
 

 

Všeobecné prodejní podmínky společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost 
(„společnost VETROPACK“), Verze: 1/2018 

 
dodatečná dodací lhůta poskytnutá zákazníkem a pokud dodávka nebyla řádně dodržována nejmodernější bezpečnostní opatření platná pro 

1. Rozsah působnosti uskutečněna do doby, kdy VETROPACK obdrží oznámení o odstoupení. plnění a manipulaci a aby skleněné zboží bylo vyčištěno (umyto, 

Tato transakce a všechny následné transakce se řídí výhradně těmito Zákazník může požadovat náhradu další škody vyplývající z neplnění opláchnuto, proudem vzduchu dokonale vysušeno a obráceno dnem 

Všeobecnými prodejními podmínkami („VP“), pokud není písemně nebo prodlení pouze v souladu s článkem 9. vzhůru). Dodané skleněné zboží nelze považovat za sterilní. 

dohodnuto jinak. Všeobecné smluvní či jiné podmínky zákazníka se (6) Pokud u smluv s odvolávkami není v přiměřené době učiněna žádná 

nepoužijí, pokud s nimi společnost VETROPACK nevysloví písemný odvolávka, je společnost VETROPACK na základě předchozího oznámení 8. Formy, nástroje, předběžné studie, projekty 

souhlas. Společnost VETROPACK si vyhrazuje právo v budoucnu tyto VP oprávněna zvolit splnění nebo odstoupení od smlouvy. Tím nejsou Náklady společnosti VETROPACK na výrobu, nákup a úpravu speciálních 

měnit a doplňovat. dotčeny jakékoliv nároky na náhradu škody. forem a nástrojů pro konkrétního zákazníka nese zákazník. 

(7) Pokud se smluvní strany dohodnou, že vyrobené zboží připravené Vlastnictví těchto forem a nástrojů a veškerého souvisejícího 

2. Forma smlouvy k dodání má zákazník k dispozici v prostorách společnosti duševního vlastnictví náleží společnosti VETROPACK i po zaplacení; 

Obchodní nabídky vydané společností VETROPACK nejsou pro společnost VETROPACK, nebo pokud si zákazník zboží včas nevyzvedne nebo zákazník je vázán povinností mlčenlivosti vůči třetím osobám. Totéž 

VETROPACK právně závazné. Všechny smlouvy nebo dodatky ke smlouvám nepřijme dodávku zboží, bude společnost VETROPACK oprávněna platí také (ale nejen) pro předběžné studie, plány a projekty. 

(včetně jakéhokoli vzdání se požadavku písemné formy) musí být v okamžitě fakturovat a požadovat platbu. Zboží bude poté uskladněno 

písemné formě. na náklady a nebezpečí zákazníka. 9. Náhrada škody 

(1) Společnost VETROPACK v rozsahu povoleném zákonem nenese 

3. Ceny a platební podmínky 6. Výhrada vlastnictví odpovědnost za i) škodu, která nevznikla na vlastním dodaném zboží, 

(1) Ceny společnosti VETROPACK jsou čisté ceny a nezahrnují (1) Dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti VETROPACK do nýbrž jeho užíváním a dalším zpracováním, ii) následnou škodu 

zákonnou daň z přidané hodnoty, cla, recyklační poplatky a jiné doby uhrazení kupní ceny v plné výši včetně úroků a nákladů. (způsobenou vadou), atypickou škodu, nepřímou škodu, finanční 

poplatky. Společnost VETROPACK může všechny ceny měnit bez (2) Tato výhrada vlastnictví platí i v případě, že zákazník zboží ztrátu, ušlý zisk a/nebo škody/ztráty utrpěné zákazníkem či třetími 

předchozího oznámení. Pokud po uzavření smlouvy vzrostou výrobní zpracovává, dokud není zboží plně zaplaceno. Pokud je zboží dotčené osobami z důvodu kombinace skleněného zboží, náplně a uzávěru, nebo 

nebo přepravní náklady, je společnost VETROPACK oprávněna zvýšit touto výhradou vlastnictví spojeno nebo smícháno s jiným zbožím, iii) nároky třetích osob, jakými jsou např. pokuty, vůči 

kupní cenu nebo odstoupit od smlouvy. Pokud se smluvní strany stane se společnost VETROPACK spoluvlastníkem tohoto nového aktiva zákazníkovi, bez ohledu na to, z jakého právního základu vyplývají. 

