednostranně dodatečně změněna v návaznosti na 
růst výrobních nákladů v důsledku zvýšení cen 
materiálových i nemateriálových vstupů, změn 
měnových kurzů, a podobně 
C.5. Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků 
kupujícího prodávajícím přiměřeně prodloužen, 
pokud zálohové nebo neuhrazené faktury 
vyplývající z této nebo i z jiných smluv jsou nebo 
byly v prodlení a/nebo nebyly zaplaceny v plné výši 
anebo vůbec. 
C.6. Zálohová platba kupujícího může být bez jeho 
souhlasu dle uvážení prodávajícího přednostně 
použita na úhradu nezaplacených pohledávek 
prodávajícího vyplývajících z této nebo z jiných 
smluv.   
C.7. Za den zaplacení se považuje den připsání 
dlužných částek v plné výši na účet prodávajícího 
uvedený v jednotlivých fakturách nebo obdržení 
dlužných částek v hotovosti v plné výši.  
C.8. Sjednaná kupní cena nezahrnuje náklady na 
přepravu, balení, vratné obaly, zajišťovací 
prostředky a pojištění předmětu plnění během 
přepravy (dále jen „přepravné“). K ceně se 
připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální 
zákonné sazbě. 
C.9. Kupující není oprávněn provádět zápočty bez 
písemného souhlasu prodávajícího. V případě 
provedení započtení bez písemného souhlasu 
prodávajícího, má prodávající nárok na úhradu 
smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč. Zaplacením 
smluvní pokuty nároky prodávajícího na náhradu 
škody nejsou dotčeny. 
C.10. Bez písemného souhlasu prodávajícího není 
kupující oprávněn zadržovat platby nebo snižovat 
kupní cenu, a to ani z důvodu probíhajících nebo 
údajných reklamací a vady zboží. 
C.11. V případě obdržení úhrady od kupujícího bez 
udání variabilního symbolu platby rozhodne o 
použití platby prodávající. 
C.12. Pro vyúčtování jsou rozhodná množství, 
rozměry nebo váhy, které zjistí a zkontroluje 
prodávající. 
C.13. V případě prodlení kupujícího se zaplacením 
kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. Prodávající je dále oprávněn 
účtovat kupujícímu náhradu škody z titulu 
utrpěných kurzových ztrát.  

C.14. Bez ohledu na dohodnutá data splatnosti se 
všechny faktury stávají okamžitě splatnými pokud 
předchozí dodávka nebo část dodávky z této nebo i 
z jiných kupních smluv nebo i jiné závazky kupujícího 
vůči prodávajícímu nebyly uhrazeny v dohodnutém 
termínu anebo se prodávající dozví o okolnostech, 
které snižují nebo mohou snížit kredibilitu 
kupujícího. V takovém případě je prodávající 
oprávněn požadovat platbu předem pro stávající i 
nové dodávky nebo odstoupit od smlouvy 
s možností požadovat náhradu škody po kupujícím 
z titulu zmaření účelu smlouvy.    
Prodávající je také oprávněn zakázat kupujícímu 
nakládání s materiálem na který se vztahuje 
výhrada vlastnického práva a kupující jej akceptací 
těchto Všeobecných obchodních podmínek 
zmocňuje ke vstupu do svých prostor za účelem 
odebrání zboží. Zboží je odebíráno na náklady a 
riziko kupujícího, přičemž prodávající je oprávněn 
účtovat kupujícímu administrativní náklady s tím 
spojené paušální částkou ve výši 10% hodnoty 
odebíraného zboží dle faktur prodávajícího. Nárok 
na náhradu škody tím není dotčen. 
C.15. Případné dodatečné požadavky kupujícího na 
změnu zboží v případě jejich akceptace 
prodávajícím přiměřeně prodlužují sjednanou 
dodací lhůtu. Prodávající má nárok na úhradu 
nákladů se změnou souvisejících. 
C.16. V případě opožděné dodávky nebo nedodání 
zboží prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu, 
pokud k prodlení nebo nedodání došlo vlivem 
okolností vylučujících odpovědnost. 
C.17. Prodávající není v žádném případě odpovědný 
za zpochybnitelné škody, jako např. za ztrátu 
možného budoucího zisku, ztrátu zakázky, ztrátu 
obchodu, ztrátu budoucích obchodů, ztrátu výroby, 
ztrátu spolupráce, ztrátu nebo poškození image, 
ztrátu příjmů, ztrátu zisku, náklady kapitálu, náklady 
spojené s přerušením výroby nebo provozu, nebo 
podobné. 
C.18. Podávající není odpovědný za vhodnost 
dodávaného zboží pro použití zamýšlené kupujícím 
a za možné škody s tím související. 
C.19. Výše odpovědnosti prodávajícího za škodu je 
limitována výší 5% předmětné dodávky. 
 

