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Článek I. Úvodní ustanovení 

1.1. Podle těchto (prodejních) obchodních podmínek („OP“) uzavírá společnost SALE 
s.r.o., se sídlem: Staroveská 401/78, Proskovice, 724 00 Ostrava, IČ: 26824698, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 
C 26803 („prodávající“) smlouvy („smlouva“) o úplatné dodávce zboží („zbožím“ 
se rozumí veškerý sortiment prodávajícího, např. různé druhy tašek, pro ilustraci 
viz produkty uvedené na webových stránkách prodávajícího: https://sale-
ostrava.cz/) druhé smluvní straně („kupující“) (prodávající a kupující jednotlivě 
dále také jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“). 

1.2. Prodávající uzavírá smlouvy vždy za použití těchto OP, není-li mezi smluvními 
stranami výslovně ujednáno jinak. Prodávající podřizuje režim smlouvy výhradně 
těmto OP (prodávající předem vylučuje použití jakýchkoli jiných obchodních 
podmínek, např. obchodních podmínek kupujícího). 

1.3. OP tvoří neoddělitelnou součást smlouvy, a to bez ohledu na to, zdali smlouva na 
OP přímo odkazuje či nikoli, není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno 
jinak.  

1.4. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že jsou mu OP známy a že se podrobně 
seznámil s jejich obsahem. OP jsou dostupné také na webových stránkách 
prodávajícího (https://sale-ostrava.cz/). 

1.5. Odkaz na smlouvu (není-li výslovně uvedeno jinak) znamená také odkaz na OP 
(včetně příloh OP). Ujednání ve smlouvě mají přednost před OP. 

Článek II. Uzavření smlouvy 

2.1. Smlouva je uzavírána takto: (i) kupující vyplní formulář objednávky (návrhu na 
uzavření smlouvy; „objednávka“) a tento zašle prodávajícímu (vzor objednávky 
tvoří Přílohu č. 1 OP), (ii) pokud prodávající souhlasí s uzavřením smlouvy, 
potvrdí objednávku a tuto zašle zpět kupujícímu. Smlouva je uzavřena odesláním 
potvrzené objednávky kupujícímu. 

2.2. Prodávající je oprávněn, nikoli povinen potvrdit objednávku. 
2.3. Objednávku může předcházet cenová nabídka prodávajícího (obsahem cenové 

nabídky je zpravidla předběžný návrh podmínek smlouvy; „cenová nabídka“). 
Cenová nabídka slouží výhradně pro zpracování objednávky. Cenová nabídka 
není závazná a nepřestavuje návrh na uzavření smlouvy. 

2.4. Smlouva může být uzavřena písemně nebo elektronicky (e-mailem). 

Článek III. Platební a fakturační podmínky 

3.1. Není-li určeno jinak, je kupní cena ve smlouvě uvedena bez DPH (DPH bude ke 
kupní ceně připočtena). 

3.2. Co zahrnuje kupní cena, určuje dodací doložka (dle INCOTERMS) ve smlouvě. 
3.3. Kupní cena (záloha na kupní cenu) bude vyúčtována fakturou prodávajícího 

(„faktura“). Faktura může být vystavena a zaslána elektronicky, např. e-mailem.  
3.4. Není-li určeno jinak, je kupující povinen zaplatit zálohu na kupní cenu (ve výši 80 

% kupní ceny), a to ve lhůtě 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, a zbylou část kupní 
ceny před expedicí zboží a jeho dodáním. 

3.5. Kupní cena (záloha na kupní cenu) bude zaplacena bankovním převodem na účet 
uvedený na faktuře. 

Článek IV. Dodání zboží 

4.1. „Dodáním zboží“ se rozumí odevzdání zboží kupujícímu. 
4.2. Lhůta pro dodání zboží je uvedena ve smlouvě („dodací lhůta“). 
4.3. Dodací lhůta začíná běžet od události, které nastane jako poslední: (i) uzavření 

smlouvy, (ii) úplné zaplacení zálohy na kupní cenu, (iii) prokazatelné schválení 
tiskové korektury kupujícím, (iv) poskytnutí všech podkladů nebo materiálů (ze 
strany kupujícího) potřebných pro výrobu nebo dodání zboží dle smlouvy. Je-li 
dodání zboží určeno konkrétním termínem, platí toto ujednání obdobně (termín 
dodání zboží se posouvá o dobu, po kterou byl kupující v prodlení se splněním 
svých povinností, s připočtením doby potřebné pro pokračování ve výrobě zboží). 

