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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

BRANOPAC CZ s.r.o. 

so sídlom: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582,          
DIČ: SK4120013447 

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 18288 
tel. +420 518 328 035, fax. +420 518 328 790, email: info@branopac-antalis.cz 

platnosť od 01.05.2016 (nahrádza všetky predchádzajúce VOP) 

  

I. Úvodné ustanovenia 

1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky dodávky tovaru (a služieb) dodávané 
spoločnosťou BRANOPAC CZ s.r.o. ( predávajúci) všetkým fyzickým i právnickým osobám (kupujúci), 
ktoré sa objednajú bežným spôsobom ( osobne, emailom, telefonicky, faxom, poštou). Predávajúci 
a kupujúci sa dohodli, že sa ich vzájomné obchodné vzťahy budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými 
podmienkami. Všetky odchýlky od týchto podmienok musia byť ustanovené v písomnej podobe 
na základe dohody obidvoch zmluvných strán.  

2. Ustanovenia uvedené v zmluve majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

3. Za uzatvorenú kúpnu zmluvu sa považuje objednávka kupujúceho doložená odsúhlaseným 
potvrdením objednávky. Viď ďalej bod 2 odstavec II.  

4. Všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré neupravuje kúpna zmluva a nie sú obsiahnuté v týchto 
Všeobecných obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákoníka  č.513/1991 Zb. v platnom zneni platného vo Slovenskej republike, ďalej iba Obchodný 
zákonník   
 
II. Objednávka tovaru 

1.Objednávka tovaru (služieb) vykonaná kupujúcim spôsobom, ktorý je špecifikovaný v článku I. bode 1, 
je považovaná za záväznú a predávajúci ju akceptuje spravidla rovnakým spôsobom, akým bola 
uskutočnená. 

2. Po doručení objednávky spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o. pošle zákazníkovi písomné alebo elektronické 
potvrdenie objednávky, v ktorom bude uvedená cena tovaru (služieb), platobné a dodacie podmienky. 
Zmluva je uzatvorená akonáhle je spoločnosti BRANOPAC CZ s.r.o. doručený súhlas zákazníka 
s potvrdením objednávky, vrátane dohodnutej ceny. Nerozporovanie poslaného potvrdenia objednávky 
kupujúcim je chápané ako súhlas. Spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o. si vyhradzuje právo objednávky 
neakceptovať.  

3. Objednávky neštandardného tovaru (neštandardný tovar je tovar, ktorý predávajúci nevedie ako svoj 
stály skladový sortiment) budú predávajúcim akceptované iba na základe písomnej objednávky 
kupujúceho s uvedením termínu na dodanie tovaru kupujúcemu. Minimálne množstvo objednaného 
neštandardného tovaru musí byť v súlade s minimálnym množstvom požadovaným výrobcom. Tovar 
bude zo skladu vyexpedovaný v termíne uvedenom na potvrdení objednávky kupujúcemu, ak nebude 
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medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Najneskôr však do 5 dní od prijatia tovaru na sklad. Po tomto 
termíne je možné dohodnúť skladovanie už vyfakturovaného tovaru v sklade predávajúceho za platbu. 

4. Ku zrušeniu objednávky, ktorá bola spoločnosťou BRANOPAC CZ s.r.o. písomne potvrdená či nebola 
zo strany kupujúceho rozporovaná ( teda prišlo k uzatvoreniu zmluvy) môže dôjsť jedine na základe 
písomnej dohody oboch zmluvných strán alebo na základe zákona.  

III. Spôsob plnenia 

1. Spôsob dodania tovaru alebo služieb, dodacej lehoty a miesto dodania je vždy predmetom dohody 
v zmluve. 

2. Miestom dodania tovaru alebo služieb je miesto odovzdania spoločnosťou BRANOPAC CZ s.r.o. 
zákazníkovi dohodnuté v zmluve. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté dodanie tovaru alebo služieb 
na určitom mieste, je tovar (alebo služby) dodaný predaním prvému prepravcovi na prepravu 
pre kupujúceho na dohodnuté miesto. 