dohodnou, že kupní cena bude uhrazena v jiné měně než v českých s podílem odpovídajícím poměru mezi cenou zboží dotčeného touto (2) Veškerá odpovědnost společnosti VETROPACK vyplývající ze 

korunách, ponese měnové riziko ode dne potvrzení objednávky až do výhradou vlastnictví a hodnotou ostatního zboží. Zákazník bude toto smlouvy, bez ohledu na právní základ, z něhož vyplývá, v rozsahu 

zaplacení kupní ceny v plné výši zákazník. Pokud není dohodnuta nové aktivum pro společnost VETROPACK ve všech případech skladovat, povoleném zákonem nepřesáhne celkovou čistou cenu EXW příslušné 

konkrétní kupní cena, použije se aktuální ceník společnosti aniž by tím společnosti VETROPACK vznikaly jakékoliv náklady. objednávky. Promlčecí lhůta nároků zákazníka činí jeden rok ode 

VETROPACK. (3) Zákazník je povinen okamžitě společnost VETROPACK informovat o dne, kdy by toto právo mohlo být poprvé uplatněno. 

(2) Společnost VETROPACK je oprávněna zasílat faktury zákazníkovi všech opatřeních (např. exekučních opatřeních) přijatých třetími (3) Společnost VETROPACK není v rozsahu povoleném zákonem povinna 

elektronicky. Místem plnění platebních pohledávek společnosti osobami v souvislosti se zbožím dotčeným výhradou vlastnictví. poskytovat náhradu škody na návrzích, výkresech nebo modelech, 

VETROPACK je sídlo společnosti VETROPACK. Faktury vydané Pokud je zákazník v prodlení s platbou, uloží, jako jistotu, na které obdrží od zákazníka, nebo za jejich ztrátu. 

společností VETROPACK se považují za přijaté, pokud zákazník vlastní náklady zboží na místě stanoveném společností VETROPACK, (4) Promlčecí lhůty uvedené v tomto článku 9 platí obdobně ve 

nevznese námitky do deseti kalendářních dnů po obdržení faktury. nebo je zašle na adresu, kterou společnost VETROPACK určí. Zákazník vztahu ke i) spolupracujícím zástupcům společnosti VETROPACK, ii) 

(3) Platby obdržené společností VETROPACK budou nejprve použity na se vzdává práva podat žalobu kvůli nedovolenému vniknutí, pokud si smlouvám se společností VETROPACK o poskytnutí jakéhokoli druhu 

nezaplacené náklady a úroky a poté na nezajištěné pohledávky společnost VETROPACK převezme zpět již dodané zboží, které zůstává služeb a iii) druhotným povinnostem, které tvoří součást smlouvy. 

(nejprve ty nejstarší), a to i v případě, že zákazník dal předmětem výhrady vlastnictví. 

společnosti VETROPACK jiné pokyny. (4) Zákazník je oprávněn prodávat zboží v rámci své běžné obchodní 10. Porušení práv duševního vlastnictví 

(4) Pokud zákazník neuhradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené činnosti. Zákazník tímto postupuje společnosti VETROPACK všechny Zákazník je povinen zajistit, aby pokyny, informace či předlohy 

na faktuře, nebo, pokud není uvedena, do 30 dní od data vystavení pohledávky, které mu vzniknou vůči třetím osobám z dalšího prodeje, týkající se forem, návrhů a vzorů, které poskytne společnosti 

faktury, má se i bez upomínky k provedení požadované platby zato, ve výši nesplaceného dluhu vůči společnosti VETROPACK, o čemž bude VETROPACK, neporušily autorské právo ani jiné právo duševního 