D. 
Dodání, přechod a výhrada vlastnického práva, 

nebezpečí škody na zboží 
D.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na 

kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, s tím, že 

strany výslovně sjednávají výhradu vlastnického 

práva. 

D.2. V případě včasného nezaplacení kupní ceny je 

prodávající oprávněn okamžitě zakázat kupujícímu 

s nezaplaceným zbožím nebo s jeho částí, jakkoliv 

nakládat, a to zejména zpracovat ho, zcizit, zatížit 

právem třetích osob, a to až do úplného zaplacení 
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kupní ceny včetně příslušenství a vícenákladů 

vzniklých z titulu pozdní úhrady kupní ceny 

kupujícím. 

D.3. Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoliv 

poškození zboží ve smyslu §462 obchodního 

zákoníku. 

D.4. V případě, že nezaplacené zboží bylo prodáno, 

je kupující povinen vydat výtěžek z prodeje 

prodávajícímu, a to až do výše nezaplacené kupní 

ceny včetně příslušenství a vícenákladů vzniklých 

z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím. 

D.5. V případě, že nezaplacené zboží bylo 

zpracováno, ale nebylo prodáno, je kupující 

oprávněn s písemným souhlasem prodávajícího 

zpracované zboží prodat a vydat výtěžek z prodeje 

prodávajícímu, a to až do výše nezaplacené kupní 

ceny včetně příslušenství a vícenákladů vzniklých 

z titulu pozdní úhrady kupní ceny kupujícím.  

D.6. Do doby vydání výtěžku z prodeje 
nezaplaceného zboží je kupující povinen 
prodávajícímu ve smyslu §554 občanského zákoníku 
postoupit pohledávku za svým odběratelem nebo 
její část, a to až do výše nezaplacené kupní ceny 
včetně příslušenství a vícenákladů vzniklých z titulu 
pozdní úhrady kupní ceny kupujícím. 
D.7. Kupující je povinen nezaplacené zboží kdykoliv 
vydat prodávajícímu na jeho žádost. 
D.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na 
kupujícího v souladu s dodací podmínkou EXW dle 
Incoterms 2000. 
D.9. Zboží je považováno za dodané splněním 
sjednané dodací podmínky dle Incoterms 2000. 
 

E. 
Vady zboží a reklamace 

E.1. Kupující je povinen s náležitou péčí prohlédnout 

zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na 

zboží. 

E.2. Pozdější reklamace zjevných vad jako např. 

zvrásnění, nerovnosti, optické vlny, rýhy, vrypy, 

otlaky, rozměry mimo toleranci, broky, zaválcovaná 

nečistota, vrstva zinku a jiné vady viditelné okem 

nebo zjistitelné měřidly a vážidly, nebudou uznány. 

E.3. Reklamace na zjevné vady zboží, které bylo po 

dodání použito, prodáno, zpracováno, pozměněno 

nebo jinak upraveno, nebudou uznány. 

E.4. Reklamace zjevných vad neodhalených díky 

zanedbání povinnosti kupujícího provést prohlídku 

zboží s náležitou péčí včas nebo vůbec, nebudou 

uznány. 

E.5. Kupující je povinen provést vstupní kontrolu 

přiměřenou dalšímu zpracování zboží; pro lisování 

a/nebo dodávky zpracovaného zboží do kvalitativně 

náročnějších odvětví, jako například do 

automobilového průmyslu, jsou mechanické 

vlastnosti zboží považovány za zjevné a kupující je 

povinen zboží na své náklady otestovat na 

mechanické hodnoty před použitím do výroby. 

E.6 Kupující je povinen doručit prodávajícímu 

reklamaci v písemné formě bez zbytečného odkladu 

po zjištění vady. K ověření vady musí být přizván 

prodávající a vada musí být v reklamačním zápise 

ověřena a potvrzena nezávislým inspektorem, 

odborníkem v oboru, např. společností TÜV, SGS 

nebo INSPEKTA. 

E.7. Reklamované zboží musí být uskladněno 

v původním nezměněném stavu odděleně od 

ostatního zboží a musí být chráněno proti korozi. Do 

doby vyřízení reklamace prodávajícím nesmí být 

použito, prodáno, zpracováno, pozměněno nebo 

jinak upraveno. 

