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I. VŠEOBECNĚ 

1. Tyto dodací a platební podmínky 

vycházejí z našich dodavatelských 

smluv a jsou právně závazným 

obsahem smlouvy. 

2. Odchylky od našich prodejních po-

dmínek, včetně všeobecných ob-

chodních podmínek kupujícího, 

budou obsahem smlouvy pouze 

tehdy, pokud je písemně pot-

vrdíme. 

3. Minimální hodnota zakázky je 50 

000,- Kč. 

II. NABÍDKY 

1. Naše nabídky se mohou v průběhu 

času měnit a jsou pro nás 

nezávazné. Obchodní partner je 

povinen takové změny akceptovat. 

2. Zadáním objednávky kupující 

závazně prohlašuje, že má zájem o 

koupi objednaného zboží. Jsme 

oprávnění nabídku na uzavření 

smlouvy spočívající v objednávce 

přijmout do dvou týdnů od ob-

držení. Objednávky kupujícího jsou 

pro nás závazné pouze v rozsahu, v 

jakém je písemně potvrdíme nebo 

pokud je splníme na základě 

odeslání zboží a fakturujeme.  

3. Zákazník svou objednávkou pot-

vrzuje, že jeho zakázka neporušuje 

žádná ochranná práva a/nebo 

práva k průmyslovým vzorům 

třetích osob ani jiná práva třetích o-

sob k duševnímu vlastnictví, jako 

jsou patentová práva a práva k 

průmyslovým vzorům a práva 

vyplývající z doplňující ochrany 

výkonů podle práva hospodářské 

soutěže. Zákazník se musí vlast-

ními rešeršemi ujistit, že žádná 

taková práva třetích osob nezávisle 

na tom, ve které zemi jsou zapsaná 

nebo ve které zemi požívají 

ochrany, nejsou v rozporu se zakáz-

kou. Naše společnost není 

oprávněna přezkoumávat po-

dklady zákazníka.  

Zákazník nás v případě porušení 

cizích práv osvobodí od jakéhokoliv 

ručení a zavazuje se veškerou 

náhradu škody či plnění jiných práv 

či povinností zajistit vlastním 

jménem, svou odpovědnost a své 

náklady a účet. Nároky na náhradu 

škody, které vůči nám uplatní třetí 

osoby kvůli porušení těchto práv, 

jdou výlučně k tíži zákazníka. To 

zahrnuje také náhradu procesních 

nákladů a nákladů na právní zas-

toupení. 

III. I. CENY 

1. Naše ceny jsou uvedeny výhradně 

bez daně z přidané hodnoty, která 

je fakturována zvlášť podle platné 

právní úpravy. 

2. Naše ceny platí vždy ze závodu, 

pokud není písemně sjednáno 

jinak. 
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3. Zdražení přepravného, cel a jiných 

poplatků, které vzniknou po pot-

vrzení objednávky, jdou k tíži ku-

pujícího, který takovéto změny 

musí akceptovat. Při změně měny 

nebo směnečných parit v době 

mezi uzavřením smlouvy a dodáv-

kou, resp. dílčí dodávkou, máme 

právo od ní odstoupit. Jsme rovněž 

oprávněni zatížit naše zákazníky 

kurzovými ztrátami, pokud budou 

platby připsány na náš účet až po 

dohodnuté splatnosti. 

4. Naše ceny neobsahují náklady na 

likvidaci, veškeré tyto náklady nese 

zákazník.  

IV. DODÁVKY 

1. Dodávané množství se může lišit až 

o 10 %. 

2. Společnost Jokey je oprávněna po-

zastavit dodávky nebo odmítnout 

další objednávky, pokud dojde ke 

zhoršení majetkové situace ku-

pujícího. To se předpokládá 

zejména, pokud pojistitel úvěrů 

společnosti Jokey sníží 

úvěruschopnost kupujícího, když 

bylo zahájeno vůči zákazníkovi exe-

kuční, insolvenční či jakékoli jiné 

obdobné řízení, apod.. 

3. Vzorky, které nám kupující poskytl, 

jsou pouze velikostní. Vzorky jsou 

ohledně kvality a barvy rozhodující 

pouze tehdy, pokud to bylo pře-

dem výslovně písemně dohodnuto 

a pokud se naše společnost k 

tomuto výslovně zavázala. 

4. Jako údaje o povaze zboží platí 

zásadně pouze náš popis výrobku v 

našich smluvních dokumentech. 

