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Všeobecné obchodní podmínky REZEK Group a.s. 
Náves sv. Petra a Pavla 304, Zlatníky, 252 41 Zlatníky-Hodkovice 

 IČ 01758039 

 

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „o.z.“), řídí veškeré obchodní vztahy, vzniklé z kupních 

smluv o prodeji zboží, uzavíraných mezi společností REZEK Group a.s. jako prodávajícím (dodavatelem) a fyzickou 

či právnickou osobou jako kupujícím (odběratelem). Veškerá ustanovení, odchylná od těchto VOP, vyžadují 

písemnou podobu v jednotlivých kupních smlouvách. 

 

1.   Objednávky: 

      Objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň tyto základní skutečnosti: 

- označení subjektu kupujícího, tj. obchodní jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, 

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bankovní spojení 

- podpis osoby oprávněné k vystavení objednávky za osobu kupujícího s uvedením její funkce nebo 

pozice u kupujícího;  

- druh zboží - přesná specifikace (šíře stěny, pevnost, hmotnost, třída betonu apod.) 

-   množství jednotlivých druhů zboží 

- frakci 

- způsob balení 

- dodací lhůtu 

- místo dodání; 

 

Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s objednávkou kupujícího 

nebo nabídkou prodávajícího v jakékoli fázi nebude považováno za jednání směřující k uzavření smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Expedičními závody prodávajícího se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí: 

 

Závod 01 Hodkovice 

 Břežanská 346, 252 41 Zlatníky - Hodkovice 

 tel. obchodní oddělení: 604 210 000, e-mail: hodkovice@ rezekgroup.cz  

 

Závod 02 Křížkový Újezdec 

 Křížkový Újezdec, 251 68 Praha – východ 

 tel. obchodní oddělení: 733 697 939, e-mail: k.ujezdec@rezekgroup.cz 

 

Objednávky a expedice: 

  pondělí – pátek: 7:00 – 16:00, sobota: 7:00 – 12:00 

 (od 1.5.  do 31.10. , pondělí  - pátek: 7:00 – 17:00, sobota: 7:00 – 15:00)  

 

2. Cenové podmínky: 

2.1   Není-li sjednáno jinak, je prodávající povinen dodat zboží podle dodací parity Incoterms 2010 - ZV 02 

Křížkový Újezdec, ZV 01 Hodkovice (konkrétní expediční závod oznámí prodávající kupujícímu alespoň den 

předem).  

2.2 V případě, kdy kupní smlouvou nebude sjednáno jinak, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu 

dodávaného zboží určenou ceníkem prodávajícího platným ke dni doručení objednávky prodávajícímu;  

2.3   K cenám uvedeným v ceníku zboží účtuje prodávající daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně 

závazným právním předpisem. 

 

3. Dodací podmínky: 

3.1  Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu:  

- v případě odběru zboží kupujícím z expedičního závodu prodávajícího tím, že umožní kupujícímu nakládat se 

zbožím v expedičním závodu (zboží určené podle druhu musí být označeno, jako zboží určené pro 

kupujícího); 

- v případě, kdy prodávající zajišťuje dopravu zbožní do místa dodání tím, že prodávající nebo pověřený 

dopravce předá kupujícímu zboží v místě dodání. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je 
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splněna povinnost prodávajícího dodat zboží okamžikem, kdy umožní kupujícímu v místě dodání se zbožím 

nakládat (např. složením zboží v místě dodání) a tuto skutečnost kupujícímu oznámí. 

3.2  V případě odběru zboží zástupcem kupujícího je tento povinen na vyžádání prodávajícího své oprávnění 

k převzetí zboží prodávajícímu prokázat. V případě, že dopravu zajišťuje prodávající, je kupující povinen mít 

v místě doručení odpovídající manipulační techniku, která umožní bez prodlení zboží složit a zároveň i osobu 

oprávněnou k převzetí. Oprávněnost pověřené osoby není dodavatel povinen přezkoumávat. Pokud dojde 

k nepřiměřené časové prodlevě s vykládkou zboží s následkem vícenákladů, které bude vůči prodávajícímu 

uplatňovat pověřený dopravce, je kupující povinen tyto vícenáklady v plné míře uhradit. V případě, že dopravu 

zajišťuje prodávající, a při dopravě dojde vlivem vyšší moci (např. objížďka, hromadná havárie apod.) ke 

vzniku vícenákladů, je kupující povinen tyto náklady v plné míře uhradit. 

 

4. Platební podmínky:  

4.1   V případě sjednání platby v hotovosti je kupní cena splatná při dodání zboží oproti pro-forma vystavené faktuře. 

Řádná faktura bude prodávajícím vystavena bez zbytečného odkladu po dodání zboží kupujícímu. 

4.2 V ostatních případech prodávající kupujícímu neprodleně po dodání zboží vystaví fakturu se splatností 14 dnů 

ode dne vystavení. 

4.3  Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Uhrazením 

smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a to ani ve výši přesahující výši smluvní 

pokuty. 

4.4. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením sjednané kupní ceny. 

Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávku zboží, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího okamžikem 

dodání zboží.   

                                                                                            

5. Přechod nebezpečí škody na zboží 

5.1  Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.  

