
Všeobecné obchodní podmínky společnosti ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o. pro prodej zboží 
 

1. Závaznost obchodních podmínek 
1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek společnosti ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o., se sídlem 
Brno, Pflegrova 9, PSČ 613 00, IČO: 15528154, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 37752 je úprava základních podmínek a smluv na dodávku zboží.  
1.2. Každá kupní smlouva, která bude uzavřena se společností ULBRICH HYDROAUTOMATIK s.r.o.  jako 
prodávajícím (dále také jen „prodávající”) s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným 
odběratelem (dále také jen „kupující”), se bude řídit těmito VOP, pokud nebude výslovně písemně 
ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy na dodání zboží je 
akceptace těchto VOP. 
1.3. Jednotlivá ustanovení obchodních podmínek lze nahradit pouze výslovným ujednáním v písemné 

smlouvě. Písemná smlouva je buď s podpisy účastníků na téže listině, nebo má podobu objednávky 
kupujícím a jejího potvrzení prodávajícím s podpisy účastníků na zvláštních listech. „Podpisem“ se pro tyto 
účely rozumí i slovní vyjádření jména podepisující osoby v elektronické korespondenci, „listem“ i jiný nosič  
informací, např. e-mail a „písemnou formou“ i forma faxová či elektronická. 
 
2. Práva a povinnosti smluvních stran 
2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace v kupní smlouvě a převést na  
kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 
2.2. Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat, předat doklady, které jsou nutné k převzetí a  k užívání 
zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží. Prodávající se prodejem zboží  nezavazuje k 

jeho instalaci, montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb, pokud není ve smlouvě 
dohodnuto jinak. 
2.3. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu nebo její zálohu ve stanovené výši a  převzít dodané 
zboží v souladu se smlouvou, případně těmito podmínkami. 
 
3. Uzavírání kupních smluv 
3.1. Kupní smlouva se uzavírá písemně a musí být podepsána osobou oprávněnou za kupujícího  jednat. 
Kupní smlouva musí být uzavřena na základě svobodné a vážné vůle obou smluvních stran. 
 
4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví 
4.1. Místem předání objednaného zboží je provozovna prodávajícího: ul. Hlavní 344, 251 68 Želivec - 
Sulice, není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného.  
4.2. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná 
za kupujícího jednat, popř. zmocněnec kupujícího nebo dopravce, a je povinen převzetí zboží písemně 
potvrdit. Tyto osoby jsou povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost  (občanským průkazem apod.) a 
oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě 
apod.). 
4.3. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu  
poplatek za uskladnění tohoto zboží ve výši 1% + DPH z ceny nepřevzatého zboží, nejméně však 500,-Kč 
+ příslušnou DPH za každý den prodlení kupujícího. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží delším 
10-ti dnů, může prodávající zboží prodat za libovolnou cenu třetí osobě; v takovém případě však je kupující 
povinen zaplatit jako náhradu škody ztrátu, která byla tímto prodávajícímu způsobena a dále smluvní 
pokutu ve výši kupní ceny zboží. 
4.4. Prodávající je oprávněn odmítnout dodat zboží kupujícímu zejména tehdy, pokud je kupující  v prodlení 
s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím, nebo pokud kupující jedná v rozporu s 
ustanovením jiných dohod nebo smluv mezi prodávajícím a kupujícím. 
4.5. Nebude-li výslovně písemně dohodnuto s kupujícím něco jiného, má se za to, že kupující má nabýt 
vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním 
zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku předání zboží.  
 
5. Kupní cena a platební podmínky 
5.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě, a to zejména bezhotovostním 
převodem na bankovní účet prodávajícího nebo v hotovosti. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví 
prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu.  
5.2. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě a v měně stanovené 
prodávajícím na faktuře. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Není-li písemně 
dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné,  cena 
přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy či jiné poplatky. 
Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu 
a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět. 
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % 

sjednané kupní ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení kupní ceny předem, zálohová 
platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před 
termínem dodání zboží. 
5.4. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  
5.5. V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit  kupní 
cenu ve sjednané měně, přičemž kupní cena zboží je kalkulována devizovým kurzem dané měny platným k 
datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury ke změně kurzu (ČNB) Kč vůči sjednané měně o více než 
5 % vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, může být ve stejném poměru 
prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena. V případě, že v kupní smlouvě je uvedená kupní cena v 
cizí měně, může prodávající vystavit fakturu kupujícímu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně, 
sjednaná v kupní smlouvě, bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury 
a v takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře.  
 
6. Porušení smluvních povinností a jeho následky 
6.1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají, že  výše 
úroků z prodlení, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, je 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího domáhat se v plné výši náhrady 
škody a smluvní pokuty. 
6.2. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet 
dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není 

v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy 
se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje.  
6.3. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby 
delší než 10 dnů. 
6.4. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží  delší 
než 10 dnů. 
6.5. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také 
škodu, která mu tímto vznikne. 
 

 

6.6. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží  či z 
důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s  výše 
uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny. 
6.7. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na soudní i mimosoudní 
vymáhání dlužných částek a náklady s tím související, včetně nákladů právního zastoupení. 
6.8. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností se řídí ustanoveními obchodního zákoníku,  pokud si 
smluvní strany nesjednají v kupní smlouvě něco jiného.  
6.9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a toto odstoupení od smlouvy nemá oporu ve smlouvě, v 
těchto podmínkách nebo v zákoně, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny 
objednaného zboží, pokud si smluvní strany neujednají písemně něco jiného. Smluvní pokutou není dotčen 

nárok na náhradu škody v plné výši.  
 