Veřejná vyjádření, reklama nebo 

propagace nepředstavují smluvní 

údaje o povaze zboží a takové 

údaje nejsou závazné a nemají pro 

naše produkty relevantní 

závaznost. Běžné odchylky u ro-

změrových, hmotnostních a výko-

nových údajů a ohledně tvaru a 

barvy neopravňují zákazníka k re-

klamaci s čímž je zákazník sro-

zuměn a s tímto výslovně souhlasí. 

Naše údaje o složení a/nebo 

poměrech směsi našich výrobků se 

rozumí pouze jako přibližné 

průměrné hodnoty a rovněž neop-

ravňují k reklamaci. 

5. Naše informace o možnostech 

zpracování a použití našich 

výrobků, technických poradách a 

ostatních údajích se poskytují po-

dle nejlepšího vědomí, avšak 

nezávazně. Protože nejsme výrobci 

surovin, nemůžeme převzít žádnou 

záruku za chemické, fyzikální a jiné 

vlastnosti našich výrobků. Kupující 

je povinen sám prověřovat a kon-

trolovat naše výrobky s ohledem na 

zamýšlené použití. 

6. Vyšší moc nebo jiné okolnosti, které 

nastanou po uzavření smlouvy z 

důvodů, za které neodpovídáme, 

jako zejména úřední opatření, 
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stávky, provozní poruchy, zpoždění 

nebo přerušení přepravy, ne-

dostatek surovin a energie, epide-

mie/pandemie, vnitřní nepokoje, 

teroristické činy a válečná opatření, 

výpadek pravidelně udržovaných 

výrobních prostředků a pracovních 

přístrojů, nás opravňují k od-

povídajícímu odložení dodávky 

nebo k odstoupení od kupní 

smlouvy nebo její nesplněné části, 

aniž by kupujícímu náležely jakéko-

liv nároky na náhradu škody. Toto 

platí i tehdy, vzniknou-li tyto okol-

nosti i u subdodavatelů. 

V. DODACÍ LHŮTY 

1. Dodací lhůty začínají běžet po 

doručení všech podkladů 

potřebných pro realizaci zakázky a 

dohodnutých záloh a dodávek ma-

teriálu. 

2. Pokud nebudeme schopni dodržet 

závazné dodací lhůty z důvodů, za 

které neodpovídáme (nedostup-

nost plnění), budeme o tom ku-

pujícího neprodleně informovat a 

současně sdělíme předpokládanou 

novou dodací lhůtu. Není-li plnění k 

dispozici ani v nové dodací lhůtě, 

jsme oprávněni od smlouvy zcela 

nebo částečně odstoupit; již 

poskytnuté protiplnění kupujícího 

neprodleně uhradíme. 

3. Za případ nedostupnosti plnění v 

tomto smyslu se považuje zejména 

pozdní vlastní dodání naším sub-

dodavatelem, pokud jsme uzavřeli 

kongruentní krycí obchod. Naše 

zákonná práva na odstoupení a 

výpověď a zákonné předpisy o rea-

lizaci smlouvy při vyloučení povin-

nosti plnění (např. nemožnost nebo 

nepřijatelnost plnění a/nebo do-

datečné plnění) zůstávají ne-

dotčeny. Nedotčena zůstávají i 

práva kupujícího na odstoupení a 

výpověď. 

4. Pokud nedodržíme dohodnutou 

dodací lhůtu, je kupující po up-

lynutí jím písemně stanovené 

přiměřené lhůty oprávněn odstou-

pit od smlouvy. Jsme oprávněni k 

dílčím dodávkám, pokud 

a. je dílčí dodávka pro kupujícího 

použitelná v rámci smluvního 

účelu, 

b. je zajištěna dodávka zbývajícího 

objednaného zboží a 

c. kupujícímu tím nevzniknou 

žádné značné vícenáklady nebo 

dodatečné náklady. 

Případné dílčí dodávky jsou s ohle-

dem na vystavení faktury a platbu 

(srov. bod VIII. těchto podmínek) 

považovány za zvláštní obchod. 

Subdodávky podle bodu IV.1 

nepředstavují dílčí dodávky ve 

smyslu tohoto bodu (IV.4). 

5. U odvolávek bez sjednání doby 

platnosti, velikosti výrobních dávek 

a termínů přejímky můžeme 

nejpozději tři měsíce po potvrzení 
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zakázky požadovat závazné usta-

novení. Nedostojí-li kupující 

tomuto požadavku do tří týdnů, 

jsme oprávněni stanovit 

dvoutýdenní dodatečnou lhůtu a 

po jejím uplynutí odstoupit od 

smlouvy a/nebo požadovat 

náhradu škody. 

VI. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST 

ZA VADY 

1. Kupující je povinen zboží po 

doručení nebo, jakmile získá kon-

trolu jiným způsobem, sám nebo 

prostřednictvím svých pomocníků 

neprodleně prověřit. 