4.4. Prodávající je oprávněn zboží dodat i před dodací lhůtou nebo termínem, resp. je 
oprávněn zboží dodat i částečně; kupující je povinen takové plnění prodávajícího 
přijmout. 

4.5. Prodávající vyrozumí kupujícího před expedicí zboží o předpokládaném datu 
dodání zboží. 

4.6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost pro dodání 
zboží (zejména je povinen prodávajícímu sdělit konkrétní adresu pro dodání zboží 
a kontaktní osobu pro dopravce, zajistit podmínky pro převzetí zboží). 

4.7. Kupující je povinen zboží převzít.  
4.8. Odmítne-li kupující zboží převzít (např. fakticky při pokusu o dodání zboží, 

písemně nebo e-mailem ještě před dodáním zboží), pak bez dalšího platí, že zboží 
bylo dodáno; kupující je v takovém případě povinen (i) zaplatit kupní cenu a (ii) 
nahradit prodávajícímu škodu (např. náklady na dopravu zboží zpět do areálu 
prodávajícího, náklady na skladování zboží). 

4.9. Prodávající zabalí zboží podle svého uvážení, zpravidla do papírových kartonů. 

4.10. Specifické požadavky na zabalení zboží je kupující povinen prodávajícímu sdělit 
před uzavřením smlouvy; prodávající je povinen zboží takto zabalit pouze tehdy, 
je-li to sjednáno ve smlouvě (včetně ujednání o ceně tohoto způsobu balení). 

4.11. Dodání zboží na EUR paletách je zpoplatněno nad rámec kupní ceny (300 Kč nebo 
12 EUR za jednu paletu bez DPH). 

Článek V. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

5.1. Zboží má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
5.2. Zboží nemá vadu, odpovídá-li povolené toleranci (seznam povolených tolerancí 

tvoří Přílohu č. 2 OP). 
5.3. Kvalita potisku (jiné technologie) bude odpovídat střední (standardní) jakosti. 

Není vadou zboží, pokud se potisk (jiná technologie) podstatným způsobem neliší 
od tiskových dat, vzorku či tiskové korektury.  

5.4. Prodávající neodpovídá za ev. nepoužitelnost symbolu čárového kódu EAN nebo 
jiného symbolu kódu vytištěného na zboží a za následky nesprávného načtení 
takového kódu, s výjimkou případů, kdy je tento stav prokazatelně způsoben 
nedostatky při výrobě zboží. 

5.5. Zboží je vyráběno na základě zadání kupujícího, prodávající proto neodpovídá za 
volbu materiálu nebo konstrukce zboží, za funkčnost a bezpečnost zboží, za 
způsob užívání zboží, za důsledky případného užití předmětů duševního 
(průmyslového) vlastnictví při výrobě zboží (např. užití autorského díla, patentu, 
užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky, vynálezu, know-how, 
obchodního tajemství) (tyto aspekty není prodávající povinen jakkoli prověřovat); 
uzavřením smlouvy kupující proto potvrzuje, že (i) jsou mu důkladně známy tyto 
aspekty zboží, (ii) prodávající neuvádí zboží na trh. Prodávající neodpovídá za 
újmu způsobenou vadou zboží (coby výrobku) nebo porušením práv duševního 
(průmyslového) vlastnictví; bude-li vůči prodávajícímu uplatněno právo na 
náhradu takové újmy, je kupující povinen jej v plném rozsahu odškodnit (např. 
zprostit prodávajícího daného závazku, nahradit mu vzniklou škodu, nahradit mu 
vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení nebo nákladů řízení). 

5.6. Prodávající přebírá záruku za jakost - zaručuje se, že zboží bude po záruční dobu 
(1 rok od dodání zboží) způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé 
vlastnosti. 

