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Prodejní obchodní podmínky 
1. Tyto obchodní podmínky určují část obsahu každé smlouvy 

mezi odběratelem a dodavatelem, podle které se dodavatel 
zavazuje odevzdat zboží odběrateli a umožnit mu nabýt 
vlastnické právo ke zboží, přičemž se zároveň odběratel 
zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně dodavateli dohodnutou 
cenu (dále jen „smlouva“).  

2. Dodavatelem se rozumí společnost Decoleta, a.s., se sídlem 
Jihlava, Hruškové Dvory 58, PSČ 586 01, identifikační číslo 
27725103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, spis. zn. B 4870.  

3. Zbožím se rozumí movité věci či díla blíže specifikované 
v nabídce dodavatele. Tyto Prodejní obchodní podmínky se 
použijí přiměřeně i v případě, že dodavatel zajišťuje pro 
odběratele určitou činnost, výsledky tvůrčí duševní činnosti 
nebo služby (dále jen „zboží“). 

4. Nabídky dodavatele jsou závazné pouze tehdy, když je v nich 
závaznost vyjádřena. Smluvní vztah vznikne až na základě 
bezvýhradné akceptace nabídky. Je vyloučeno akceptovat 
nabídky s výhradou, změnou, podmínkou či odkazem na jiné 
obchodní podmínky. 

5. Není-li v nabídce uvedeno jinak, jsou ceny v ní uvedené bez 
nákladů na přepravu, nákladů na montáž či instalaci, licence, 
pojištění, cel či jiných poplatků, a taktéž bez daně z přidané 
hodnoty, která bude k ceně přičtena v aktuální zákonné výši.  

6. Dodavatel je povinen dodat zboží na zakázku podle 
odběratelových pokynů, výkresů, zadání či jiných jeho 
písemných specifikací, a v požadovaném množství. Dodavatel 
neodpovídá za správnost dodaných podkladů. Objednatel 
odpovídá za to, že dodané podklady jsou právně volné. Zjistí-li 
dodavatel, že zboží nelze dle požadavků (zadání) objednatele 
vyrobit, je oprávněn od smlouvy odstoupit, byť i později. 

7. Dojde-li na základě podnětu odběratele k následným změnám 
oproti dohodnuté specifikaci zboží, jde o plnění nad rámec 
smlouvy, které vyžaduje úpravu ceny a termínu dodání.  

8. Odběratel určí osoby oprávněné k převzetí zboží. Vlastnické 
právo ke zboží, užitky s ním spojené, nebezpečí škody na 
zboží, jakož i nebezpečí změny okolností přechází na 
odběratele nejpozději předáním zboží odběrateli, a je-li zboží 
zasíláno, pak předáním k přepravě. To platí i v případě dílčího 
plnění nebo při dodání zboží před smluveným datem dodání. 
Odběratel však nesmí do okamžiku úplného zaplacení ceny 
se zbožím nakládat (zastavit, převést na jiného či předat 
jinému); také zpracování zboží před jeho zaplacením je 
možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
dodavatele.  

9. Nárok na cenu vzniká dodavateli dodáním zboží. V témže 
okamžiku je splatná, nestanoví-li faktura (daňový doklad) 
splatnost pozdější. V případě pochybností o solventnosti 
odběratele je dodavatel oprávněn vázat plnění (dodávku 
zboží) na zaplacení zálohy nebo poskytnutí dostatečného 
zajištění. Cena zahrnuje náklady na zabalení a přípravu k 
přepravě. Pro balení se použije balící předpis dodavatele; 
balení bude provedeno standardně, pokud neexistuje 
vzájemně odsouhlasený balící předpis. Není-li uvedeno jinak 
nebo nejde-li o vratné obaly, jsou obaly součástí plnění 
dodavatele a jejich likvidaci zajistí odběratel. Odběratel 
provede vstupní prohlídku zboží a posoudí, zda odpovídá 
smlouvě. Odběratel zboží odzkouší, resp. změří. 

