
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB 
platné od května 2020 

Hempel (Czech Republic) s.r.o.

1. DEFINICE 
(a) „Smlouva“ znamená smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím vztahující se na Výrobky uvedené na 

druhé straně, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
(b) „Výrobky“ znamenají barvy, nátěry a související výrobky a služby, jakož i jejich obaly, které 

představují předmět Smlouvy. 
(c) „Prodávající“ znamená společnost Hempel A/S (dále jen „Hempel“) nebo alternativně společnost 

uvedenou na druhé straně jako prodávající. 
(d) „Kupující“ znamená společnost uvedenou na druhé straně jako kupující. 

(e) „Plavidlo(a)“ znamená(ají) plavidlo(a) uvedené na druhé straně. 

2. PŘEDMĚT 
(a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky vymezují standardní podmínky, za kterých Prodívající dodává 

Výrobky Kupujícímu a budou se vztahovat na veškeré cenové nabídky a prodeje, není-li písemně 
dohodnuto jinak. 
Prodávající není vázán všeobecnými nákupními podmínkami či výhradami učiněnými Kupujícím, které 
jsou v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a to ani v případě, že Prodávající 
takové podmínky nebo výhrady výslovně neodmítl. Kupující není oprávněn převést svá práva a 
povinnosti v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

(b) V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane 
nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních 
ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek tímto zůstává nedotčena. 

3. CENOVÉ NABÍDKY A OBJEDNÁVKY 
(a) Cenové nabídky Prodávajícího na zboží nebo služby jsou platné po dobu 30 dnů ode dne, kdy 

Kupující obdrží cenovou nabídku, není-li písemně dohodnuto jinak. Cenová nabídka se stává 
neplatnou v případě, že Kupující nepřijme cenovou nabídku bezpodmínečně zasláním písemné 
objednávky ve lhůtě 30 dnů. 

(b) Prodávající je vázán objednávkou výhradně pokud ji písemně akceptuje či pokud dodá Výrobky 
objednané Kupujícím. 

4. CENY 

(a) Není-li písemně dohodnuto jinak, platí ceny uvedené v cenících Prodávajícího platných ke dni 
uzavření Smlouvy. 

(b) Ceny jsou uvedeny bez daní a cel, jakož i bez veškerých nákladů nakládky a dodání, které je povinen 
uhradit Kupující. Veškeré ceny zahrnují standardní obal Prodávajícího, nikoliv však palety nebo 
bednění pro potřeby exportu zboží. 

(c) Ceny vycházejí z aktuálních nákladů na materiál, zpracování a přepravu. V případě, že v průběhu 
doby mezi uzavřením Smlouvy a okamžikem skutečného dodání dojde ke zvýšení výše uvedených 
faktorů o více než pět procent (5 %), vyhrazuje si Prodávající právo upravit ceny tak, aby tyto změny 
přímo odrážely. 

5. PLATBY, UKONČENÍ, POZASTAVENÍ A LICENCE  
(a) Úhrady musí být provedeny v měně uvedené na faktuře. 
(b) Nebylo-li dohodnuto jinak, je Kupující povinen uhradit úplnou fakturovanou částku ve lhůtě 30 dnů 

ode dne vystavení faktury. Na částky po splatnosti je Prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení 
ve výši vyšší z níže uvedených sazeb: 
(i) 1,5 % měsičně nad aktualni měsični zakladni sazbu banky Prodavajiciho; nebo 
(ii) 2 % ročně nad ročni diskontni sazbou centralni banky země domicilu Prodavajiciho. 
Kupujici je povinen poskytnout Prodavajicimu odškodněni za veškere naklady a vydaje, ktere 
Prodavajicimu vzniknou v důsledku vymahani častek po splatnosti. 