5.7. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží provést řádnou přejímku, tj. 
pečlivě zkontrolovat stav přepravních obalů, druh, množství a jakost zboží. Není-li 
při převzetí zboží sepsán záznam o poškození, platí, že přepravní obal zboží nebyl 
poškozen. V případě poškození přepravních obalů je kupující povinen o poškození 
pořídit průkaznou fotodokumentaci a reklamovat jej tentýž den, kdy mu bylo 
zboží dodáno. Množstevní vady (počet kartonových obalů nebo palet) je nutné 
reklamovat bezprostředně po převzetí zboží (tentýž den, kdy mu bylo zboží 
dodáno), v opačném případě platí, že dodané množství bylo v pořádku. 

5.8. Vady zboží při přechodu nebezpečí na věci: není-li smlouvou (OP) určeno jinak, 
je kupující povinen vady zboží reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy měl 
možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do dvou měsíců od dne 
odevzdání zboží.  

5.9. Záruční vady: vadu krytou zárukou musí kupující reklamovat bez zbytečného 
odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však 
v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Tím není dotčen předchozí 
odstavec OP. 

5.10. Reklamaci zboží je kupující povinen učinit písemně nebo e-mailem (označením 
vady nebo oznámením, jak se vada projevuje), součástí reklamace je vždy 
průkazná fotodokumentace. Nebude-li reklamace odpovídat těmto podmínkám, 
platí, že vada nebyla reklamována. 

5.11. Při reklamaci je kupující povinen zboží uskladnit odděleně od ostatního zboží, 
řídit se pokyny prodávajícího (bez souhlasu prodávajícího zejména není oprávněn 
se zbožím jakkoli nakládat) a poskytnout prodávajícího veškerou součinnost 
(kupující zejména umožní prodávajícímu vadu přezkoumat, včetně prohlídky na 
místě nebo odebrání vzorků apod.). 

5.12. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit (tj. posoudit oprávněnost reklamace) ve 
lhůtě 60 dnů od doručení reklamace; ve shodné lhůtě prodávající také určí (je-li 
reklamace oprávněná), jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vada odstraněna 
(volba práva z vadného plnění náleží výhradně prodávajícímu), a to (i) dodáním 
bezvadného zboží, nebo (ii) slevou z kupní ceny. 

5.13. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu zboží po přechodu nebezpečí 
škody na věci vnější událost (tj. nevhodné skladování, mechanické poškození, 
nesprávné užívání, vliv počasí apod.). 

Článek VI. Smluvní pokuty, opatření prodávajícího 

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 
- ve výši 0,5 % kupní ceny (bez DPH) za každý, i jen započatý den prodlení se 

zaplacením kupní ceny (nebo zálohy na kupní cenu), 
- ve výši 20 % kupní ceny (bez DPH) za porušení povinnosti převzít zboží, 
- ve výši 0,5 % kupní ceny (bez DPH) za každý, i jen započatý den prodlení 

s převzetím zboží. 
 
6.2. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti splnit dluh utvrzený 

smluvní pokutou. 
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6.3. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody 
nebo jiné újmy. 

6.4. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny (zálohy na kupní cenu), je 
prodávající vůči kupujícímu oprávněn uplatnit následující opatření (výhradně 
podle svého uvážení může prodávající uplatnit jak pouze některé opatření, tak 
všechna opatření): (i) požadovat bezodkladné zaplacení všech dluhů kupujícího 
(včetně těch, které nebyly dosud splatné), (ii) pozastavit plnění svých smluvních 
povinností („sistace“) až do úplného zaplacení dlužné částky nebo od smlouvy 
odstoupit (sistaci nebo odstoupení od smlouvy lze uplatnit také u smluv, kterých 
se dané prodlení netýká). 

6.5. O dobu sistace se posouvá lhůta pro dodání zboží, s připočtením doby potřebné 
pro obnovení plnění povinností prodávajícího. 

