
2 0 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY   

JP NAB s.r.o., Nesměřice 54, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ 274 59 314, zapsána v obch. rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, dne 22.5.2006, v oddíle C, vložka 113273  

I. Základní ustanovení 

1. Právní vztahy mezi firmou JP NAB s.r.o., (dále jen prodávající) a kupujícím dle uzavřené kupní 
smlouvy týkající se koupě zboží z obchodního závodu JP NAB s.r.o., Nesměřice 54, 285 22 Zruč nad 
Sázavou nebo přímo ze skladu výrobce resp. dodavatele se řídí těmito Všeobecnými obchodními 
podmínkami (dále jen VOP).  

2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití 
obchodních podmínek kupujícího.  

3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP.  

II. Kupní cena, platební podmínky 

1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je dána dohodou  
prodávajícího s kupujícím.  

2. Kupní cena se stanoví v den uzavření kupní smlouvy.  

3. Cena za dopravu zboží, kterou zajišťuje prodávající, je dána dohodou. Cena za dopravu jiným 
dopravcem, kterého určí prodávající je dána jeho cenou a bude přefakturována prostřednictvím 
prodávajícího kupujícímu.  

4. Na kupní cenu zboží bude vystaven prodávajícím příslušný doklad - prodejka, zálohová faktura, 
faktura s vyspecifikovanými platebními podmínkami, není-li při uzavření kupní smlouvy dohodnuto 
jinak. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet 
prodávajícího.  

5. Smluvní pokuta z prodlení s platbou je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po splatnosti a to za 
každý den prodlení.  

6. Faktura neuhrazená do deseti dnů po splatnosti opravňuje prodávajícího k odpočtu slev 
poskytnutých na této faktuře.  

III. Přeprava a balení 

1. Pokud není dohodnuto něco jiného, nese veškeré náklady na přepravu zboží kupující. Kupující 
může požádat prodávajícího o provedení přepravy odebraného zboží, rovněž na náklady kupujícího. 
Neurčí-li kupující v takovém případě konkrétního dopravce, může jej prodávající určit.  

2. Balení je účtováno za cenu vlastních nákladů. Pokud není dohodnuto při podpisu kupní smlouvy 
něco jiného, má kupující právo vrátit fakturované palety zpět do výrobního závodu a to pouze při 
dodržení podmínek stanovených prodávajícím.  

3. Při zapůjčení palety se účtuje vratná záloha ve výši 305,- Kč vč. DPH / ks. Při vrácení palet bude 
částka vrácena po odpočtu opotřebení 30,- Kč bez DPH / ks.  



4. Vrací-li kupující palety prodávajícímu, je povinen uvést číslo dodacího listu a dodržet podmínky pro 
výkup palet dané prodávajícím.  

5. Prodávající je povinen převzít vrácené palety do 3 měsíců od vydání.  

IV. Dodání a převzetí zboží 

1. Dodání zboží se uskutečňuje ze skladu firmy JP NAB s.r.o., Nesměřice 54, 285 22 Zruč nad Sázavou 
nebo přímo ze skladu výrobce resp. dodavatele.  

2. V místě dodání zboží kupující převezme zboží proti podpisu dodacího listu (místo, čas a subjekt 
přebírající zboží). Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu resp. jakémukoli dopravci 
provádějícímu přepravu zboží pro něj, je umožněno nakládat s dodaným zbožím.  

3. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa dodání na místo určení (dle 
dispozice kupujícího) provede prodávající a to vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu 
zboží z místa dodání zboží si zajišťuje kupující sám a to na vlastní náklady.  

4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme zboží v místě dodání 
zboží. To platí i v případě, kdy zboží určené pro kupujícího převezme dopravce. Pokud je podle kupní 
smlouvy prodávající povinen provést přepravu zboží do místa určení (dle dispozice kupujícího), 
přechází nebezpečí škody na kupujícího po složení z nákladního vozidla prodávajícího.  

5. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího, i pokud se jedná o dopravce 
zboží pro kupujícího. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na 
dodacím listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.  

V. Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Až do 
okamžiku přechodu vlastnických práv je kupující povinen umožnit prodávajícímu na jeho výzvu bez 
jakéhokoliv omezení a podmínek odebrat zpět nezaplacené zboží, pokud je kupující v prodlení se 
zaplacením kupní ceny. 

VI. Záruka 

1. Záruka se nevztahuje na drobné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na 
odlišnosti způsobeném vápenným výkvětem, který neovlivňuje kvalitu výrobku a vlivem 
povětrnostních podmínek zmizí.  

2. Prodávající poskytne záruku za jakost zboží dle platných norem a to po dobu dvou let při dodržení 
všeobecných zásad.  

VII. Reklamace 

1. Dodavatel odpovídá za skryté vady dle platných ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku.  

2. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat písemnou formou nejpozději do sedmi dní ode dne 
převzetí zboží. Případné pozdější reklamace nezakládají příslušná práva kupujícího vůči prodávajícímu 
vyplývající z odpovědnosti za vady. Odchylky dodané kvality od kvality objednané, zřejmé z dodacího 
listu, jsou zjevnými vadami. Zjevné vady způsobené viditelně při přepravě zboží zaprotokoluje 
kupující společně s přepravcem při přejímce zboží.  



3. Zboží se zjevnými vadami nesmí být použito a spojeno s jinými movitými věcmi a spojeno s 
nemovitostmi. Tento postup zbavuje kupujícího možnosti uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
takto znehodnoceného zboží.  

4. Odpovědnost za vady se nevztahuje na výrobky a zboží s výskytem vápenných výkvětů, které 
vznikají při výrobě betonových výrobků ze zavlhlého čerstvého betonu během jeho zrání. Tyto 
výkvěty nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti betonových výrobků a zboží a mohou zmizet vlivem 
působení okolního prostředí a běžného provozu. Reklamační řízení se nevztahuje na výrobky a zboží s 
výskytem sirnatých výkvětů, které se mohou na výrobcích a zboží objevit s odstupem času při 
působení atmosférických vlivů. Sirnatý výkvět je reakce jednotlivých složek betonového produktu na 
působení jevů okolního prostředí, které výrobce nemůže ovlivnit a nemá vliv na užitné vlastnosti 
betonových výrobků. Tyto výkvěty mohou zmizet vlivem působení okolního prostředí a běžného 
provozu.  

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nevhodným udržováním betonových 
výrobků a zboží (např.: posypem agresivními materiály, působením ropných produktů, působením 
agresivních chemických činidel, nadměrným mechanickým namáháním apod.).  

6. Kupující není oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady formou zastavení plateb 
jakýchkoliv splatných pohledávek prodávajícího.  

7. Uplatňování odpovědnosti za vady se jinak řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., 
občanského  zákoníku.  

8. Na zboží II. Jakosti, zbytkové sklady a výprodejové zboží se reklamace nevztahují.  

VIII. Práva a povinnosti dodavatele 

1. Prodávající ručí za použitelnost prodávaného zboží k určenému účelu dle platných norem. 
Poskytnutá záruka je dva roky při dodržení zásad při manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném 
provozu.   

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VOP a v souvislosti s 
nimi, budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle 
právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

 

V Nesměřicích dne 1.1.2019 

JP NAB s.r.o. 
         Nesměřice 54 

285 22 Zruč nad Sázavou 
 