(c) Prodávající je oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou platností písemnou výpovědí zaslanou 
Kupujícímu v případě, že Kupující hrubým způsobem poruší své povinnosti v souladu se Smlouvou či 
kteroukoliv jinou smlouvou uzavřenou s Prodávajícím. V souladu s těmito Všeobecnými obchodními 
podmínkami se za hrubé porušení bude považovat například, avšak nikoliv pouze, situace, kdy: 
(i) Kupujici nesplni sve zavazky pote, co jsou splatne; 

(ii) Kupujici se snaži o dosaženi dohody o vyrovnani se svymi věřiteli; 
(iii)veškery majetek Kupujiciho nebo jeho čast se stanou předmětem konkurzniho řizeni; nebo 
(iv)bude podan navrh na likvidaci, zrušeni nebo nucenou spravu vztahujici se na Kupujiciho. 

(d) V případě, že Prodávající zašle výpověď v souladu s podmínkami Článku 5(c), budou veškeré dosud 
neuhrazené pohledávky považovány za splatné a budou uhrazeny bez zbytečného odkladu. V 
takovém případě Prodávající může poskytnout slevu za včasnou úhradu zrychlených splátek. Sleva 
bude vypočtena na základě vyšší z následujících dvou sazeb: 
(i) 1,5 % měsičně nad aktualni měsični zakladni sazbu banky Prodavajiciho; nebo 
(ii) 2 % ročně nad ročni diskontni sazbou centralni banky země domicilu Prodavajiciho. 
Prodavajici je uvolněn ze sve povinnosti v souladu se Smlouvou počinaje okamžikem odeslani 
vypovědi, s vyjimkou zaruk za Vyrobky dodane a plně uhrazene před datem vypovědi. 

(e) Kupující není oprávněn zadržet, započíst ani odečíst jakékoliv nároky proti Prodávajícímu na 
jakoukoliv částku, kterou dluží Prodávajícímu v souladu se Smlouvou či jakoukoliv jinou smlouvou 
uzavřenu s Prodávajícím. 

(f) Povinnost Prodávajícího dodat Výrobky končí v případě, že Kupující včas neuhradí veškeré částky, 
které dluží Prodávajícímu v den dodávky v souladu se Smlouvou nebo jakoukoliv jinou smlouvou 
uzavřenou s Prodávajícím. Prodávající je navíc oprávněn pozastavit dodávku Výrobků v případě, že 
Kupující je v prodlení a takové pozastavení dodávky nebude mít vliv na ostatní práva Prodávajícího v 
souladu s touto Smlouvou či jakoukoliv jinou smlouvou uzavřenou s Kupujícím. Prodávající není 
povinen pokračovat v dodávkách, dokud Kupující neuhradí veškeré splatné částky, včetně veškerých 
výdajů a přirostlých úroků. 

(g) Je výhradní odpovědností Kupujícího získat veškeré licence, doklady v souladu s devizovým 
zákonem a ostatní povolení potřebná pro vývoz, dovoz a použití Výrobků. V případě, že Kupující 
nezíská licenci nebo ostatní povolení, nevyvazuje se tím ze svých povinností v souladu s těmito 
Všeobecnými obchodními podmínkami. 

6. DODÁNÍ A VYŠŠÍ MOC
(a) Výrobky jsou dodávány „Ex Works“ (Incoterms 2000) v místě uvedeném na druhém listu. 
(b) Kupující je povinen uhradit veškeré náklady, které Prodávajícímu vzniknou v případě, že Kupující 

nepřevezme dodávku buď: 
(i) v den uvedeny na faktuře nebo potvrzeni Prodavajiciho; nebo 

(ii) když jsou Vyrobky připraveny, pokud Prodavajici pisemně oznamil Kupujicimu jejich připraveni a 
Kupujici dodavku nepřevezme ve lhůtě sedmi dnů od tohoto oznameni, nikdy však později než v 
den uvedeny v bodě (i) vyše, neni-li pisemně dohodnuto jinak. 

(c) V případě, že Prodávající vysloví souhlas s dodáním Výrobků v konkrétní den a tuto povinnost 
nesplní, je Kupující oprávněn zrušit celou objednávku či její část, která nebyla dodána. Kupující tímto 
přijímá takové právo na zrušení jako jediný prostředek nápravy a výslovně se vzdává veškerých 
dalších práv. 