2. Kupující je povinen se pomocí 

dostatečných namátkových vzorků 

přesvědčit o řádnosti dodaného 

zboží. 

3. Případné vady musí kupující 

písemně reklamovat do 14 dnů od 

zjištění vad. Vady části dodávky 

nemohou vést k reklamaci celé 

dodávky. 

4. Vady, které nemohly být zjištěny při 

neprodlené prohlídce zboží, musí 

být písemně reklamovány do 14 

dnů od zjištění vady, nejpozději 

však v záruční lhůtě. Ta činí jeden 

rok od dodání zboží. 

Zákazník nese plné důkazní 

břemeno pro veškeré předpoklady 

nároku, zejména za vadu samot-

nou, za okamžik zjištění vady a za 

včasnost reklamace. 

5. Pokud kupující nesplní reklamační 

lhůty uvedené v bodě VI. č.3 a č.4 ve 

vztahu k příslušné závadě, zanikají 

případné záruční nároky. 

6. Při oprávněných reklamacích vad 

poskytujeme dle naší volby záruku 

dodatečnou opravou nebo 

náhradní dodávkou. Pokud 

zvolíme náhradní dodávku, záka-

zník nám na požádání zašle vadné 

zboží zpět. Zákazník musí vadné 

zboží v tomto případě označit tak, 

aby byla možná identifikace 

výrobku, a musí navíc uvést údaje o 

druhu vady a čase prvního uvedení 

do provozu. Ohledně nákladů na 

náhradní dodávku platí bod VI.10. 

Neodstraní-li prodávající vady nebo 

ukáže-li vada jako neodstranitelná 

a prodávající nezajistí náhradní 

dodávku, má kupující právo 

požadovat přiměřenou slevu z ceny 

nebo odstoupit od smlouvy. V 

případě nepodstatných vad však 

nemá zákazník právo na odstou-

pení od smlouvy. Zpětvzetí se však 

vztahuje pouze na originální obaly, 

které ještě nebyly použity. 

7. Nároky kupujícího na náhradu 

škody, resp. zbytečných nákladů 

existují pouze podle bodu VII. 

těchto podmínek a jsou ve 

zbývajícím vyloučeny. 

8. Reklamace vad kupujícího neopra-

vňují kupujícího k zadržení kupní 

ceny. 
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9. I v případě reklamace zůstává ku-

pujícímu povinnost odběru. Ku-

pující musí zboží uskladnit v 

běžném provozu, dokud ne-

budeme moci řádně zkontrolovat 

reklamaci. Vrácení reklamovaného 

zboží smí být provedeno pouze s 

naším předchozím souhlasem. 

10. Náklady potřebné pro účely kon-

troly a dodatečného plnění, 

zejména náklady na dopravu, cesty, 

práci a materiál, neseme, pokud se 

skutečně vyskytne vada. Ukáže-li se 

však požadavek kupujícího na 

odstranění vady jako neoprávněný, 

můžeme od kupujícího požadovat 

náhradu vzniklých nákladů. 

VII.  ŠKODA ZPŮSOBENÁ 

VADOU VÝROBKU, NÁHRADY 

ŠKODY 

1. Prodávající nese odpovědnost za 

zdravotní újmu osoby způsobené 

výrobkem pouze tehdy, je-li proka-

zatelné, že zranění bylo způsobeno 

záměrně nebo hrubou nedbalostí. 

2. Prodávající nepřebírá žádnou od-

povědnost za škody způsobené 

výrobkem na movitém nebo 

nemovitém majetku z důvodu 

nesprávného použití výrobku. 

3. Prodávající není za žádných okol-

ností odpovědný za nepřímé škody 

zapříčiněné vlastnostmi výrobku, 

způsobujícími poškození. 

4. Náhrada veškeré škody způsobené 

vadou výrobku je omezena do výše 

25 % z hodnoty příslušné dodávky 

výrobků, se kterou je spojena 

vzniklá škoda. Kupující je povinen 

omezit odpovědnost prodávajícího 

za výrobek vůči třetím osobám a 

majetku do stejné míry, jak je vy-

mezeno v tomto článku Podmínek. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Platba se musí uskutečnit 

nejpozději 14 dnů od data fakturace 

bez srážky. 

2. Pro připsání platby je rozhodující 

den doručení dobropisu na některý 

z našich účtů. 

3. Zákazník je povinen zaplatit zboží 

do 14 dnů od data vystavení faktury 

a obdržení zboží. Po uplynutí této 

lhůty se dostane do prodlení s plat-

bou. 

