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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

obchodní společnosti 
 

ChinaCert s.r.o. 
 

se sídlem K Zaječímu vrchu 734, 33901 Klatovy, Česká republika 
 

identifikační číslo: 04267273 
 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31451, 
 

pro obchodní činnost (dodávka služeb a zboží) 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 
ChinaCert s.r.o., se sídlem K Zaječímu vrchu 734, 33901 Klatovy, identifikační číslo: 04267273, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31451 (dále jen „prodávající“) 
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé 
v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo či další smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi 
prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). 
 

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od 
obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před 
ustanovením obchodních podmínek. 
 
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. 
 
1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních 
stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti 
smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále 
podmínkami a pokyny uvedenými při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy 
smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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2. Objednávka a uzavření smlouvy 
 
2.1. Kupující představuje prodávajícímu rozsah dodávky služeb nebo zboží formou písemné nabídky 
(dále jen „nabídka“). Zaslaná nabídka je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího 
na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy 
je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím. 
 
2.2. Kupující provádí závaznou objednávku prostřednictvím zaslání vlastní písemné objednávky, 
případně zasláním potvrzené nabídky nebo zasláním jiné písemné zprávy, ve které kupující 
jednoznačně vyjádří svoji vůli uzavřít smlouvu za daných podmínek. Zasláním objednávky kupující 
stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí. 
 
 2.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro 
prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti 
a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. 
 
2.4. Smlouva je uzavřena buď potvrzením akceptace objednávky prodávajícím nebo okamžikem 
uplynutí 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla prodávajícímu prokazatelně doručena závazná objednávka 
a zároveň pokud nebyla prodávajícím v této lhůtě objednávka kupujícího odmítnuta. 
 

3. Dodací podmínky a vlastnické právo 
 

3.1. Prodávající je povinen dodat službu nebo zboží kupujícímu dohodnutým způsobem a 
v dohodnutém rozsahu. Místo dodání služby nebo zboží je specifikováno v nabídce. 
 
3.2. Termín dodání služby nebo zboží je specifikován v nabídce a je vždy pouze orientační a nezávazný. 
Prodávající se zavazuje aktivně působit tak, aby byl termín dodání dodržen. Při nedodržení termínu 
dodání uvedeného v nabídce není kupující oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu jakékoliv sankce. 
 
3.3. Za dodání služby nebo zboží kupujícímu se považuje doručení předmětu plnění kupujícímu.  
 
3.4. Kupující je povinen při doručení předmětu plnění bezodkladně zkontrolovat úplnost a bezchybnost 
dodávky, dodávku převzít a případné závady neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, nejpozději 
však do 2 pracovních dnů. O závadách bude sepsán protokol. 
 
3.5. Nepřevzetím služby nebo zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat 
úhradu kupní ceny v plné výši. 
 
3.6. Vlastnické právo ke službě nebo zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, 
než službu nebo zboží převezme. 

 



   

 
 

ChinaCert s.r.o. | K Zaječímu vrchu 734, 33901 Klatovy, Česká republika | IČ 04267273, DIČ CZ04267273 | Tel.: +420 775044440, E-mail: info@chinacert.cz, Web: www.chinacert.cz 
Jednatel: Ing. Václav Fremund | Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31451 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Č.Ú.: 115-751000247 / 0100, IBAN:  CZ6501000001150751000247, SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

4. Platební podmínky 
 
4.1. Platební podmínky jsou specifikovány v nabídce a kupující se je zavazuje dodržovat bez výhrad. 
Není-li dohodnuto jinak, pak platí: 

a) částka 75% z ceny plnění bude fakturována prodejcem kupujícímu po obdržení závazné 
objednávky 
b) částka 25% z ceny plnění bude fakturována prodejcem kupujícímu před doručením 
předmětu plnění 
c) lhůta splatnosti je 14 kalendářních dnů od vystavení faktury 
d) platba za služby a zboží je možná v Kč, faktura bude vystavena v Kč  
e) faktura může být zaslána kupujícímu elektronicky 

 
4.2. Závazek kupujícího uhradit cenu plnění je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání 
příslušné částky na účet prodávajícího. 
 
4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován 
úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu 
škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen. 
 
4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny služby nebo zboží je prodávající rovněž oprávněn 
pozastavit další dohodnuté dodávky služeb nebo zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných 
dluhů kupujícího. 
 
4.5. Je-li kupující v prodlení s úhradou ceny služby nebo zboží déle než 1 týden, mohou být závazky 
kupujícího prodávajícím postoupeny třetí straně. 
 
 
 

5. Odstoupení od smlouvy 
 
5.1. Do doby převzetí služby nebo zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající 
kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento 
účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující 
žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). 
 
5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy bez nároku na jakoukoliv kompenzaci 
kupujícímu, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny služby nebo zboží déle než 1 týden. Nárok 
prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen. 
 
5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez nároku na jakoukoliv kompenzaci prodávajícímu, 
je-li prodávající v prodlení s dodáním služby nebo zboží déle než 90 dní od sjednaného data dodání. 
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5.4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy a zároveň je povinen uhradit prodávajícímu částku 
odpovídající: 

a) 10% celkové ceny objednané služby nebo zboží, odstupuje-li kupující od smlouvy po odeslání 
své závazné objednávky prodávajícímu, ale prodávající ještě nezačal plnit předmět smlouvy; 
b) 50% celkové ceny objednané služby nebo zboží, odstupuje-li kupující od smlouvy po odeslání 
své závazné objednávky prodávajícímu a prodávající již začal plnit předmět smlouvy; 
c) 100% celkové ceny objednané služby nebo zboží, odstupuje-li kupující od smlouvy po 
odeslání své závazné objednávky prodávajícímu a prodávající již začal plnit předmět smlouvy a 
prodávajícímu tímto prokazatelně vznikly jakékoliv závazky vůči třetí straně; 

 
5.5. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně služeb a zboží, které bylo dodáno řádně a 
bez neodstranitelných vad. 
 
5.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou 
cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
 
 
 

6. Práva z vadného plnění 
 
6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem. 
 
 
 

7.  Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího 
 
7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou 
označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto 
informace zejména: 

a) uchovávat jako důvěrné; 
b) neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě; 
c) nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy; 
d) nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem. 

 
7.2. Kupující se zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných 
mu prodávajícím. 
 
7.3. Kupující se zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího předávat třetí straně informace a 
podklady poskytnuté prodávajícím, a to ani v pozměněné podobě. Při porušením tohoto ustanovení 
má prodávající právo na kompenzaci ve výši 100% celkové ceny objednané služby nebo zboží. 
 
7.4. Prodávající se zavazuje, že nebude bez souhlasu kupujícího předávat třetí straně informace a 
podklady poskytnuté kupujícím, vyjma informací a podkladů určených k plnění předmětu smlouvy. 
 
 
 
 

https://online-textil.cz/reklamacni-rad-pro-podnikatele-a-pravnicke-osoby
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8. Závěrečná ustanovení 
 
10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo 
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho 
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  
 
10.2. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2016. 
 
 
 
V Klatovech, dne 01.01.2016 
 
 
Ing. Václav Fremund 
ChinaCert s.r.o. 
jednatel 

 
 