Článek VII. Vyšší moc 

7.1. Prodávající nenese odpovědnost za porušení svých povinností, pokud mu ve 
splnění těchto povinností zabrání vyšší moc. Za vyšší moc se považují mimořádné 
okolnosti znemožňující splnění povinnosti dle smlouvy, které nastaly po uzavření 
smlouvy, např. živelné pohromy, epidemie, pandemie (včetně pandemie COVID-
19), stávky, válka, vojenské operace, mobilizace, povstání, nedostatek materiálů 
na trhu, selhání technického vybavení, provozní, energetické nebo dopravní 
poruchy (totéž platí, nastane-li vyšší moc u subdodavatele prodávajícího). Lhůty 
pro plnění povinností se prodlužují o dobu trvání vyšší moci (s připočtením doby 
potřebné pro obnovení plnění povinností prodávajícího). Kupujícímu nevzniká 
v důsledku působení vyšší moci právo na náhradu škody nebo jiné újmy. 

Článek VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Není-li určeno jinak, všechny tiskové štočky, výsekové a jiné formy a další 
pomůcky potřebné k výrobě zboží, které byly zaplaceny nebo poskytnuty 
kupujícím, budou u prodávajícího skladovány po dobu 24 měsíců ode dne dodání 
zboží nebo ukončení smlouvy (podle toho, ke které události dojde později); po 
uplynutí této doby je prodávající oprávněn všechny tyto předměty zlikvidovat. 
Kupující je oprávněn si tyto věci vyžádat před uplynutím této lhůty - na základě 
předchozí domluvy si tyto věci může převzít v sídle prodávajícího, popřípadě na 
své náklady zajistit odvoz těchto věcí na své náklady. 

8.2. Prodávající je oprávněn ponechat si malé množství zboží pro jeho následné 
použití jako vzorky na komerčních výstavách, v katalozích, na webových 
stránkách atd. 

8.3. Není-li určeno jinak, považuje se obsah smlouvy a veškeré další údaje, sdělení 
nebo materiály (bez ohledu na jejich formu), které prodávající kupujícímu poskytl 
nebo zpřístupnil za důvěrné (ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku; 
„důvěrné informace“). Kupující je povinen zajistit, aby důvěrné informace nebyly 
zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu; tato 
povinnost trvá bez omezení i po ukončení smlouvy. 

8.4. Není-li určeno jinak, prodlužují se o dobu prodlení kupujícího se splněním jeho 
povinností lhůty pro plnění povinností prodávajícího (s připočtením doby 
potřebné pro obnovení plnění povinností prodávajícího). 

Článek IX. Ukončení smlouvy 

9.1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek určených právními 
předpisy nebo smlouvou (OP), zejména tedy při podstatném porušení smlouvy 
kupujícím (za takové porušení smlouvy se považuje zejména prodlení kupujícího 
se splněním kterékoli jeho povinnosti po dobu delší než 5 pracovních dnů, 
prodlení se zaplacením zálohy na kupní cenu, neposkytnutí součinnosti při 
dodání zboží, odepření převzetí zboží). Prodávající je dále oprávněn od smlouvy 
odstoupit: (i) vstoupí-li kupující do likvidace, (ii) bude-li rozhodnuto o úpadku 
kupujícího (právní moc takového rozhodnutí se nevyžaduje), (iii) bude-li vůči 
kupujícímu zahájeno insolvenční řízení na jeho vlastní návrh. 

9.2. Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je kupující povinen (i) převzít 
již vyrobené zboží (poruší-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn zboží 
na náklady kupujícího zlikvidovat, způsob likvidace určí prodávající; likvidací 
nejsou dotčeny další povinnosti kupujícího dle tohoto ustanovení, zejména 
povinnost zaplatit kupní cenu), (ii) zaplatit kupní cenu za již vyrobené zboží (ve 
lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na tuto pohledávku se započte ev. 
zaplacená záloha na kupní cenu), (iii) nahradit prodávajícímu škodu (např. marně 
vynaložené náklady a ušlý zisk - kupující bere na vědomí, že plněním smlouvy 
prodávající přišel o konkurenční zakázku, a dále, že zboží je vyráběno specificky 
pro kupujícího - prodávající proto není schopen zboží zpeněžit jiným způsobem). 

9.3. Při odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je kupující povinen (i) převzít již 
vyrobené zboží (poruší-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn zboží 
na náklady kupujícího zlikvidovat, způsob likvidace určí prodávající; likvidací 
nejsou dotčeny další povinnosti kupujícího dle tohoto ustanovení, zejména 
povinnost zaplatit kupní cenu), (ii) zaplatit kupní cenu za již vyrobené zboží (ve 
lhůtě 14 dnů od dodání zboží, na tuto pohledávku se započte ev. zaplacená 
záloha na kupní cenu), neboť zboží je vyráběno specificky pro kupujícího - 
prodávající proto není schopen zboží zpeněžit jiným způsobem. 