5.2  Je-li zboží dodáváno kupujícímu jím zajištěným dopravcem, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci 

včetně nahodilé ztráty okamžikem převzetí zboží tímto dopravcem v expedičním závodě prodávajícího. 

 

6. Odpovědnost za vady zboží: 

6.1  Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určují příslušné normy a 

podmínky kupní smlouvy. Jestliže prodávající poruší uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky 

z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními příslušným právních předpisů, není-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak.  

6.2  Zjevné vady na zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned při dodání zboží a vyznačit je na 

dodacím či expedičním listu. Vady, které nebylo možné zjistit při převzetí zboží (skryté vady) je kupující 

povinen oznámit písemně prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistil, nebo kdy vady mohl 

zjistit s vynaložením veškeré péče. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze 

písemným oznámením doručeným prodávajícímu, přičemž může uplatnit nároky z odpovědnosti za vady 

dodaného zboží, nikoli dodaného zboží již zpracovaného. 

6.3  Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží kupujícímu po dobu [24 měsíců], není-li v kupní smlouvě sjednáno 

jinak. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, počíná 

záruční doba běžet ode dne, kdy se kupující dostal do prodlení s převzetím zboží. Práva z této záruky je kupující 

oprávněn uplatnit u prodávajícího pouze v případě, že zboží používá v souladu s předmětem určení zboží a 

doporučeními prodávajícího. Záruka se nevztahuje na zboží, se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem 

na použití, event. jinými průvodními dokumenty a na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, 

nebo nepřiměřeným zacházením. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé úmyslným poškozením, v důsledku 

okolností způsobených vyšší mocí (živelné katastrofy) nebo vady vzniklé provozem a používáním za podmínek, 

které nejsou pro provoz a používání daného druhu zboží obvyklé. 
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7. Vrácení nebo výměna zboží (výrobků): 

Vrácení nebo výměna čistého a nepoužitého zboží (výrobků) v originál balení je možné do 30 dnů – bez 

poplatku, nad 30 dnů – 30% srážka z původní ceny. Při vrácení nebo výměně zboží (výrobků), je nutno 

předložit paragon (fakturu) o koupi ve fa. REZEK Group a.s. 

 

8. Paletové hospodářství: 

Palety jsou účtovány formou vratné zálohy dle ceníku prodávajícího. Palety lze vrátit do všech expedičních 

závodů prodávajícího. Termín vrácení palet, vaků a prokladů: do 3 měsíců od zdanitelného plnění. Při 

vrácení palet (vaku) je účtováno opotřebení ve výši [dle pravidel aktuálního ceníku]. Vrácení palet (vaků a 

prokladů) je možné pouze na základě předložení daňového dokladu vystaveného prodávajícím (kopie).  

Kamenivo Liapor – pytlované v 50 l pytlích je paletováno na vratných paletách, balené v 1 m
3
 vacích lze po 

dohodě dodat na vratné paletě 120x80 cm.  

 

9. Maltové vaničky: 

Maltové vaničky jsou účtovány formou vratné zálohy dle ceníku prodávajícího. Termín vrácení vaničky: do 

14 dnů od zdanitelného plnění. Vrácení Vaničky je možné pouze na základě předložení daňového dokladu 

vystaveného prodávajícím (kopie).  

 

10. Doprava: 

Dle přání kupujícího lze zajistit dopravu materiálu na požadované místo určení. V případě zajištění dopravy je 

kupující povinen zajistit, aby na místě vykládky byla přítomna osoba oprávněná k převzetí zboží a k potvrzení 

dodacího listu. 

Přepravu po ose je zajišťována: 

a) Paletované zboží, kusové zboží – běžné vozy (návěsy, soupravy, speciální vozy s hydraulickou rukou) 

b) Liapor volně ložený – speciální velkoobjemové auto o objemu 40-50 m
3
 (dle typu přepravované frakce) 

V případě zajištění dopravy vlastními prostředky zákazníka, požadujeme předložení plné moci k naložení a 

převzetí zboží oprávněné osoby. 

c) Beton   -       autodomíchávači o objemu 4 m
3 
– 10 m

3
 a sklápěcími automobily 4-12t 

-  dodávkou se rozumí dodání čerstvého betonu ve smluveném čase, množství a jakosti na místo 

plnění dodávky  

Na všechny výrobky a zboží, uvedené ve výrobním programu, bylo vydáno „Prohlášení o shodě“ s technickými 

požadavky na stavební výrobky podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 

163/2002 Sb. 

 

11. Závěrečné ustanovení 

11.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené VOP a/nebo smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky, zejména o.z.. 

11.2. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP a/nebo smlouvy neplatné či neúčinné, tak nemá tato skutečnost vliv 

na platnosti či účinnost ostatních ustanovení VOP a/nebo smlouvy.  

11.3. Ukáže-li se některé z ustanovení VOP a/nebo smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení VOP a/nebo Smlouvy obdobně podle § 576 o.z..  

11.4. Kupující potvrzuje uzavřením kupní smlouvy, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami 

(VOP). Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny VOP. Změna je účinná doručením aktuálního znění 

Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude se změnou VOP souhlasit, může kupní smlouvu vypovědět, a to 

v měsíční výpovědní lhůtě. 

11.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2014  