(d) Pokud je mezi smluvními stranami sjednáno, že Výrobky budou přepraveny na riziko Prodávajícího, je 
Kupující povinen Výrobky při jejich dodání pečlivě zkontrolovat. Kupující je povinen Prodávajícího 
informovat ve lhůtě 48 hodin od dodání o veškerých škodách, ztrátách nebo úbytcích Výrobků. V 
případě, že Kupující neobdrží Výrobky v dohodnutý den dodání, je povinen o tom informovat 
Prodávajícího ve lhůtě 48 hodin od sjednaného dne dodání. Prodávající nenese jakoukoliv 
odpovědnost a Kupující se vzdává svého práva na náhradu škody v souladu s tímto ustanovením, s 
výjimkou případů, kdy je informace Kupujícího dostatečná k tomu, aby Prodávajícímu umožnila 
vznést platný nárok proti přepravci Výrobků za takové škody, ztráty nebo úbytky. 

(e) Prodávající je vyvázán ze své povinnosti dodat Výrobky v původní den dodání a je oprávněn 
posunout datum dodání v případě, že mu události mimo jeho rozumnou kontrolu (vyšší moc) brání v 
plnění této Smlouvy. V případě, že by taková událost Prodávajícímu nadále bránila v plnění této 
Smlouvy, je Prodávající oprávněn tuto Smlouvu zrušit. 

(f) Prodávající je oprávněn zadržet, omezit nebo pozastavit dodávku Výrobků tak, aby rozumně alokoval 
své dodavatelské kapacity mezi Kupujícího a své ostatní zákazníky v případě, že mu události ležící 
mimo jeho rozumnou kontrolu brání v dodání veškerých Výrobků a úplném splnění objednávek od 
jeho ostatních zákazníků. V takovém případě je Kupující oprávněn zrušit nedodanou(é) dodávku(y). 

7. PŘECHOD RIZIKA A TITULU, VRÁCENÍ  
(a) Odpovědnost Prodávajícího za Výrobky přechází z Prodávajícího na Kupujícího v následujícím 

okamžiku, podle toho, co nastane dříve:  
(i) když jsou Výrobky dodány Kupujícímu, zástupci Kupujícího nebo osobě, kterou Kupující oprávnil 

převzít dodávku, nebo 
(ii) v sjednaný den dodávky v případě, že Kupující nepřevezme dodávku v souladu s požadavky 

Smlouvy. 
(b) Prodávající je nadále vlastníkem Výrobků, a to až do úplného zaplacení za veškeré Výrobky bez 

ohledu na to, zda byly Výrobky Kupujícímu dodány či nikoliv. V případě, že Kupující Výrobky dále 
prodá třetí straně dříve, než Prodávající obdrží úplnou úhradu, postup by měl být takový, že nejdřív 
budou uhrazeny veškeré splatné částky ve prospěch Prodávajícího. V případě, že Kupující neuhradil 
úplnou kupní cenu nebo v případě, že bylo proti Kupujícímu zahájeno konkurzní řízení, jsou 
Prodávající nebo jeho zástupce oprávněni opět převzít nebo opět prodat Výrobky a vstoupit do 
prostor Kupujícího za tímto účelem, přičemž tyto kroky nebudou mít vliv na jiná práva Prodávajícího. 

(c) Veškeré prodeje jsou konečné. Kupující není oprávněn domáhat se vrácení Výrobků bez ohledu na 
to, zda vznesl reklamaci či nikoliv, není-li písemně dohodnuto jinak v jakém případě je Kupující 
povinen neprodleně vrátit takové Výrobky v dobrém stavu a vyplaceně. 