4. Kromě toho je kupující v prodlení i 

v případě, že neprovede platbu k 

okamžiku stanovenému ve 

smluvním kalendáři. 

5. Klient je povinen jako podnikatel 

úročit peněžní dluh po dobu 

prodlení úrokem ve výši 9 % za 

každý započatý den nad příslušnou 

základní úrokovou sazbou. 

Vyhrazujeme si právo prokázat a 

uplatnit vyšší škodu z prodlení. 

6. Nejsme povinni přijímat směnky. 

Směnky přijímáme pouze s 

výhradou možností diskontování. 

Šeky a směnky budou připsány až 

po proplacení, postoupení 

pohledávek až po zaplacení. 
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Pohledávka a její splatnost 

zůstávají do té doby nedotčeny. Za 

včasné proplacení a podání 

protestu nepřebíráme žádnou zá-

ruku. Náklady na diskontování, na 

protest a inkaso jdou k tíži kupu-

jícího. 

7. Při překročení dohodnuté 

splatnosti a po provedené jednorá-

zové upomínce nám přísluší kumu-

lativně následující práva: 

a. Všechny dodávky, které mají 

být ještě provedeny, i z jiných 

smluv není nutné provádět. 

b. Za všechny škody, které nám 

tím vzniknou, může být poža-

dována náhrada škody. 

c. Všechny ostatní pohledávky, i 

když by ještě neměly být 

splatné, mají okamžitou splat-

nost. Kromě toho jsme v tomto 

případě oprávněni požadovat 

za dosud neuhrazené dodávky 

zálohy a po marném uplynutí 

přiměřené lhůty odstoupit od 

smlouvy. 

8. Kupující souhlasí s tím, že 

předběžné oznámení bude v rámci 

řízení SEPA po vzájemné dohodě 

zkráceno. Kupujícímu s fakturací 

sdělíme, kdy bude provedeno in-

kaso. 

IX. ZASLÁNÍ 

1. Jakmile zboží opustí náš závod, 

resp. sklad nebo bude předáno 

dopravci, je naše povinnost plnění 

splněna. Dodávka probíhá vždy, i 

když převezmeme náklady na dop-

ravu, na riziko kupujícího. 

2. Pokud si kupující přeje uzavřít po-

jištění přepravy nebo jiné pojištění, 

je povinen toto zajistit sám a na 

vlastní náklady. 

3. V případě, že se kupující dostane 

do prodlení s přijetím, jsme 

oprávněni zboží na své náklady 

uskladnit. Pokud zboží uskladníme 

sami, přísluší nám náklady na 

skladování ve výši 0,5% fakturované 

částky uskladněného zboží za 

každý započatý kalendářní týden 

až do maximálně 5% fakturované 

částky. Zůstává vyhrazeno up-

latnění vyšších nákladů na 

skladování, které musí být do-

loženy. 

X. BALENÍ 

1. Naše standardní prodejní balení je 

obsaženo v kupní ceně. Pokud si 

kupující přeje zvláštní druh balení 

nebo přebalu, je třeba o tom jednat 

zvlášť a my jsme oprávněni toto ba-

lení fakturovat zvlášť. 

2. Pokud musíme na základě právní 

povinnosti obaly odebrat zpět nebo 

je odebereme zpět dobrovolně, 

jsme oprávněni vyúčtovat vzniklé 

náklady. 

XI. Bonita 

1. Změny vlastnictví, formy 

společnosti nebo jiných okolností 
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ovlivňujících bonitu, zejména 

stávající či zamýšlená globální pos-

toupení ve prospěch třetích osob, 

nám musí být neprodleně písemně 

oznámeny. Pokud takové trvalé 

změny, které nastaly po uzavření 

smlouvy, ohrožují náš smluvní pro-

tinárok, jsme kumulativně 

oprávněni podle naší volby: 

a. požadovat okamžitou platbu 

nebo poskytnutí záruky z 

důvodu splatných nebo od-

ložených nároků z veškerých 

právních úkonů, to platí i pro 

dobytnou směnku. 

b. Odmítnout plnění smlouvy až 

do uhrazení zálohy nebo 

poskytnutí záruky, odstoupit od 

smlouvy nebo požadovat 

náhradu škody z důvodu 

neplnění. 

XII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ 

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo k 

dodanému zboží až do splnění 

veškerých pohledávek, které nám 

vůči odběrateli náleží nebo které 

ještě vzniknou, a to i ze 

směnečných a šekových závazků. 

2. O zástavách a jiných zásazích 

třetích osob musíme být odběrate-

lem neprodleně písemně informo-

váni. Intervenční náklady z toho 

vzniklé jdou v každém případě k tíži 

kupujícího, pokud nejsou hrazeny 

třetími osobami. 

