
Všeobecné obchodní podmínky

ELSO system spol. s r.o.

§1
Všeobecné ustanovení

(3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem 
ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále jen prodávající) platí pro všechny 
dodávky zboží prodávajícího všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen 
kupující).

(4) Vstoupí-li kupující po seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami 
do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto 
všeobecných obchodních podmínek.

(7) Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním 
dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně. Odvolává-li se kupující na ústně 
učiněné dohody, je povinen existenci takových dohod prokázat.

§2
Práva a povinnosti prodávajícího

(2) Prodávající se zavazuje dodávat v souladu se svým obchodním sortimentem 
specifikovaným ve svém nabídkovém listu a ceníku, na základě objednávky 
kupujícího, zboží řádně označené a průvodními doklady.

(3) Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, prodávající dodá kupujícímu zboží po 
splnění podmínek kupujícího, v místě prodejního střediska prodávajícího, nebo 
v místě dohodnutém v objednávce kupujícího, která je potvrzena prodávajícím.

(4) V případě, že došlo k dohodě o místě dodání zboží do místa jiného než je prodejní 
středisko prodávajícího, je dodávka splněna předáním zboží prvnímu přepravci. To 
vše na náklady kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

(8) Nebezpečí škody ( ztráty, odcizení, zničení, poškození či znehodnocení ) přechází na 
kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

(12) Prodávající je oprávněn k zajištění svých pohledávek plynoucích z kupní smlouvy 
požadovat po kupujícím zajištění blankosměnku. Vystavení vlastní blankosměnky 
bude na řad prodávajícího s tím, že směnečná suma bude doplněna při prodlení 
kupujícího, a to ve výši rovnající se celkové dlužné částce včetně úrokového 
příslušenství.

§3
Práva a povinnosti kupujícího

(1) Kupující se zavazuje nakupovat zboží svým jménem a zaplatit za dodané zboží 
sjednanou cenu v dohodnuté lhůtě. Pokud kupující pověří pro nákup zboží 
zmocněnce, bude to uvedeno v kupní smlouvě.

(2) Při převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce a zjištěné 
vady ihned písemně oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že množství a 
provedení  zboží odpovídá údajům uvedeným v dodacím listu a  že  zboží je dodáno 
v  prvotřídní jakosti.

(3) Kupující se zavazuje při odběru zboží formou přímé dodávky  ihned po převzetí zboží 



odeslat prodávajícímu potvrzenou kopii dodacího listu. V případě nesplnění 
podmínky je prodávající oprávněn okamžitě zastavit zbývající dodávky zboží.

(4) Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k podržení platby za 
vyfakturovanou dodávku a bude považováno za neplnění závazků ze strany 
kupujícího.

(6) Pro posouzení vady zboží a sepsání reklamačního protokolu je kupující povinen 
přizvat zástupce prodávajícího.

(11) Úhrada kupní ceny včetně jejího příslušenství, tak jak je uvedeno v kupní smlouvě 
se zajišťuje ručitelským prohlášením fyzické osoby, která podepsala tyto VOP jako 
osoba jednající jménem kupujícího. Tato osoba podpisem této smlouvy prohlašuje, 
že uspokojí ve smyslu § 303 násl. Obchodního zákoníku veškeré pohledávky 
prodávajícího, které mu vzniknou na základě kupní smlouvy , nebo v přímé 
souvislosti s touto smlouvou vůči kupujícímu v případě, že tyto pohledávky neuhradí 
ve stanovené lhůtě kupující a tím přebírá ručení za pohledávky vzniklé na základě 
kupní smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní.

(12) Kupující může odebírat zboží přímo u výrobce na základě řádně vyplněné plné moci 
prodávajícím.

(13) Objednávka, plná moc kupujícího a dodací list budou považovány za platné pouze 
v případě, že budou podepsány statutárním zástupcem nebo jim písemně 
pověřeným pracovníkem.

(17) Kupující prohlašuje , že disponuje dostatečným objemem finančních prostředků 
k úhradě závazků vzniklých z této smlouvy. Zároveň se kupující výslovně zavazuje , 
neupřednostnit žádný jiný závazek na úkor závazků vůči prodávajícímu plynoucích 
z této smlouvy.

§4
Platební podmínky

(1) Nebylo-li  písemně dohodnuto  jinak,  hradí se pohledávky prodávajícího (zejména 
kupní cena) v hotovosti.

(2) Každý daňový doklad za plnění dle těchto VOP  musí odpovídat zákonným 
požadavkům na běžný daňový doklad.

(5) Daňový doklad prodávajícího se vystavuje do 15-ti dnů  od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. Daňový doklad prodávajícího je splatný v den splatnosti 
uvedeném na daňovém dokladu, není-li stanoveno jinak a hradí se bez jakéhokoliv 
odpočtu.

(6) Neodešle-li kupující do 7 kalendářních dnů s písemným odůvodněním daňový 
doklad zpět dodavateli, platí tento daňový doklad za uznaný.