8. ZÁRUKA PRODÁVAJÍCÍHO A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Odpovědnost Prodávajícího za Výrobky 
(a) Prodávající zaručuje, že Výrobky jsou ze spolehlivého materiálu, spolehlivě zpracovány a v souladu 

se zveřejněnými informacemi o výrobku platnými ke dni nákupu. Tento Článek 8 upravuje pouze 
záruku za Výrobky a nahrazuje veškeré ostatní záruky za Výrobky, výslovné či implicitní. Prodávající 
nenese v souladu s touto Smlouvou žádnou další odpovědnost (výslovnou či implicitní), z porušení 
práva či jiného důvodu za kvalitu, výkon, prodejnost či vhodnost Výrobků pro jakékoliv účely. 

(b) Záruka Prodávajícího nezahrnuje závady nebo škody, které vzniknou v místech, která nejsou 
rozumně dostupná běžnými prostředky opravy z důvodu svého tvaru nebo umístění. Záruka 
Prodávajícího rovněž nezahrnuje škody způsobené mechanickým poškozením, svářením či jiným 
tepelným opracováním, útokem bakterií, znečištěním, elektromechanickými zásahy, poškozením 
v průběhu opravy, poškozením nebo nehodou pod aplikovaným nátěrem, s výjimkou běžného 
opotřebení. V souladu s touto zárukou nese Prodávající odpovědnost výhradně v případě, že Kupující  
(i) veškeré povrchy před nátěrem připravil a po nátěru provedl jejich údržbu;  
(ii) přepravil, uskladnil, manipuloval s Výrobky a použil je v souladu s veškerými informacemi 

poskytnutými Kupujícímu Prodávajícím a v souladu s veškerými mezinárodními obchodními 
zvyklostmi;  

(iii)zaslal písemnou reklamaci dokumentující tvrzenou závadu či poškození Výrobků do 10 dnů ode 
dne, kdy Kupující poprvé zjistil či mohl rozumně zjistit závadu či poškození;  

(iv)poskytl Prodávajícímu rozumnou lhůtu pro kontrolu Výrobků a místa jejich aplikace;  
(v) dodržel své povinnosti v souladu se Smlouvou, včetně včasné úhrady kupní ceny; a  

(vi)6) ukončil používání Výrobků, jakmile zjistil nebo mohl zjistit závadu. 
(c) V případě porušení záruky v souladu s Článkem 8 je Prodávající povinen dle vlastního výběru buď 

vyměnit Výrobky či uhradit náklady na nákup ekvivalentních výrobků Hempel jinde, Prodávající však 
není povinen uhradit jakoukoliv částku přesahující fakturovanou cenu Výrobků. Kupující nemá právo 
na jakoukoliv další náhradu v případě, že Prodávající Výrobky vyměnil nebo uhradil náklady na 
zakoupení ekvivalentních výrobků Hempel jinde. Prodávající je oprávněn pozastavit následující 
dodávky Výrobků či odložit odpovídající data dodání příslušným způsobem, dokud nebude platnost 
nároku Kupujícího rozhodnuta s konečnou platností. 

(d) Tato záruka pozbývá automaticky platnosti po uplynutí životnosti Výrobků či po uplynutí 12 měsíců od 
data dodání, podle toho, co nastane dříve.  

Odpovědnost Prodávajícího za Technické poradenství nebo Jiné služby 
(e) Prodávající nese odpovědnost pouze za technické poradenství, pokyny a ostatní informace o použití 

Výrobků nebo ostatních služeb, které poskytl sám nebo jeho zástupce v případě, že Kupující může 
prokázat, že  
(i) Prodávající poskytl radu či službu nedbale s ohledem na informace, vybavení a znalosti dostupné 

Prodávajícímu v příslušné době a že  
(ii) Kupující v důsledku toho utrpěl přímou ztrátu. Prodávající následně nenese jakoukoliv 

odpovědnost za nepřímé ztráty, včetně ztrát zisku či příjmů, ztrátu času nebo používání 
Plavidla(el), přístrojů nebo vybavení.  