3. Zpracování nebo přeměnu 

dodávky provádí odběratel vždy 

pro nás. Pokud bude koupená věc 

zpracována nebo spojena či 

smíchána s jinými předměty, které 

nám nepatří, získáme spoluvlast-

nictví k této nové věci v poměru ho-

dnoty koupené věci k jiným zpra-

covávaným/spojeným/smíchaným 

předmětům v době zpra-

cování/spojení/smíchání. 

4. Pokud bude koupená věc neo-

ddělitelně zpracována/spo-

jena/smíchána s jinými předměty, 

které nám nepatří, získáme spo-

luvlastnictví na nové věci v poměru 

hodnoty koupené věci k druhé 

zpracované/spojené/smíchané věci 

v době zpracování/spo-

jení/smíchání. Považuje-li se naše 

věc za věc hlavní, je na nás kupující 

povinen převést vlastnické právo k 

celé věci v poměru odpovídající ho-

dnotě věci hlavní. 

5. Zavazujeme se, že na požádání ob-

jednatele uvolníme nám náležející 

zajištění, pokud jejich hodnota 

překročí zajišťované pohledávky o 

více než 20%. 

6. Síta a čisté výkresy zhotovené pro 

zákazníky nemusíme vracet, pro-

tože jsou fakturovány v poměrné 

výši. 

7. Zákazník je oprávněn jako obcho-

dník zboží dále prodat v řádném 

obchodním styku. Již nyní postu-

puje všechny pohledávky ve výši 
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fakturované částky, které mu 

vzniknou dalším prodejem vůči 

třetí osobě. Postoupení přijímáme. 

Kupující je po postoupení 

oprávněn inkasovat pohledávku. 

Vyhrazujeme si však právo inkaso-

vat pohledávku sami, jakmile ku-

pující řádně nebude řádně plnit své 

platební závazky a dostane se do 

prodlení s platbou. Na naši výzvu je 

kupující povinen nám neprodleně 

poskytnout všechny informace a 

předat podklady potřebné k up-

latnění našich práv vůči 

odběratelům kupujícího. 

XIII. ZÁKAZ ZAPOČTENÍ 

1. Kupující může proti pohledávce z 

kupní ceny, která nám přísluší, 

započíst pouze protipohledávky, 

které jsou nesporné nebo pra-

vomocně určené. Pohledávky 

nejisté nebo neurčité nejsou 

způsobilé k započtení. 

XIV. MÍSTO PLNĚNÍ A MÍSTO 

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI 

1. Místem plnění je příslušné sídlo 

prodávajícího (Jokey Praha CZ) 

2. Pro případ sporů vyplývajících z 

kupní smlouvy a/nebo těchto vše-

obecných obchodních podmínek 

je místně příslušným soudem 

obecný soud prodávajícího (Jokey 

Praha CZ), tedy obecný soud, v 

jehož obvodu má prodávající sídlo. 

XV. DAŇOVÉ PRÁVO 

1. Pokud nám kupující v rámci up-

latnění osvobození od DPH pro 

dodávky v rámci obchodu uvnitř 

Společenství poskytne nesprávné 

informace, ručí za to v plném roz-

sahu. Jsme oprávněni přeúčtovat 

kupujícímu náklady a výdaje, které 

nám vzniknou zjištěním nebo 

ověřením identifikačního čísla ku-

pujícího. 

XVI. VOLBA PRÁVA 

Vzájemné smluvní vztahy neupravené 

kupní smlouvou nebo těmito vše-

obecnými obchodními podmínkami, se 

řídí ustanoveními právního řádu České re-

publiky, zejména občanským zákoníkem, 

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

XVII. ODKAZ NA TECHNICKÉ 

POKYNY 

Doplňkově platí pro všechny naše smlouvy 

o dodávkách naše technické pokyny, které 

musí kupující co nejpřesněji dodržovat. Ak-

tuální pokyny si můžete vyžádat na leitli-

nien@jokey.com . 

XVIII. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA 

1. Pokud by jednotlivé části kupní 

smlouvy a/nebo výše uvedených 

prodejních a dodacích podmínek 

nebyly právně účinné a/nebo by 

byly neplatné, nebude tím dotčena 

mailto:leitlinien@jokey.com
mailto:leitlinien@jokey.com
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účinnost a platnost ostatních po-

dmínek. 

2. Zcela nebo částečně neúčinné 

a/nebo neplatné ustanovení má 

být nahrazeno úpravou, jejíž hos-

podářský a právní výsledek se co 

nejvíce blíží neúčinnému ustano-

vení. 

 