(7) Je-li kupující v prodlení s plněním kterékoli pohledávky prodávajícího v rámci 
obchodního vztahu:

b) Je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,08% z 
dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti kupní ceny až do 
zaplacení.

f) Prodávající je dale oprávněn určit, že další dodávky zboží budou realizovány 
pouze prodejem za hotové, případně je oprávněn zastavit další dodávky 
zboží až do doby, než bude dlužná částka včetně smluvní pokuty uhrazena.

i) Ustanovení §4 odst.5 písm.a) a b) není dotčeno právo prodávajícího od 
smlouvy odstoupit podle ust. § 48 obč,zák. Při nedodržení smluvních 



podmínek a prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delším 30-ti dnů.
k) Prodávající je oprávněn odebrat dodané zboží , případně zboží obdobné 

povahy, z dispozice kupujícího. Kupující je povinen poskytnout 
prodávajícímu maximální součinnost.

n) souhlasí kupující s tím, že prodávající(postupitel) je oprávněnpostoupit 
pohledávku za kupujícím dlužníkovi kupujícího (postupníkovi) tak, že 
postupník uhradí postoupenou pohledávku přímo na účet postupitele. 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu maximální součinnost, 
zejména předat mu úplný a pravdivý soupis pohledávek a být mu 
nápomocen při jednání s dlužníky.

p) Nárok prodávajícího na náhradu škody není předchozími ustanoveními 
dotčen.

s) Prodávající je rovněž oprávněn prohlásit, že všechny doposud nesplatné 
pohledávky vůči kupujícímu se stávají okamžitě splatnými. Tuto skutečnost 
je prodávající povinen kupujícímu neprodleně písemně oznámit.

§ 5
Slevy, bonusy

(3) V rámci uzavřeného smluvního vztahu (kupní smlouvy) je prodávající oprávněn 
poskytnout kupujícímu následující cenocé či finanční slevy (bonusy)

a) Základní sleva (cenová.
Základní cena je sleva z kupní ceny uvedené v ceníku platném ke dni odběru, 
vyjádřena v procentech. Tato sleva bude kupujícímu automaticky odečtena 
při prodeji (fakturaci).

b) Hotovostní sleva (cenová)
Hotovostní sleva je sleva  z kupní ceny uvedené v ceníku platném ke dni 
odběru, vyjádřena v procentech Tato sleva bude kupujícímu automaticky 
odečtena při prodeji za hotové.

d) Platební bonus (finanční)
Platební bonus může být kupujícímu přiznán v případě, že kupní cena zbožíje 
zaplacena řádně a včas ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, tj. Budde 
připsána na účet prodávajícího do termínu splatnosti(včetně) Platební bonus
je vyjádřen v procentech. Vzúčtování platebního bonusu si kupující uplatní u 
prodávajícího písemnou formou a to 1x čtvrtletně, vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni čtvrtletí. Výše platebního bonusu se vypočítá z kupní ceny 
zboží bez DPH.

f) Objemový bonus (finanční)
Objemový bonus je vyjádřen v procentech. Tento bonus bude vyhodnocen 
za celý kalendářní rok a v případě, že na něj vznikne nárok, bude 
dobropisován nejpozději v měsíci únoru příštího roku a bude uhrazen 
formou vzájemného zápočtu. V případě, že kupující bude mít během roku 
vůči prodávajícímu  závazky po lhůtě splatnosti, ztrácí kupující nárok na 
tento bonus. Výše objemového bonusu se vypočítá z kupní ceny zboží bez 
DPH.

(12)  Kupující je povinen dodržet stanovený maximální limit kreditu. Kreditem se      
rozumí součet všech neuhrazených částek vyúčtovaných kupujícímu, a to ve 
lhůtě splatnosti I po jejím uplynutí. Za okamžik úhrady se považuje předání 
finanční částky v hotovosti na pokladnu v sidle prodávajícího či připsání této 



částky na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

§6
Výhrada vlastnictví

(1) Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví k prodávanému zboží až do úplného 
zaplacení kupní ceny, dohodnuté v kupní smlouvě a po splnění všech 
nárokůprodávajícího, které plynou z kupní smlouvy a těchto obhodních 
podmínek

(3) Při nedodržení platebních podmínek kupujícím, při dodánínávrhu na konkurz 
kupujícího, při likvidaci firmy kupujícího zaniká právo kupujícího prodat zboží 
spadající pod výhradu vlastnictví. Prodávající je oprávněn za této situace převzít 
zboží do své dispozice. Toto má účinky odstoupení od smlouvy. Prodávající má 
povinnosttoto písemně oznámit. 

Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného 
převzetí jsou k tíži kupujícího.

(5) Jestliže kupující prodá zboží, spadající pod výhradu vlastnictví, ať již samostatně 
nebo společně se zbožím, které prodávajícímu nepatří, pak již akceptací těchto 
obchodních podmínek postupuje kupující pohledávky, vznikající z dalšího zcizení 
na úhradu prodávajícímu ve výši hodnoty ceny zboží spadající pod výhradu 
vlastnictví. Prodávající toto postoupení přijímá.

(8) Jestliže kupující zabuduje zboží, spadající pod výhradu vlastnictví, jako 
podsattnou část nemovitosti třetí osoby, pak kupující akceptací těchto 
obchodních podmínek postupuje pohledávky vzniklé z úhrad od třetí osoby ve 
výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví, se všemi vedlejšími právy 
prodávajícímu, včetně práva na poskytnutí zajišťovací hypotéky a s právem 
přednostního pořadí před zbývajícími právy. Prodávající toto podstoupení 
přijímá.

§7
Řešení sporů

(22) Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
č.216/1994 Sb. V platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této 
smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před 
jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unif pro 
rozhodčí a mediální řízení ČR, a.s.,IČ:27166147(dale jen Unie) a zveřejněného na 
internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby 
zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unii, aby určila podle Jednacího řádu 
rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. 
Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů 
podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem  
rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího 
řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinili a uvedené 
dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

§8
Závěrečná ustanovení



(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.12.2009
(3) Účinnosti nabývají okamžikem podpisu kupní smlouvy smluvnimi stranami, tj. 

prodávajícím a kupujícím.

Ve Fryštáku dne 

………………………………
……

     


