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 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.  
 
se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 02, CZ, identifikační číslo: 074 17 659.  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108070.  
Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o., se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, 
PSČ 690 75, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1080770, upravující 
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi GUMOTEX Coating, s.r.o. (dále 
také jen „prodávající“) a podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále také jen „kupující“). Tyto 
obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gumotex.cz.  
 

1. Prodávající na základě poptávky Kupujícího vyhotoví nabídku zboží a služeb a tuto zašle k rukám 
Kupujícího na jím uvedenou emailovou adresu. Nabídky Prodávajícího mohou vzniknout také na základě 
jednání, prezentací, internetových nabídek apod.  
 

2. Kupující vytvoří závaznou objednávku (dále jen „Objednávka“), kterou zašle konkrétnímu prodejci nebo 
na jednu ze skupinových emailových adres Prodávajícího dle příslušnosti Zboží 
BoatsAndOutdoor@gumotex.cz, RubberAndCoatings@gumotex.cz, RescueSystems@gumotex.cz, 
případně pošle faxem nebo poštou. Kupující v objednávce specifikuje poptávané zboží nebo službu podle 
označení nebo obchodního názvu uvedeným v nabídce učiněné Prodávajícím. Kupující je povinen uvést v 
Objednávce své úplné identifikační údaje, především IČ, DIČ a fakturační adresu. Kupující učiněním 
závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené 
prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou 
pro obě strany závazné.  
 

3. Objednávka je ze strany Kupujícího návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě Zboží uvedeného 
v Objednávce.  
 

4. Kupní smlouva na základě jednotlivé Objednávky vzniká okamžikem potvrzení náležitě učiněné 
Objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího, kdy Prodávající vytvoří dokument Prodejní objednávka a 
vyrozumí o tom Kupujícího na jím uvedenou emailovou adresu (§ 1745 občanského zákoníku). Prodávající 
zcela potvrdí Objednávku Kupujícího, může-li jí zcela vyhovět. Pokud požadované Zboží již není vůbec 
možné dodat, popř. jej nelze dodat v požadovaném množství nebo nelze vyhovět požadavku na termín 
dodání Zboží, kontaktuje Prodávající Kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění, přičemž kupní 
smlouva pak vzniká okamžikem potvrzení akceptace dodání alternativního plnění Kupujícím. Pokud 
Kupující provede změny v zaslané Prodejní objednávce, resp. pokud bude požadovat provést změny v 
zaslané Prodejní objednávce, jde o novou závaznou objednávku Kupujícího a kupní smlouva bude 
uzavřena až po zaslání nové Prodejní objednávky Prodávajícím Kupujícímu.  

 
5. Vyšší moc, stávky, povstání, opatření úřadů a jiné závažné, neodvratné nepředpokládané události 

osvobozují smluvní strany po dobu trvání narušení a v rozsahu jeho účinku od povinností plnění. To platí 
i tehdy, jestliže tyto události nastanou v okamžiku, kdy je postižená smluvní strana v prodlení. Smluvní 
strany mají povinnost, v rámci možností neprodleně poskytovat potřebné informace a přizpůsobovat v 
dobré víře své závazky změněným poměrům.  
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6. Prodávající si vyhrazuje právo při potvrzování objednávky Zboží Kupujícímu stanovit povinnost uhradit 
zálohu na Kupní cenu, a to až do výše 100% Kupní ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud 
Kupující zálohu na Kupní cenu neuhradí, není Prodávající povinen dodat Zboží a Kupující není oprávněn 
po Prodávajícím požadovat jakoukoliv náhradu za nedodané Zboží ani náhradu nákladů spojených s tím, 
že Zboží nebylo dodáno.  

 

7. Prodávající se zavazuje Zboží připravit k odběru Kupujícím v Místě plnění a odevzdat je Kupujícímu v tomto 
Místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

8. Místem plnění předmětu této Smlouvy je sklad Prodávajícího v areálu sídla Prodávajícího v Břeclavi. (dále 
jen „Místo plnění“), přičemž dopravu Zboží zajišťuje a veškeré náklady na dopravu Zboží nese Kupující, 
pokud není výslovně ujednáno jinak. 

 

9. Zboží se považuje za odevzdané a závazek Prodávajícího odevzdat Zboží Kupujícímu za splněný 
okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.  

 

10. Prodávající je povinen spolu se Zbožím předat Kupujícímu veškeré dokumenty, jichž je třeba k převzetí 
Zboží, k nakládání se Zbožím a k jeho řádnému užívání. Pokud není výslovně ujednáno jinak, jsou příslušné 
dokumenty předány Kupujícímu v českém anebo v případě prodeje do zahraničí v anglickém jazyce.  

 

11. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží úplným uhrazením Kupní ceny Prodávajícímu.  