že zákazník je v prodlení s úhradou, a je povinen zaplatit třetí osoby informovat. Společnost VETROPACK toto postoupení vlastnictví třetích osob a je povinen v tomto ohledu společnost 

společnosti VETROPACK zákonný úrok (z prodlení) z kupní ceny, jakož přijímá jako zajištění neuhrazené platby. Společnost VETROPACK si VETROPACK plně odškodnit a ochránit. 

i veškeré náklady a výdaje spojené s vymáháním dlužné částky. vyhrazuje právo vymáhat pohledávku sama, jakmile zákazník řádně 

Všechny slevy a jiné bonusy dohodnuté se zákazníkem jsou podmíněny nesplní své platební povinnosti. 11. Zákaz vývozu a vyšší moc 

včasným uhrazením příslušné faktury v plné výši. Tímto však nejsou  (1) Nepředvídatelné narušení obchodní činnosti nebo jiné překážky, 

dotčena zákonná práva a právní prostředky společnosti VETROPACK, 7. Odpovědnost za vady, kontrola jakosti za které společnost VETROPACK neodpovídá, jakými jsou např. 

především její právo na odstoupení od smlouvy. (1) Promlčecí lhůta práv zákazníka vyplývajících z vadného plnění embarga, sankce, jiné státní nebo mezinárodní blokády vývozu a 

(5) Zákazník je oprávněn provést započtení nebo pozastavit platbu nebo, pokud je poskytnuta, ze záruky za jakost, činí jeden rok ode dovozu (např. regulace zahraničního obchodu), jakož i vyšší moc 

pouze v případě, že jeho protinároky vycházejí z téhož smluvního dne, kdy toto právo mohlo být poprvé uplatněno. Lom skla může být (např. zásah orgánů veřejné moci, válka, požár, přírodní 

vztahu a společnost VETROPACK je nezpochybňuje, a to do výše těchto reklamován pouze v případě, že vada vznikne při výrobě skleněného katastrofy, prodlení v dodávkách energie a surovin, pracovněprávní 

protinároků. zboží a týká se více než 5 ‰ zboží dodaného v příslušné dodávce. spory, především stávka a výluka) zbavují společnost VETROPACK 

(6) Pokud společnost VETROPACK usoudí, že se finanční situace (2) Společnost VETROPACK přijímá odpovědnost za vhodnost dodaného veškerých dodacích povinností, dokud tyto okolnosti trvají, aniž by 

zákazníka zhoršila, nebo pokud zákazník neuhradil předchozí faktury zboží pro konkrétní účely předpokládané zákazníkem, pouze pokud byla zrušena uzavřená transakce. V případě, že tyto okolnosti stále 

a/nebo pokud je v souvislosti s majetkem zákazníka zahájeno byly tyto účely konkrétně písemně dohodnuty ve smlouvě. Zákazník se trvají, je společnost VETROPACK oprávněna odstoupit od smlouvy v 

insolvenční řízení (nebo jiné podobné řízení), je společnost zavazuje, že nepoužije zboží zakoupené pro konkrétní účel (např. rozsahu, v němž nebyla doposud splněna, aniž by byla povinna 

VETROPACK oprávněna dodávku podmínit uhrazením celé kupní ceny nevratné láhve) k žádnému jinému účelu. Pokud se jakost dodaného poskytnout náhradu škody. Společnost VETROPACK nenese odpovědnost 

předem a odložit plnění smlouvy nebo smlouvy zrušit a žádat náhradu zboží významně neodchýlí od sjednané jakosti či specifikace nebo od za okolnosti uvedené výše, ani pokud nastanou v době neplnění 

škody utrpěné v důsledku tohoto zrušení (v případě insolvenčního jakosti vymezené továrními normami společnosti VETROPACK, nebude jejích povinností. 