7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží 
7.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu, pakliže se na straně prodávajícího 
nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se 
termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Prodávající je oprávněn 
dodat zboží před sjednaným termínem nebo po částech. Kupující je povinen takto dodané zboží převzít. 
7.2. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje den, kdy si kupující mohl vyzvednout zboží  v sídle 
prodávajícího nebo den, kdy došlo k předání zboží prvnímu dopravci k přepravě (dopravní, poštovní či 
jiné). Dokladem prokazujícím dodání zboží je zápis prodávajícího o možnosti si zboží vyzvednout, nebo 
dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že 
zboží bylo předáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě. 
7.3. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání 
zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě. 
7.4. Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit  zboží jako 
zásilku zboží pro kupujícího. 
 
8. Odpovědnost za vady a škodu – Reklamace 
8.1. Reklamace na množství a zjevné vady lze uplatňovat nejpozději do dne následujícího po dodání zboží. 
Skryté vady zboží lze reklamovat nejpozději do 180 dní od jeho dodání, jinak toto právo zanikne. Oba 
případy lze reklamovat pouze písemnou formou, přičemž reklamace musí obsahovat zejména označení 
reklamovaného zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které reklamované zboží 
pochází, (číslo faktury) a popis vady. 
8.2. Po ověření množstevních vad je reklamace vyřízena, pokud možno okamžitou dodatečnou dodávkou. 
8.3. Kvalitativní reklamace zjevných a skrytých vad jsou posouzeny odpovědným  pracovníkem 
prodávajícího do 5 pracovních dnů po obdržení protokolu o vadách od kupujícího a výsledky šetření a 
závazné stanovisko k řešení předá prodávající kupujícímu do 30 dnů od jejího podání. Uzná-li prodávající 
opodstatněnost reklamace, vyřídí ji dle vlastní volby některým z vhodných způsobů dle § 436 odst. 1 
obchodního zákoníku, s přihlédnutím k požadavkům kupujícímu a ke svým výrobním možnostem. V 
případě výměny připadají veškeré vyměňované součásti prodávajícímu. Kupující má právo na vyřízení 

reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku. Prodávající odpovídá pouze za 
takové vlastnosti zboží, které jsou výslovně sjednány ve smlouvě, jinak odpovídá pouze za splnění 
obecných technických požadavků dle technických norem pro uvedený typ zboží v době dodávky.  
8.4. Prodávající neodpovídá za funkční, kvalitativní či právní vady zboží, za zboží, které bylo nevhodně či 
neodborně používáno, nepřiměřeně namáháno, došlo u něj k neautorizovaným zásahům nebo prodáno 
kupujícím třetí osobě. Prodávající neodpovídá též za hotové výrobky a zboží jiných výrobců či dodavatelů, 
pokud jím nebyly samostatně zpracovány. Prodávající neodpovídá za žádné škody, které by  v důsledku 
vad zboží vznikly či mohly vzniknout. S výslovně stanovenými výjimkami zakotvenými v  těchto obchodních 
podmínkách nebo sjednanými jiným způsobem, 
prodávající neodpovídá za žádných okolností, včetně odpovědnosti výrobce za produkt,  za nahodilé, 
nepřímé či následné ztráty nebo škody včetně ušlého zisku, ušlé výroby, nebo nároků ze strany zákazníků 

kupujícího. Vůči prodávajícímu nelze uplatnit z titulu odpovědnosti jakýkoliv nárok, pokud je oznámení 
učiněno po 180 dnech od dodání zboží kupujícímu. 
 
9. Závěrečná ustanovení 
9.1. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 273 obchodního zákoníku 
závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato kupní smlouva 
neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky 
stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. 
9.2. Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících  
právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost  prodávající 
vyhlásí vhodným způsobem.  
9.3. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou podřízeny českému právnímu řádu. Právní 
vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů. 
9.4. Právní úkony, na základě, kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní 
smlouvy, vyžadují písemnou formu.  
9.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, rozhodčím řízení,  úrocích z 
prodlení a náhradě škody. 
9.6. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo 
započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, není-li písemně sjednáno jinak. 
9.7. Prodávající má právo informovat třetí osoby o svých pohledávkách za kupujícím, a to zejména jak 
prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, tak i internetu. V souladu s tímto právem má prodávající 
také právo obrátit se na třetí subjekty se žádostí o společný postup vůči kupujícímu např. v rámci 
insolvenčního řízení. 
9.8. V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. 
9.9. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení bude spor řešen věcně příslušným Krajským soudem 
v Brně. 
9.10. Písemnost zaslaná doporučenou zásilkou kupujícímu se považuje za doručenou, bez ohledu na 
skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky 
adresátovi, a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost 

doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště, a to i v případě, kdy se 
adresát o uložení písemnosti na poště nedozví. 
9.11. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva a povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy, ani 
třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného 
souhlasu prodávajícího. 
9.12. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.ulbrich.cz.  
9.13. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. června 2021 (VI aktualizace). 


