
 

 

Všeobecné prodejní podmínky  
společnosti AGROSALES s.r.o.  

 
1. Rozsah platnosti. 
Tato ustanovení určují pravidla a podmínky prodeje zboží, které platí pro 
AGROSALES s.r.o. se sídlem v Jihlavě, Herolticích 65 (nazývanou dále 
zkráceně AGROSALES) a Zákazníka, pokud určitá smlouva neurčuje jinak.  
 
2. Uzavření smlouvy 
1. Závazky AGROSALES vůči Zákazníkovi vznikají výhradně na základě 
písemných prohlášení stran. Základem pro prodej je předložení objednávky 
Zákazníkem, podepsané oběma stranami. 
2. Pokud by nastal případ, kdy po potvrzení Zákazníkovi objednávky nebude 
AGROSALES moci objednávku realizovat, AGROSALES může buď 
nabídnout Zákazníkovi jiné zboží, nebo odstoupit od smlouvy (Zákazník nemá 
nárok na odškodnění) a zároveň předložit prohlášení o odstoupení ve lhůtě 21 
dnů od data vzniku příčiny znemožňující provedení objednávky. 
 
3. Cena a platební podmínky 
1. Cena, kterou je Zákazník zavázaný zaplatit, je splatná bankovním převodem 
na bankovní účet AGROSALES uvedený na faktuře, a to v termínu do14 dnů 
od data vystavení faktury, anebo v termínu uvedeném na faktuře, který bude 
minimálně 7 dnů. 
2. Prodejní cena výrobků je určená stranami v objednávce.  
3. Pokud ke dni předložení objednávky nelze určit cenu částkou, Strany 
souhlasí s tím, že pro prodej výrobků, na něž se vztahuje tato objednávka, bude 
platit cena podle platného ceníku  AGROSALES zpracovaného pro tuto 
sezónu. 
4. V případě popsaném v odstavci 3. předloží AGROSALES Zákazníkovi 
platný ceník pro určitou sezónu okamžitě po jeho zavedení. Pokud Zákazník 
nevznese námitky k ceníku v termínu 3 dnů od data jeho obdržení, budou 
Strany v rámci objednávky uváděné v odstavci 3. vázány cenami určenými 
v tomto ceníku.  
5. Společnost AGROSALES je oprávněná ke změně ceny, pokud by Zákazník 
provedl změny podmínek objednávky po přijetí závazku uvedeného v bodě 
2.1. (např. změna specifikace, termínů dodávky, místa dodávky, apod.). 
 
4. Vyhrazení vlastnictví 
Zákazník se stává vlastníkem výrobků ve chvíli, kdy uhradí celou částku ceny 
za produkt. AGROSALES se může dožadovat veškerých práv vyplývajících 
z vyhrazeného vlastnického práva, a také se dožadovat odškodnění v případě 
poškození, opotřebování nebo neujednaného nakládání se zbožím. 
 
5. Dodávka 
1. Výrobek se považuje za předaný Zákazníkovi po jeho předání na určeném 
místě dodávky. Zákazník má povinnost potvrdit převzetí výrobku na „dodacím 
listu“ nebo v „zápisu o předání - převzetí zboží“. Zákazník nemůže odmítnout 
podepsání dodacího listu nebo zápisu o předání a zaplacení, pokud jsou vady 
nepodstatné.  
2. Zákazník je povinen převzít výrobky po oznámení možného termínu 
předání.  
3. Zákazník je povinen zkontrolovat množství a kvalitu dodané zásilky během 
vykládání a podepsat dodací list. Seznam případného chybějícího nebo 
poškozeného zboží je třeba zapsat do tohoto dokladu. Pokud je dodací list 
podepsán Zákazníkem bez připomínek, je AGROSALES povinná vyřizovat 
výhradně reklamace skrytých vad. Toto se týká také převzetí zboží 
Zákazníkem ze skladu AGROSALES. 
4. Nebezpečí ztráty nebo poškození výrobků přechází na Zákazníka ve chvíli 
předání tohoto zboží Zákazníkovi ve smyslu bodu 1. Pokud by Zákazník 
nepřevzal výrobky v předpokládaném termínu, nebezpečí ztráty nebo 
poškození na něj přechází ve chvíli, kdy převzetí výrobku bylo možné, ve 
smyslu bodu 2. 
5. Zákazník je povinen zajistit vyložení zboží na místě dodávky. Náklady na 
vyložení a případné poškození výrobků během vykládání nese Zákazník. 
6. AGROSALES nezodpovídá za zpoždění dodávky, pokud Zákazník 
nedodržel termíny plateb nebo nesplnil - pokud by se to vyžadovalo - svojí 
jinou povinnost. V uvedených případech je AGROSALES oprávněná 
pozastavit uskutečňování dalších objednávek až do doby uhrazení svých 
nezaplacených pohledávek, ukončení nedodržování povinnosti nebo odstranění 
důsledků tohoto nedodržení.  
7. V případě šarží zboží, jejichž převzetí bude odloženo z důvodů na straně 
Zákazníka, zaplatí Zákazník AGROSALES kromě ceny také náklady na 
skladování zboží ve výši 40,- Kč netto za 1 tunu měsíčně.  
8. V případě objednání zboží a jeho následného nepřevzetí, stažení objednávky 
nebo jakéhokoliv jiného počínání, které by znamenalo neuskutečnění smlouvy 
z viny Zákazníka, je AGROSALES oprávněná vyúčtovat Zákazníkovi smluvní 
pokutu ve výši 15 % z hodnoty zboží včetně daně neuskutečněné objednávky. 