nebo jiného řízení v rozsahu povoleném zákonem) bez ohledu na dodané zboží považováno za vadné. Pokud se jedná o hmotnost, obsah, (2) Zákazník se zavazuje, že se zdrží následujících transakcí: i) 

dohodnuté platební a dodací podmínky. Při uplatňování tohoto práva rozměry, rozvržení tisku a barvy skla zboží, platí přípustné transakce s osobami, organizacemi či orgány zařazenými do sankčního 

není společnost VETROPACK povinna informovat zákazníka předem ani odchylky vyplývající ze zákona a běžné v obchodním styku, pokud seznamu v souladu s předpisy EU nebo vývozními předpisy USA, ii) 

mu poskytnout dodatečnou lhůtu pro plnění. nestanoví tovární normy společnosti VETROPACK jinak. Pokud není zakázané transakce se zeměmi, na něž je uvaleno embargo OSN nebo EU 

výslovně písemně dohodnuto jinak, není společnost VETROPACK povinna a iii) transakce, pro něž nebylo získáno požadované povolení. 

4. Balení, dodávka zajišťovat, aby dodávané zboží odpovídalo jiným právním předpisům Zákazník je povinen uhradit pokutu ve výši 30 % kupní ceny a 

(1) Balení zvolí společnost VETROPACK dle vlastního uvážení. než platným ustanovením rozhodného práva podle článku 12 níže. veškeré náklady a škodu přesahující tuto pokutu, které společnost 

(2) Dodání proběhne Ex Works podle INCOTERMS v platném znění. Pokud (3) Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží okamžitě po jeho VETROPACK utrpí v důsledku porušení výše uvedených ustanovení. 

bude pravidlo uvedené v předchozí větě dohodou stran změněno, obdržení. Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do osmi 

proběhne dodávka veškerého zboží na náklady a nebezpečí zákazníka; dní od obdržení dodávky. Skryté vady musí být oznámeny doporučeným 12. Shromažďování údajů, soudní příslušnost, rozhodné právo, různá 

společnost Vetropack je povinna pouze postoupit svá práva podle dopisem okamžitě po jejich zjištění, v každém případě však ustanovení 

přepravní smlouvy na zákazníka na jeho žádost, avšak bez převzetí nejpozději do šesti měsíců od dodání, jinak se bude mít zato, že (1) Společnost VETROPACK považuje obdržené informace za důvěrné, 

jakékoli další odpovědnosti a proti úhradě všech nákladů spojených dodávka byla řádně splněna. Tím nejsou dotčeny jakékoliv jiné pouze pokud tak bylo písemně dohodnuto a pokud jsou příslušným 

s postoupením. zákonné povinnosti týkající se kontroly a oznamování. Každé způsobem označeny. Společnost VETROPACK uchovává osobní a obchodní 

(3) Pokud není dohodnuto jinak, budou dodané palety a oznámení o vadné dodávce musí být přesné, především pokud se jedná údaje zákazníka pomocí systémů elektronického zpracování údajů. 

polypropylénové proložky prodány zákazníkovi za cenu uvedenou v o podstatu a rozsah vady, a pro účely dohledatelnosti příslušnými Zákazník uděluje společnosti VETROPACK oprávnění ke zpracování a 

ceníku společnosti VETROPACK platném v době dodání. Pokud budou údaji ze štítku na paletě. Důsledkem opožděného nebo nepřesného předávání těchto údajů spřízněným osobám společnosti VETROPACK ve 

palety/podložky vráceny společnosti VETROPACK do 90 dní od data oznámení je ztráta veškerých práv. Předání zboží třetím osobám se státech EU a ESVO a na Ukrajině pro účely jejího nebo jejich 

dodání v takovém stavu, že mohou být znovu použity v souladu s považuje za jeho bezpodmínečné přijetí. aktuálního nebo potenciálního obchodního vztahu se zákazníkem, a to 

požadavky na jakost společnosti VETROPACK, společnost VETROPACK je (4) Zákazník poskytne společnosti VETROPACK na její žádost vzorky dokud nebude společnosti Vetropack písemně oznámeno, že obchodní 

od zákazníka odkoupí za cenu uvedenou v příslušném ceníku vadného zboží a umožní jí, aby provedla šetření přímo na místě, kde účel zanikl nebo že příslušná osoba požádala o výmaz. Zákazník pro 

společnosti VETROPACK. Vrácení je na náklady a nebezpečí zákazníka. zákazník zboží zpracovává a skladuje. Pokud je oznámení o vadné tyto účely souhlasí s použitím Obecného nařízení o ochraně osobních 

dodávce oprávněné a je předloženo včas, společnost VETROPACK dle údajů EU (rovněž ve prospěch subjektů údajů chráněných tímto 