 

12. Nebezpečí škody na Zboží přejde na Kupujícího převzetím Zboží od Prodávajícího. Škodou na Zboží je 
ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

 

13. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále 
za ty, které se na Zboží vyskytnou v záruční době, pokud byla na zboží Prodávajícím poskytnuta záruka za 
jakost. Množstevní vady Zboží a zjevné vady Zboží musí Kupující oznámit bez zbytečného odkladu poté, 
co je mohl při prohlídce Zboží při jeho převzetí a při dostatečné péči zjistit, nejpozději do 5 (pěti) dnů ode 
dne převzetí Zboží. Jedná-li se o vady skryté, pak bez zbytečného odkladu poté, co je Kupující mohl při 
dostatečné péči zjistit. V případě tvrzené vady skryté je Kupující povinen prokázat, že vada existovala již v 
okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci. Oznámení vady kryté zárukou za jakost, pokud byla 
sjednána, lze však učinit u Prodávajícího nejpozději do posledního dne záruční doby.  

 

14. Náklady na odstranění oznámené vady nese ve sporných případech Kupující až do doby, než se prokáže, 
zdali byla vada oznámena a práva Kupujícího z vadného plnění uplatněny oprávněně. Prokáže-li se ve 
sporných případech, že Kupující oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, je povinen 
uhradit Prodávajícímu veškeré náklady Prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s neoprávněně 
oznámenou vadou.  

 

15. O odstranění oznámené vady sepíší Kupující a Prodávající protokol, ve kterém Prodávající potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které vady odmítá z důvodu neexistence vad nebo odmítá 
odpovědnost za vznik vad.  
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16. Prodávající odpovídá za svoje plnění a má povinnost nahradit újmu v souvislosti s ním vzniklou pouze 
tehdy, pokud se jedná o újmu způsobenou Prodávajícím úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

  

17. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného Prodávajícím po převzetí Zboží Kupujícím.  

 

18. Lhůta splatnosti faktury je 14 (čtrnáct) dní od data převzetí Zboží Kupujícím pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn 
požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky  za každý započatý den 
prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy v plném rozsahu, vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ani právo na odstoupení od Smlouvy pro 
porušení této povinnosti.  
 

19. Podstatným porušením Smlouvy uzavřené s využitím těchto obchodních podmínek je mimo jiné prodlení 
Kupujícího s uhrazením Kupní ceny za Zboží delší než 30 (třicet) dnů. Pokud dojde k odstoupení od 
Smlouvy uzavřené s využitím těchto obchodních podmínek, nedotýká se toto odstoupení práva na 
náhradu škody, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, který ji dospěl. Odstoupení od 
Smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po 
odstoupení od Smlouvy. Kupující není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám 
Prodávajícího, ani své pohledávky a nároky vzniklé na základě Smlouvy uzavřené s využitím těchto 
obchodních podmínek nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi 
jinak disponovat bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.  

 
20. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy uzavřené s využitím těchto obchodních podmínek, pokud se jej nepodaří 

urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem v České 
republice dle právních předpisů České republiky, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude 
soud určený podle sídla Prodávajícího. Normy mezinárodního práva soukromého se nepoužijí. Ustanovení 
§ 1740 odst. 3 a ust. § 1757 odst. 2 a 3 občanského zákoníku se nepoužijí. Smlouvy uzavírané s využitím 
těchto obchodních podmínek nejsou uzavírány adhezním způsobem ve smyslu ust. § 1798 a násl. 
občanského zákoníku.  

 
21. Tyto obchodní podmínky jsou platné, pokud přímo v kupní smlouvě není uvedeno něco jiného a jsou 

závazné i pro případné právní nástupce obou stran.  
 

22. Budeme přísně dodržovat všechny platné protikorupční zákony a nařízení včetně těch zaměřených na 
zahraniční korupční praktiky. Nezapojíme se, ani nebudeme tolerovat žádnou formu korupce, 
úplatkářství, krádeže, zpronevěry nebo vydírání, ani použití nelegálních finančních operací včetně 
jakýchkoliv plateb nebo jiných benefitů určených pro jednotlivce, společnost, mezinárodní organizaci 
nebo státní orgán za účelem ovlivnění rozhodovacího procesu, čímž by došlo k narušení platných zákonů, 
interních pravidel a postupů. GUMOTEX Coating, s.r.o. je oprávněna ukončit smluvní vztah, pokud dojde 
v dobré víře k přesvědčení, že smluvní strana svým jednáním porušila platný protikorupční zákon nebo 
jinou normu.  

 
23. GUMOTEX Coating, s.r.o. dodržuje pravidla definované v Deklaraci Skupiny GUMOTEX umístěný na 

internetových stránkách www.gumotex.cz. 
 
 
 
 
 


