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1. Rozsah 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) tvoří nedílnou součást každé 
smlouvy o zhotovení a dodání zboží, uzavřené společností ZÁLESÍ a.s. (dále jen "ZÁLESÍ") 
jako zhotovitelem a prodávajícím a odběratelem jako odběratelem a kupujícím (dále je 
"Odběratel"). Jiné podmínky, a to zejména všeobecné nákupní podmínky odběratelů, budou 
účinné pouze v případě, že ZÁLESÍ vysloveně a písemně potvrdí závaznost těchto podmínek 
před uzavřením smlouvy. 

Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení těchto VOP změnit, doplnit či vyloučit, a to 
pouze výslovným ujednáním ve smlouvě. V tomto smyslu má ujednání ve smlouvě přednost 
před ustanovením v těchto VOP. 

2. Předmět 

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je stanovení práv a povinností 
smluvních stran. 

ZALESÍ se zavazuje řádně zhotovit a dodat Odběrateli zboží ve sjednaném rozsahu předmětu 
plnění, na základě uzavřené smlouvy.  

Nebude-li uzavřena samostatná písemná smlouva, je smlouva o zhotovení a dodání zboží 
uzavřena akceptací nabídky společnosti ZÁLESÍ bez výhrad Odběratele, nebo akceptací 
objednávky Odběratele společností ZÁLESÍ. Objednávka se považuje za závaznou dnem 
jejího přijetí ze strany ZÁLESÍ, přičemž ZÁLESÍ si vyhrazuje právo objednávku odmítnout. 

 

Jakékoliv ilustrace, výkresy, kalkulace, další dokumenty a data vyhotovené společností 
ZÁLESÍ, jsou předmětem autorského práva ZÁLESÍ. Žádná ze smluvních stran není 
oprávněna údajů obchodní, výrobní nebo technické povahy, se kterými byla seznámena nebo 
které na základě uzavřené smlouvy získala, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany 
ani pro sebe ani pro jiné osoby, a to ani po skončení platnosti smlouvy. Za informace 
důvěrného charakteru se považují veškeré informace obchodní, výrobní nebo technické 
povahy, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. 

Jakékoliv poskytnutí takové informací třetí straně bude předmětem předchozího písemného 
souhlasu společnosti ZÁLESÍ.  

Dodržení termínu a množství plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti Odběratele, mezi 
které patří zejména: 

- zasílání výhledů a objednávek 
- placení faktur ve sjednaných termínech a době splatnosti  
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- včasná informovanost o blížících se technických změnách díla 
 

3. Dodací podmínky a dodávky 

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak platí, že sjednaným místem dodání je sídlo ZÁLESÍ (EXW 
dle Incoterms 2010). 

Řádnou úhradou kupní ceny přechází na Odběratele vlastnické právo k výrobkům. 

K přechodu nebezpečí škody na věci dochází převzetím předmětu plnění Odběratelem na 
základě řádně potvrzeného dodacího listu, popřípadě předáním prvnímu dopravci k přepravě 
Odběrateli.  

Pokud není sjednáno jinak, souhlasí Odběratel s dílčím plněním sjednaného množství a 
plněním před sjednaným termínem. 

4. Cena zboží a platební podmínky  

Cena je stanovena v uzavřené kupní smlouvě nebo příslušném ceníku. ZÁLESÍ si vyhrazuje 
právo jednostranně měnit ceník.  

Nárok na úhradu ceny za zboží a příslušné služby vzniká dnem splnění závazku, 
vyplývajícího z uzavřené smlouvy.  

Odběratel je povinen zaplatit vyúčtovanou částku na účet ZÁLESÍ ve lhůtě stanovené 
smlouvou. Nestanoví-li smlouva jinak, jsou faktury ZÁLESÍ splatné 30 dní od data vystavení 
faktury. 

Zadržení plateb, postoupení pohledávky nebo zápočet nároků Odběratele je vyloučeno, pokud 
ZÁLESÍ písemně tento postup neodsouhlasí. 

Oprávněné námitky k platebnímu dokladu je třeba sdělit ZÁLESÍ ve lhůtě jeho splatnosti. Na 
námitky oznámené po uplynutí lhůty splatnosti nebude ZÁLESÍ brát zřetel. 

ZÁLESÍ si vyhrazuje právo na zastavení dodávek v případě, že faktury nebudou Odběratelem 
uhrazeny ve stanovené lhůtě. Pro případ prodlení odběratele s úhradou faktur vzniká ZÁLESÍ 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý i započatý 
den prodlení.  

Ceny jsou kalkulovány na základě tržních cen vstupních nákladů v den nabídky. V případě 
neočekávaných zvýšení cen vstupních materiálů, nebo nepříznivé změně kurzu koruny k 
ostatním měnám, si ZÁLESÍ vyhrazuje právo jednat o zvýšení cen svých výrobků. 
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 5. Force Majeure 

V případě Force Majeure je ZÁLESÍ oprávněno pozdržet dodávky po dobu a v rozsahu 
výluky, a to zejména z důvodu provozní poruchy, dopravní výluky, poruchy dodávek energie 
a stávky. V případě, trvání výluky více jak 6 týdnů nebo neschopnosti ZÁLESÍ nadále 
dodávat výrobky jako následek výluky, mají ZÁLESÍ i Odběratel právo odstoupit od 
smlouvy. 

5. Jakost zboží a odpovědnost za vady 

Schválená výkresová dokumentace, popisy, vzorky objednané odběratelem jsou pro obě 
strany závazné.  Nebude-li dohodnuto jinak, ZÁLESÍ nezahájí výrobu bez ovzorkování dílů a 
bez písemného potvrzení a schválení vzorků odběratelem. 

ZÁLESÍ odpovídá za to, že veškeré dodané zboží bude zhotoveno a dodáno v jakosti dle 
smlouvy a v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy, včetně zachování 
kvalitativních požadavků při skladování a přepravě. Odpovědnost za vady se řídí platnými 
právními předpisy.  

Nároky z odpovědnosti za vady a na náhradu škody nelze uplatnit, pokud je vada způsobená 
nesprávným zacházením, údržbou, instalací, nevhodným použitím, nedbalým zacházením 
nebo přirozeným opotřebením, odběratelem nebo jakoukoliv třetí stranou. 

V případě včasné a oprávněné reklamace, ZÁLESÍ odstraní vady dle svého uvážení, obvykle 
náhradní dodávkou nebo opravou vady. 

V rámci reklamace má odběratel povinnost prokázat odpovědnost ZALESÍ za vzniklou vadu. 

6. Závěrečná ujednání  
 

Odběratel se zavazuje k tomu, že do 15 dnů společnosti ZÁLESÍ písemně oznámí jakékoliv 
organizační změny, při nichž práva a závazky z uzavřených smluv i těchto VOP přejdou na 
jiný právní subjekt a že sdělí správné označení tohoto nového subjektu. 

V případě, že jedna ze smluvních stran zastaví platbu, je proti ní zahájeno insolvenční řízení 
nebo je v úpadku, druhá strana je oprávněna odstoupit od časti smlouvy, která nebyla do té 
doby naplněna. 

V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným, zbylé ustanovení zůstávají 
v platnosti. Namísto neplatných ustanovení se obě strany dohodnou na ustanoveních, které se 
budou co nejvíce blížit neplatnému ustanovení. 

Strany se dohodly, že jejich právní vztahy se budou řídit právním řádem České republiky, pro 
všechny právní spory příslušný bude obecný soud společnosti ZÁLESÍ.  