5. Dodávky, dodací termíny a dodací lhůty vlastního uvážení buď nahradí vadné zboží bezvadným, nebo je nařízením a vynutitelnosti jejich práv) a zavazuje se, že ve vztahu 

(1) Společnost VETROPACK je oprávněna zvolit místo výroby a místo opraví. Společnost VETROPACK je oprávněna vzít si zpět nahrazené k údajům společnosti Vetropack bude toto nařízení v celém rozsahu 

odeslání/vyzvednutí. části. Zákazník může odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení dodržovat, a pokud tak neučiní, ochrání společnost VETROPACK ve 

(2) Odchylky mezi dodaným a smluvně určeným množstvím do 10 % jsou ceny pouze v případě, že společnost VETROPACK neodstraní vady v vztahu k veškerým nárokům, škodám a nákladům. 

přípustné a společnost VETROPACK v této souvislosti nenese žádnou přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník písemnou formou poskytne. (2) Pokud se jednotlivá ustanovení smlouvy, včetně těchto smluvních 

odpovědnost. Zákazník zaplatí za skutečně dodané množství. Částečné Společnost VETROPACK je povinna přistoupit na vrácení zboží jen po podmínek, stanou neplatnými jako celek nebo zčásti, nebude tím 

dodávky jsou přípustné. předchozí dohodě; zákazník nese riziko náhodného poškození a dotčena platnost zbývajících ustanovení. Zcela nebo částečně 

(3) K dodržení dodacích termínů a dodacích lhůt je třeba, aby zhoršení stavu vráceného zboží. Dokud zákazník nesplní své smluvní neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které v nejvyšší 

zákazník splnil své smluvní povinnosti, především aby uhradil povinnosti, bude společnost VETROPACK oprávněna odmítnout splnit možné míře zachovává ekonomický účel tohoto neplatného ustanovení. 

dohodnuté platby předem a/nebo jiné zálohové platby a splnil svou zákazníkovy nároky ze záruky. Zákazník může požadovat od (3) Výhradní příslušnost pro všechny sp ory vzniklé z této smlouvy, 

povinnost součinnosti. společnosti VETROPACK náhradu škody pouze v souladu s článkem 9. má věcně příslušný soud pro sídlo společnosti VETROPACK MORAVIA 

(4) Dodací termíny a lhůty musí být dohodnuty písemnou formou, (5) Výše uvedená ustanovení platí obdobně pro vady vzniklé z GLASS, akciová společnost, s výjimkou pro společnost VETROPACK, 

jinak povinnost dodat nevzniká. Dodací lhůta začíná běžet ode dne poskytnutých rad nebo druhotných povinností tvořících součást která má navíc právo podat jakouko li žalobu také u obecného soudu v 

potvrzení objednávky společností VETROPACK. Společnost VETROPACK smlouvy. místě sídla zákazníka. Tato smlouva se řídí právním řádem České 

nenese odpovědnost za nedodržení konkrétní dodací lhůty nebo (6) Řádná kontrola zboží před každým zpracováním a plněním a během republiky s vyloučením jeho kolizn ích norem a Úmluvy Organizace 

konkrétního dodacího termínu v případě mírné nedbalosti. těchto činností je na výhradní odpovědnosti zákazníka. Zákazník spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

(5) Je-li společnosti VETROPACK v prodlení s dodávkou, je zákazník stáhne poškozené skleněné zboží (a poškozené uzávěry) z trhu a bude 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, pokud uplynula přiměřená o tom společnost VETROPACK informovat. Zákazník zajistí, aby byla 