10. Vylučuje se jednostranné započtení jakékoli pohledávky 
odběratele proti pohledávce dodavatele z titulu smlouvy.  

11. Dodavatel je oprávněn vystavené faktury zasílat odběrateli 
pouze v elektronické podobě, a to dálkovým přenosem dat 
(elektronickým zasláním) naskenované originální faktury do 

elektronického souboru v PDF formátu. Odběratel všechny 
takto doručené naskenované originály daňových dokladů nijak 
nezmění ani neupraví, v zaslané podobě je případně vytiskne 
a bude s nimi nakládat jako s původním papírovým dokladem. 
V případě dřívějšího nebo částečného plnění je dodavatel 
oprávněn vystavit fakturu i na tato plnění samostatně.  

12. Není-li uvedeno jinak, použijí se na smluvní poměr odběratele 
a dodavatele dodací podmínky oficiálních vykládacích pravidel 
ICC Incoterms 2010. Není-li konkrétní doložka dohodnuta, 
použije se dodací parita EXW (Jihlava, Hruškové Dvory 58). 

13. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny za zboží je 
dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Při prodlení 
delším než měsíc je dodavatel oprávněn odepřít další plnění, 
aniž by se tím ocitl v prodlení, nebo od smlouvy odstoupit a 
zboží prodat třetí osobě.  

14. Odběratel je oprávněn písemně reklamovat vadné zboží do 14 
dnů od dodání zboží. V téže lhůtě musí reklamovat zjevné 
vady a množstevní rozdíly. Je-li poskytnuta záruka za jakost 
zboží, je odběratel oprávněn reklamovat vady v záruční lhůtě, 
nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy se o vadě 
dozvěděl. Pro uplatnění práv z vadného plnění je nutné vrátit 
vadné zboží. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní dodavatel 
po právu reklamované vady zboží podle své volby buď tím, že 
vlastními silami vady odstraní (opravou), nebo nahradí vadné 
součásti bezvadnými; případně dodá věci, které měl dodat a 
nedodal. Záruka se nevztahuje a) na vady, které mají původ v 
provozu odběratele (např. klimatické podmínky) nebo vznikly 
na straně odběratele v důsledku nedodržení předpisů, 
technických norem či návodu na použití, b) na součásti zboží, 
které odběratel sám vybral či dodal, nebo na jejichž použití 
odběratel trval.   

15. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné 
nebo úplné neplnění smluvních povinností dle této smlouvy v 
případě, že toto neplnění je v důsledku vyšší moci. Pokud 
okolnosti vyšší moci netrvají déle než dva měsíce, smluvní 
strany jsou povinny nadále plnit své ze smlouvy vyplývající 
povinnosti s tím, že lhůty plnění se prodlužují o dobu trvání 
vyšší moci. Trvají-li déle než dva měsíce, jsou smluvní strany 
oprávněny, každá za sebe, od smlouvy odstoupit.  

16. Smluvní i mimosmluvní nároky na náhradu újmy z jakéhokoli 
jednání zaměstnanců a členů orgánů dodavatele jsou 
vyloučeny, ledaže by se jednalo o trestný čin.  

17. Změny obsahu smlouvy musí být provedeny písemně. Za 
písemnou formu se pro účely smlouvy považuje i fax nebo 
elektronická komunikace (e-mail). Není-li uvedeno jinak, 
vylučuje se možnost jednostranné změny obchodních 
podmínek, jakož i možnost jednostranného doplnění smlouvy. 

18. Pokud se jedno nebo více ustanovení těchto podmínek stane 
neplatným, protiprávním nebo nevykonatelným, v jakémkoli 
ohledu, tak to nemá vliv na platnost ostatních podmínek. To 
platí i v případě, že je odběratel v postavení spotřebitele, 
přičemž se obchodní podmínky použijí přiměřeně tak, aby 
nebyly v rozporu s právní ochranou spotřebitele. 

19. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, aby byly 
případné spory vyplývající ze smlouvy urovnány předně 
smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby 
byla sporná situace objektivně vysvětlena, a za tímto účelem 
si poskytnou nezbytnou součinnost.  

20. V případě soudního řízení ve sporech s mezinárodním prvkem 
je místně příslušný vždy soud podle sídla dodavatele. 
Rozhodným právem bude vždy právo České republiky, 
přičemž se vylučuje zpětný odkaz na jiné než české právo. 


