
 

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

I. Obecná ustanovení 
 

1. Sídlo a fakturační adresa prodávajícího Olympus Czech Group s. r.o., člen koncernu, se sídlem: 
Evropská 176, 160 41 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 93921, IČ:270 68 641, DIČ: CZ27068641, bankovní spojení: UniCredit Bank, 
Nám.Republiky 3a, 110 00 Praha 1, č.ú. 2105630382/2700, Společnost zastupují Ing. Ondřej Typolt, 
jednatel společnosti, Andrzej Michał Wojasiewicz, jednatel společnosti, Krešimir Drašković, jednatel 
společnosti, a Michael Speiser, jednatel společnosti (dále jako "prodávající").  

2. Sklad prodávajícího: Administrativní a skladový areál Olympus, Evropská ul. 176, 160 41 Praha 6 nebo 
centrální sklad skupiny Olympus Europa Group (Německo).  

3. Tyto všeobecné dodací a platební podmínky (dále jen "podmínky") jsou součástí objednávky a jsou 
přístupné na webové stránce prodávajícího (www.olympus.cz)  

4. Učiněním závazné objednávky kupující přistupuje k podmínkám a zavazuje se jimi řídit, přičemž 
podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.  

5. Jakékoliv výhrady k těmto podmínkám jsou neúčinné. Od podmínek se lze se odchýlit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran. V případě, že prodávající uzavřel s kupujícím kupní smlouvu nebo jinou 
obdobnou smlouvu či závaznou objednávku s odlišnými obchodními podmínkami, mají ustanovení 
takového jednání přednost před těmito podmínkami.  

6. Objednávku zboží lze učinit i písemně, faxem, emailem nebo ve výjimečných případech telefonicky. 
Telefonické objednávky musí být následně potvrzen písemně, faxem, mailem.  

7. Kupující bere na vědomí, že objednávky s požadavkem na nestandardní zboží musí zaslat na základě 
předchozí dohody stran a v dostatečném předstihu.  

8. Prodávající při prodejní transakci aplikuje systém nákupních limitů, které jsou přímo vázány na platební 
schopnost kupujícího. 

9. Prodávající je řádně registrovaný v kolektivních systémech pro ČR: EKOKOM, ECOBAT, RETELA, 
EKOLAM, pro SR: SEWA, ENVI-PACK se všemi povinnostmi, které z toho plynou.  

 
II. Dodání zboží 

 
1. Dodání zboží: 

a) při dodání ze skladu prodávajícího nebo z centrálního skladu skupiny Olympus Europa Group, je 
zboží dodáno okamžikem převzetí kupujícím nebo jeho smluvním přepravcem; 

b) při rozvozech vlastní přepravou prodávajícího je zboží dodáno převzetím kupujícího v dohodnutém 
místě plnění.  

2. Převzetí zboží: 

a) kupující zabezpečí, že zboží bude předáno prodávajícím ve stanovený čas a na stanoveném místě 
oprávněné osobě kupujícího; 

b) prodávající má právo ověřit totožnost odebírající zástupce kupujícího, popřípadě si pořídit fotokopii 
jeho pověření, podepsaného statutárním zástupcem kupujícího.  

3. Místo plnění je stanoveno dle objednávky, kupní smlouvy nebo místa odběru (sklad prodávajícího). 

4. Čas/datum plnění je stanoven dle objednávky nebo kupní smlouvy; není-li čas/datum stanoven, bude 
objednávka realizována standardním způsobem.  

5. Množství je určeno: 

a) dle objednávky nebo kupní smlouvy, 
b) prodávající je oprávněn dodat zboží v menším množství, a to i po eventuálním přijetí objednávky, 

z důvodů ležících mimo působnost prodávajícího (případy vyšší moci apod.).  



 

6. Prodávající je povinen dodat se zbožím průvodní doklady ke zboží, potřebné k převzetí zboží a dalšímu 
jeho nakládání kupujícím.  

7. Obaly: 

a) zboží je prodávajícím zabezpečeno přiměřeným obalem tak, aby nedošlo k jeho poškození 
manipulací. 

b) jestliže je vzhledem k okolnostem nutné zboží zabezpečit mimořádně, děje se tak na základě 
předchozí vzájemné dohody smluvních stran. 

c)  prodávající je členem sdružení EKOKOM, zajišťujícím povinný zpětný odběr a využití odpadů z obalů 
uváděných na trh v ČR.  

8. Kvalita a provedení: dle objednávky a v souladu s příslušnými platnými technickými normami.  

9. Prohlášení o shodě: prodávající zaručuje, že disponuje "prohlášením o shodě" a/nebo "ujištěním o vydání 
prohlášení o shodě" pro všechny výrobky, na které se tato povinnost ze zákona vztahuje.  