9.4. Po uzavření smlouvy je kupující oprávněn dodávku zboží jednostranně (bez 
podstatného porušení smlouvy prodávajícím) zrušit pouze tehdy, zaplatí-li 

prodávajícímu odstupné (výši odstupného určí prodávající podle svého uvážení v 
návaznosti na aktuální stav plnění dané smlouvy, a to až do výše kupní ceny). 

Článek X. Závěrečná ustanovení 

10.1. Smlouva, OP a veškeré právní vztahy těmito dokumenty upravené nebo právní 
vztahy s nimi jakkoli jinak související se řídí právním řádem České republiky. Toto 
ujednání má povahu volby právního režimu (tzv. volby práva), zpětný odkaz na 
jiný právní řád se nepřipouští. Případná aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží (č. 160/1991 Sb.) se vylučuje. 

10.2. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy (OP) anebo v souvislosti se smlouvou 
(OP), budou rozhodovány soudy České republiky místně příslušnými pro město 
Ostrava, Česká republika (tímto je sjednána mezinárodní příslušnost soudů České 
republiky). 

10.3. Každé ustanovení smlouvy (OP) se považuje za plně oddělitelné, jeho případná 
neplatnost, neúčinnost, nevymahatelnost či zdánlivost tedy nemá vliv na zbylou 
část smlouvy (OP). 

10.4. Pohledávky ze smlouvy (OP) není kupující oprávněn postoupit či zastavit ve 
prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. 

10.5. Prodávající je vůči pohledávkám kupujícího oprávněn jednostranně započítat 
také své případné pohledávky na zaplacení smluvní pokuty, popřípadě na 
náhradu škody či jiné újmy. 

10.6. Veškerá práva kupujícího vůči prodávajícímu se promlčují ve lhůtě 1 roku. 
10.7. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., v příslušném znění. 
10.8. Jakákoli písemnost bude považována za doručenou kupujícímu, bude-li doručena 

na adresu kupujícího zapsanou ve veřejném rejstříku (např. obchodní rejstřík) 
nebo na adresu uvedenou ve smlouvě. V případě pochybností se má za to, že 
zásilka odeslaná kupujícímu s využitím provozovatele poštovních služeb došla 
třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu 
(mimo Českou republiku), pak patnáctý pracovní den po odeslání. 

10.9. Uzavřením smlouvy smluvní strany potvrzují, že (i) smlouvu uzavírají jako 
podnikatelé v rovném postavení, kdy žádného účastníka smlouvy nelze pro jeho 
postavení či možnosti považovat za tzv. slabší smluvní stranu, a dále že (ii) za ně 
jednají jejich oprávnění zástupci, a dále, že (iii) jsou zcela oprávněny smlouvu 
uzavřít, jakož i plnit závazky z ní plynoucí, (iv) disponují souhlasem svých orgánů 
(valné hromady, dozorčí rady apod.), pokud je takového souhlasu dle příslušných 
právních předpisů třeba. 

10.10. Budou-li OP pořízeny ve více jazykových verzích, je vždy rozhodné jejich české 
znění.    

Článek XI. Kontaktní údaje prodávajícího 

SALE s.r.o. 
sídlo: Staroveská 401/78, Proskovice, 724 00 Ostrava, Česká republika 
IČ: 26824698 
DIČ: CZ26824698 

e-mail: 
 

sale@sale-ostrava.cz 

telefon: +420 734 158 880 

 

bankovní spojení  

CZK 2108225905/2700 

USD IBAN: CZ24 2700 0000 0021 0822 8209 
SWIFT: BACXCZPP 
 

EUR IBAN: CZ96 2700 0000 0021 1129 8806 
SWIFT: BACXCZPP 

  

Kontaktní údaje mohou být jednostranně aktualizovány. 
Kontaktní údaje jsou uveřejněny také na webových stránkách prodávajícího  
(https://sale-ostrava.cz/). 
 