9. Veškeré zálohy zaplacené Zákazníkem, které se týkají této objednávky, se 
započítají na uhrazení výše uvedeného smluvního penále.  Tato smluvní pokuta 
nemá vliv na nárok z titulu úroku z prodlení v zákonné výši a z titulu náhrady 
případné škody. 
 
6. Vady 
1. Společnost AGROSALES má povinnost odebrat vzorek, provést jeho 
zkoušku a provést jeho příslušné zajištění (tzv. železná zkouška) u každé šarže 
zboží určeného k prodeji.  
2. V případě zjištění vady prodávaného výrobku po jeho převzetí, je Zákazník 
oprávněn provést nahlášení vady spolu s jejím podrobným popisem a 
uvedením svých požadavků v termínu do 7 dnů od data, kdy se vada vyskytla, 
jinak ztrácí oprávnění na pozdější nároky z titulu předmětné vady.  
3. Na základě nahlášené reklamace, objedná AGROSALES opětovnou 
zkoušku zajištěného vzorku, který byl uváděn v odst. 1, v nezávislé laboratoři. 
Výsledek opětovné zkoušky bude pro obě strany ve věci reklamace rozhodující 
a konečný. Náklady na opětovnou zkoušku zaplatí prohrávající strana. 
4. Odpovědnost AGROSALES se nevztahuje na vady vyplývající 
z nesprávného používání výrobku, včetně nesprávné dopravy, uchovávání, 
skladování, zpracování, použití.  
3. Zákazník je povinen používat výrobky v souladu s jejich určením, při 
dodržování pravidel bezpečnosti práce a zavazuje se k dodržování veškerých 
předpisů a úprav a přijaté, a všeobecně používané praxe při využívání výrobků. 
 
7. Vyšší moc 
1. Žádná smluvní strana nenese odpovědnost za porušení smluvních podmínek 
vyplývající z okolnosti způsobených vyšší moci, a navíc AGROSALES nenese 
odpovědnost za porušení smluvních podmínek vyplývající ze špatných 
povětrnostních podmínek. Za špatné povětrnostní podmínky se považují mj.: 
požár, povodeň, kroupy, vymrznutí, porůstání, polní diskvalifikace, sucho, 
přílišné deště. Smluvní strana, která se odvolává na případ vyšší moci nebo 
špatné povětrnostní podmínky, má povinnost neodkladně informovat druhou 
smluvní stranu o vzniklé situaci, předpokládané době jejího trvání a 
předpokládaných důsledcích. Strany se budou všemožně snažit, aby společným 
působením minimalizovaly rozsah škod.  
 
8. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je vyhotovená na základě české legislativy a ve věcech, které 
nejsou ve smlouvě upraveny, se budou používat české právní předpisy. 
2. V případě jakýchkoliv sporů, které by mohly vyplývat ze smlouvy, je 
příslušným soudem český soud určený na základě sídla AGROSALES. 
3. Veškerá technická a technologická řešení použitá pro výrobky, včetně řešení 
použitých při jednání o nabídce, jsou duševním vlastnictvím  AGROSALES a 
jsou právně chráněná. 
4. Strany se zavazují k dodržování důvěrnosti, která se vztahuje na veškeré 
informace týkající se prodeje a fungování podniků AGROSALES a Zákazníka.  
5. Přenesení oprávnění vyplývajících ze smlouvy vyžaduje písemný souhlas 
AGROSALES, jinak není platné.  
6. Provedení srážek Zákazníkem, především z částky ceny k zaplacení a z 
jiných příslušných nároků AGROSALES, je vyloučeno.  
7. Ustanovení těchto Všeobecných prodejních podmínek zastupují všechny 
předchozí Všeobecné prodejní podmínky AGROSALES. 
8. Strany se vzájemně zavazují k informování druhé strany pokaždé o změnách 
adresy uvedené ve smlouvě. Doručení na adresu uvedenou smluvní stranou se, 
v případě odeslání poštou zpět zásilky odeslané na uvedenou adresu, považuje 
za účinné s uplynutím sedmého dne, počítaného od dne následujícího po dni 
odeslání, pokud zásilka nebyla adresátem přijata, bez ohledu na příčinu jejího 
nepřijetí. 
 
 
 
 
 
 