E.8. Reklamace nebude uznána, jestliže vadné zboží 

nebude řádně skladováno a v důsledku 

nesprávného skladování a manipulace bude 

poškozeno. 

E.9. Kupující je ve věci vadného zboží povinen učinit 

veškerá opatření potřebná k odvrácení nebo 

zmírnění škody. 

E.10. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto 

vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody 

na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je 

prodávající. 

E.11. V rámci reklamace vad zboží je kupující 
oprávněn: 

a) požadovat odstranění vad dodáním 
náhradního zboží za zboží vadné nebo 
dodáním chybějícího zboží, nebo 

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, 
jestliže jsou vady opravitelné, nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 
E.12. Volba mezi nároky uvedenými v bodu E.10. 
kupujícímu náleží jen jestliže ji oznámí 
prodávajícímu ve včas zaslané reklamaci vad. 
Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez 
souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady 
zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou 
by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující 
požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to 
prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu 
prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li 
prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může kupující požadovat výměnu 
vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu 
z kupní ceny. 
E.13. Dojde-li k událostem, které nelze v době 
uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí 
prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních 
povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu 
plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. 



4 

 

E.14. Ve všech případech okolností vylučující 
odpovědnost je prodávající oprávněn odstoupit od 
smlouvy, aniž by kupujícímu vznikl nárok na 
náhradu škody. 
E.15. Svary ve svitku jsou povoleny a nebudou 
kupujícím reklamovány jako vady zboží, pokud 
předem v potvrzení objednávky nebylo dohodnuto 
jinak. 
 
 
 

F. 
Závěrečná ustanovení 

F.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají 
platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu kupujícím 
nebo převzetím dodávky kupujícím. VOP jsou taktéž 
platné a účinné, pokud je kupujícímu jejich obsah 
znám 
F.2. Částečné dodávky jsou povoleny. Odchylky 
dodaného zboží v relaci ±20 % jsou povoleny. 
F.3. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je 
neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní 
strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit 
platným ustanovením, které se co možná nejvíce 
blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení. 
Jestliže smlouva bude mít mezeru, která by 
vyžadovala úpravu, odstraní smluvní strana tuto 
mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží 
k hospodářskému účelu této smlouvy. 
F.4. Práva a povinnosti kupujícího nejsou bez 
písemného souhlasu prodávajícího převoditelná na 
třetí osoby. 
F.5. Tato smlouva se řídí českým právem, a to 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 
Sb. (obchodního zákoníku) s výslovným vyloučením 
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží. 
F.6. Smluvní strany jsou povinny dbát, aby při 
úpravě smluvních vztahů nebo realizaci vzájemných 
plnění bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke 
vzniku sporů. 
F.7. Všechny spory, které z této smlouvy nebo 
v souvislosti z ní vzniknou, a které nebudou 
primárně urovnány dohodou smluvních stran, 
budou s rozhodovány s konečnou platností 
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře a Agrární komoře České 
republiky v Brně podle jeho Řádu třemi rozhodci 
ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují 
splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím 
nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 
F.8. Smluvní strany se dohodly, že poplatek a ostatní 
náklady rozhodčího soudu uhradí ta strana, která 
bude v rozhodčím nálezu označena jako povinná. 
F.9. Náklady svého právního zastoupení nese každá 
strana ze svého. 
F.10. Tyto VOP mají přednost před odlišným 
ustanovením kupních smluv, objednávek nebo 

nákupních podmínek kupujícího. Platná je pouze 
korespondence v českém jazyce.  
F.11. Písemná smlouva je dodržena, je-li vzájemná 
korespondence zasílána emailem, a to i bez 
zaručeného elektronického podpisu. 
F.12. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými 
právními předpisy, zejména Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Prodávající jakožto správce osobních 
údajů zpracovává na základě zákona pouze osobní 
údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy. Pokud 
se kupující, je-li jím subjekt údajů, domnívá, že došlo 
k porušení právních předpisů v souvislosti s 
ochranou osobních údajů, má právo podat stížnost 
u některého dozorového orgánu. Dozorových 
úřadem je v České republice Úřad pro ochranu 
osobních údajů (ÚOOÚ), více informací naleznete na 
jeho webových stránkách: https://www.uoou.cz. 
 
 
V Brně dne 1.1.2020. 
 
 
 

 
 