Omezení odpovědnosti 
(f) Smluvní strany souhlasí, že odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu nepřekročí částku 

fakturovanou za Výrobky. 
(g) Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku či příjmů, ztrátu času nebo používání 

Plavidla(el), přístrojů nebo vybavení. Za žádných okolností nenese Prodávající odpovědnost za 
jakékoliv mimořádné nebo nepřímé ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu.  

(h) Prodávající nenese odpovědnost za porušení jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetích stran 
způsobených používáním Výrobků na straně Kupujícího. 

(i) Je dohodnuto, že veškerá vyloučení nebo omezení odpovědnosti v této Smlouvě ve prospěch 
Prodávajícího jsou rozšířena ve prospěch všech společností a/nebo osob v rámci Skupiny Hempel. 
Kupující souhlasí se jmenováním Prodávajícího jako svého zástupce či zmocněnce výhradně pro 
rozšíření platnosti vyloučení nebo omezení odpovědnosti. Veškeré povinnosti, odpovědnosti a služby, 
který by z tohoto zastoupení jinak vyplývaly, jsou tímto výslovně vyloučeny. 

Omezený čas 
(j) V souladu se zákony vztahujícími se na zranění a smrt osob, nemá Kupující právo na jakékoliv 

nároky vůči Prodávajícímu, smluvní či z porušení, související s čímkoliv poskytnutým či dodaným v 
souladu s touto Smlouvou (včetně nároků z vadných výrobků, služeb či zboží), s výjimkou případů 
kdy byl Prodávající písemně informován o takových nárocích ve lhůtě čtyřiadvaceti (24) měsíců od 
dodání. 

9. Dodržování, kontrola vývozu a sankce  
Kupující se zavazuje, že je a bude v souvislosti s touto Smlouvou nadále dodržovat platné právní 
předpisy a nařízení včetně, nikoli však výlučně, předpisů týkající se úplatkářství a korupce, sankcí 
OSN, USA, Velké Británie, EU a omezení kontroly vývozu. Pokud Kupující poruší toto ustanovení, 
Prodávající se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit tuto Smlouvu bez jakékoliv odpovědnosti či 
nákladů Prodávajícího. 

10. VOLBA PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 
(a) V případě prodeje dánským kupujícím se Smlouva řídí zákony Dánska, přičemž výhradní soudní 

příslušnost v případě sporů, které vzniknou na základě Smlouvy má Dánský námořní a obchodní 
soud. Jetliže je kupující osobou čekého práva, řídí se tato Smlouva českým právním řádem, zejména 
Obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění). V případě veškerých ostatních 
prodejů se Smlouva řídí a je sepsána v souladu s anglickým právem, přičemž výhradní soudní 
příslušnost v případě sporů, které vzniknou na základě Smlouvy má Vysoký soudní dvůr v Londýně. 
Výše zmíněnými skutečnostmi však není dotčeno právo prodávajícího zvolit dle vlastního uvážení 
právní režim a soudní příslušnost jiným režimem. Zajištění rovněž zahrnuje jednání admirálského 
zatčení vůči Plavidlu(ům), jakýchkoliv sesterských lodí nebo, je-li to v souladu s místními zákony, 
jiných plavidel pod stejnou či společnou správou či kontrolou. 

(b) Na Smlouvu se nevztahují ani Jednotná pravidla o mezinárodním prodeji zboží ani Jednotná pravidla 
sepisování smluv o mezinárodním prodeji zboží. Incoterms 2000 se považují za nedílnou součást 



těchto Všeobecných obchodních podmínek, v případě, že nejsou s výše uvedenými podmínkami v 
rozporu. 

(c) Smlouva představuje celou dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se dodávek Výrobků. 
Kupující souhlasí, že nemá žádná práva postihu proti Prodávajícímu s výjimkou těch, která jsou 
výslovně uvedena v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Tyto Všeobecné obchodní 
podmínky se uplatní bez ohledu na to, zdá má či nemá Kupující skutkovou a právní podstatu žaloby 
na základě nedbalosti na straně Prodávajícího či jeho zástupce. 