10. Záruka za kvalitu jakost: 

a) v rozsahu záruční lhůty (je-li prodávajícím stanovena), která počíná běžet dnem dodání zboží dle 
těchto podmínek. 

b) záruční a servisní podmínky prodávajícího jsou upraveny samostatně.  

11. Přejímka: 

a) kupující je povinen provést po obdržení neprodleně řádnou přejímku a náležitě zkontrolovat: druh, 
množství, rozměry, stav a kvalitu přejímaného zboží. 

b) přejímka se provádí na základě průvodních dokladů ke zboží, potřebných k jeho převzetí  

12. Kupující se zavazuje zabezpečit takové uskladnění zboží, aby nedošlo jeho poškození, zničení nebo 
odcizení.  

13. Vady zboží: při reklamaci zboží se uplatní příslušná zákonná ustanovení a reklamační řád prodávajícího. 

 
III. Podmínky pro dodání nestandardního zboží 

 
1. Dodání nestandardních sestav a typů zboží je vždy řešeno mezi prodávajícím a kupujícím samostatnou 

kupní smlouvou, která pokrývá kompletní rozsah realizace. 
 

IV. Přechod vlastnictví a odpovědnosti za škody 
 

1. Kupující je oprávněn se zbožím disponovat v rámci své obchodní činnosti.  
2. Kupující se zavazuje do doby úplného zaplacení dodávky a vyrovnání shora uvedených závazků 

informovat prodávajícího na jeho žádost o svých pohledávkách za dále prodané zboží, a to až do výše 
nezaplacené pohledávky prodávajícího z tohoto dodaného zboží a nevyrovnaným shora uvedených 
závazkům.  

3. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.  
 
V. Ceny 

 
1. Ceny zboží se řídí platným aktuálním ceníkem prodávajícího a jsou určeny prodávajícím.  
2. Ceny zboží pro obchodní partnery v České republice jsou uváděny v českých korunách bez DPH. 
 
VI. Platební podmínky 

 
1. Prodávající je oprávněn požadovat za dodávky zboží platbu v hotovosti, poštovní poukázkou, bankovním 

šekem, bezhotovostním převodem a dalšími způsoby, které umožňují české právní předpisy, při dodání 
zboží, před jeho dodáním nebo po dodání zboží, a to při dodání zboží nebo i před jeho dodáním.  



 

2. Splatnost ceny za zboží je uvedena na daňovém dokladu (faktuře). Pokud úhrada faktury nebude v této 
lhůtě provedena, sjednává se, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z dlužné částky za každý den prodlení.  

3. V pochybnosti se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po odeslání na fakturační adresu sdělenou v 
předstihu kupujícím.  

4. Jednotlivé prodeje budou prováděny v rámci nákupního limitu (Kč), stanoveného prodávajícím 
kupujícímu, přičemž tento limit může prodávající měnit podle vývoje obratu a platební solventnosti 
kupujícího. V případě, že kupující nezaplatí předchozí prodeje do data splatnosti faktury, je prodávající 
oprávněn další prodej pozastavit do doby, než bude vypořádán dluh za předchozí prodeje.  

 
VII. Náhrada škody 

 
1. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé na základě jakýchkoliv smluv 

uzavřených s třetími osobami, zejména za následné nebo nepřímé ztráty. 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Kupující se zavazuje v objednávce sdělit prodávajícímu všechny relevantní údaje, které jsou nezbytné k 
uzavření obchodního vztahu: fakturační a dodací adresu, IČ, bankovní spojení (kód banky, platné číslo 
účtu), kopii výpisu z obchodního rejstříku a/nebo živnostenského listu, u plátce DPH doklad o přidělení 
DIČ, kontaktní osobu kupujícího s tel. spojením a případně další údaje, které si prodávající v souladu s 
příslušnou právní úpravou vyžádá.  

2. Kupující se zavazuje neprodleně sdělit prodávajícímu jakékoliv změny ve výše uvedených údajích.  
3. Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně sdělit soudní nebo úřední opatření, nebo jakékoliv 

zásahy třetí osoby, které se vztahují na jím dosud nezaplacené zboží.  
4. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu, pokud by v jeho živnostenských oprávněních 

nebo podniku, družstvu či společnosti nastaly změny, mající vliv na obchodní vztah s prodávajícím.  
5. Kupující se rovněž zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho platného 

účtu a bankovního spojení a vzniku případné platební neschopnosti.  
6. Zásahy vyšší moci, jako např. živelné katastrofy, zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, 

epidemie a s tím související vládní opatření, stávky, výluky či další objektivní překážky mimo působnost 
prodávajícího, jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v 
rozsahu platnosti či účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u 
subdodavatelů prodávajícího. 

7. Ostatní práva a povinnosti, výslovně neupravené těmito podmínkami a/nebo objednávkou či kupní 
smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

V Praze dne 1.1.2006; rev. 1.8.2009; rev. 30.1.2012, rev. 1.1.2021 


