
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky 

pro prodej ekopanelů 
 

EKOPANELY SERVIS s.r.o., se sídlem Jedousov 64, 535 01, IČO: 27508561, DIČ: CZ27508561, 
zapsaná v oddílu C vložce 23164 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, 

vydává ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, 

tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej ekopanelů: 
 

I. Kupní smlouva 

1) Kupní smlouva se uzavírá písemnou formou. Jakékoliv změny kupní smlouvy se uzavírají rovněž 

pouze písemnou formou. Při objednávce zboží prostřednictvím faxu nebo e-mailu vyhotoví návrh 
kupní smlouvy prodávající a zašle jej k podpisu kupujícímu; pokud kupující návrh kupní smlouvy 

neakceptuje a nevrátí jej firemně podepsaný do 7 kalendářních dnů prodávajícímu, kupní smlouva 

nevznikne a je třeba provést nové jednání o obsahu kupní smlouvy. 
2) Tyto obchodní podmínky jsou přílohou a nedílnou součástí kupní smlouvy. 

 
II. Kupní cena 

1) Kupní cenou uvedenou v kupní smlouvě se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty, takže k této 

ceně prodávající připočte DPH ve výši stanovené zákonem o DPH. 
2) Kupní cenu uhradí kupující bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího 

uvedeného v kupní smlouvě.  
3) Kupní cenu může po předchozí dohodě obou smluvních stran zaplatit kupující prodávajícímu 

v hotovosti před nakládkou předmětného zboží.  

4) Trvalým odběratelům mohou být nabídnuty množstevní slevy. 
5) Kupní cena může být navýšena v případě objednání menšího množství ekopanelů jednotlivého 

rozměru (0-5 ks včetně) o poplatek za kusovou výrobku. Ten je jednotně stanoven na 100 Kč/ks 
popřípadě €4/ks. 

 
III. Dodání zboží 

1) Prodávající je povinen připravit zboží k expedici v termínu určeném po zaslání potvrzení 

objednávky kupujícímu. Datum, od něhož je zboží připraveno k odběru kupujícím, oznámí 
prodávající kupujícímu faxem, e-mailem nebo telefonicky. 

2) Místo plnění sjednávají smluvní strany v souladu s doložkou EXW, tj. v sídle prodávajícího. 
Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím 

v sídle prodávajícího (areálu v Jedousově). Kupující má povinnost převzít zboží do 14 kalendářních 

dnů ode dne oznámení prodávajícího o připravenosti zboží, které je předmětem kupní smlouvy, 
k odběru. Zboží může kupující převzít v uvedeném období v pracovních dnech od 6.15 hod. do 

13.00 hod. 
3) Při převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu dodací list s uvedením množství 

převzatého zboží a jeho jakosti (viz technický list). Kupující svým podpisem na stejnopisu dodacího 
listu stvrzuje převzaté množství zboží a skutečnost, že kupující při převzetí provedl prohlídku 

tohoto zboží a prověřil odpovídajícím způsobem jeho jakost. Jestliže se kupující nedostaví 

k převzetí zboží (pověří převzetím zboží dopravce), potvrdí za kupujícího dodací list řidič vozidla a 
doplní údaje o svém jménu, číslu občanského průkazu a RZ vozidla zajišťujícího přepravu zboží. 

Na základě potvrzeného dodacího listu vystaví prodávající daňový doklad (fakturu) na zboží, 
kterou předá nebo zašle poštou kupujícímu. 

4) Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí od 

prodávajícího, nemůže uplatnit nároky z případných zjevných vad zboží (např. poškozený povrch 
ekopanelů), ledaže by kupující zcela věrohodně prokázal, že tyto zjevné vady mělo zboží již před 

jeho nakládkou na vozidlo zajišťující přepravu zboží. 
5) Nebezpečí škody na zboží (ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením věci bez ohledu na 

to, z jakých příčin k nim došlo) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím, resp. 



dopravcem, nebo nepřevezme-li je kupující nebo dopravce včas, okamžikem, kdy prodávající 

kupujícímu umožnil nakládat se zbožím (dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek). 

 
IV. Přeprava a uskladnění zboží u kupujícího 

1) Pro přepravu zboží je kupující povinen zajistit vozidlo s rovnou podlahou (bez výčnělků) a 
s ochrannou plachtou nebo jinou ochranou proti srážkové vlhkosti. Ekopanely je možno 

přepravovat pouze v poloze na plocho (vzdálenost jednotlivých prokladů - max 70 cm od sebe), 

maximálně 20 ks nad sebou v jednom přepáskovaném balíku a maximálně 2 balíky nad sebou 
proložené proložkami, řádné uložení zboží při přepravě zajišťuje a zodpovídá za něj přepravce. 

Přepáskování balíku včetně 8 ks ochranných plastových rohů poskytnutých prodávajícím je 
zahrnuto v celkové kupní ceně. Ekopanely lze dle požadavku zákazníka přepravovat na nevratných 

paletách, které nejsou součástí ceny ekopanelů. 
2) Uskladnění ekopanelů u kupujícího je nutno zajistit takovým způsobem, aby ekopanely byly pod 

střechou v suchém prostředí a nacházely se na proložkách maximálně v množství stanoveném 

shora pro jejich přepravu. 
 

V. Závěrečná ustanovení 

1) Tyto obchodní podmínky mají platnost od 1. června 2010. 

2) Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy dostupné ke stažení na webové stránce 

www.ekopanely.cz. 
 

 
 

 
 

 

 
 

V Jedousově dne 1. května 2011 
 

 

Jan Bareš 
jednatel společnosti 

http://www.ekopanely.cz/