3. Kupujúci je povinný vykonať všetky kroky a úkony, ktoré sú podľa zmluvy a podľa zákona potrebné 
k tomu, aby spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o. mohla dodať tovar (služby) v mieste dodania. 

4. Kupujúci je povinný zmluvne potvrdený a dodaný tovar (služby) prevziať a je povinný zabezpečiť, 
aby dodaný tovar (služby) bol vždy bez zbytočného odkladu vyložený. 

5. Ak zmluva výslovne nestanoví inak, odchýlky dodaného množstva od množstva objednaného 
sú prípustné, ak odchýlka medzi množstvom uvedeným v zmluve a skutočne dodaným množstvom 
nepresiahne 8%. 

6. Ak spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o. dodá väčšie množstvo tovaru než koľko je oprávnená dodať podľa 
vyššie uvedeného odstavca, teda ak je odchýlka vyššia než 8%, je kupujúci oprávnený prijatie naviac 
dodaného tovaru odoprieť.  

7. Ak kupujúci prevezme tovar dodaný naviac, má spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o. nárok na zaplatenie 
ceny za skutočne dodaný tovar. 

8. Ak prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci, je dodávka splnená doručením tovaru na miesto určenia 
a jeho prevzatím kupujúcim. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru (služieb) písomne potvrdiť 
na dodacom liste, prípadne na inom doklade, z ktorého je zrejmé dodanie tovaru (služieb) kupujúcemu. 
V prípade, že kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru v dohodnutom čase a mieste, bude tovar 
uskladnený u predávajúceho, ktorý je oprávnený vystaviť daňový doklad- faktúru na dodávku 
a požadovať úhradu zvýšených nákladov spojených s prepravou, skladovaním a manipuláciou. 
Predávajúci pošle kupujúcemu správu o mieste uloženia tovaru emailom alebo faxom. Vzhľadom 
k tomu, že je doprava k zákazníkom zabezpečovaná externými prepravcami, je dátumom uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia deň predania tovaru prvému prepravcovi. 

9. Ak má predávajúci vec odoslať (v prípade, že dopravu tovaru zabezpečuje kupujúci na svoje náklady), 
odovzdá tovar kupujúcemu predaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. 

10. Záväzok predávajúceho zaniká, ak nie je možné objednávku zrealizovať vzhľadom na vyššiu moc 
(živelné pohromy, stávky, atď.). Takúto skutočnosť je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu 
okamžite. 
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11. Dodávka je uskutočnená načas, ak príde k plneniu v priebehu dodacej lehoty. Dodacou lehotou 
sa rozumie lehota, ktorá je stanovená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Za nedodržanie 
dodacej lehoty spôsobené treťou stranou nenesie predávajúci zodpovednosť. 

IV. Nebezpečie škody na tovare 

1.Nebezpečie poškodenia, straty alebo zničenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho 
v okamžiku, keď sa tovar odovzdá kupujúcemu v mieste plnenia alebo keď sa predá tovar prvému 
dopravcovi, ak si tovar zabezpečuje kupujúci. 

2. V prípade dopravy tovaru predávajúcim zodpovedá predávajúci za poškodenie tovaru až do okamžiku 
predania tovaru kupujúcemu v mieste určenia. 

3. Ak dôjde k poškodeniu alebo strate zásielky tovaru pri použití verejnej dopravy, uplatní si reklamáciu 
voči dopravcovi objednávateľ dopravy. 

4. Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe prevzatia tovaru alebo ak tak 
nevykonal, v dobe keď tovar prevziať mal. 

V. Cena tovaru a služieb 

1.Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Zb. v platnom 
znení a sú uvedené v písomnom potvrdení objednávky spoločnosti BRANOPAC CZ s.r.o. Dohodnuté ceny 
neobsahujú daň z pridanej hodnoty. 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v cenníku v priebehu roka v závislosti od zmeny 
peňažného kurzu, rastu inflácie a pri zmenách dodávateľských podmienok.  

3. Predávajúci účtuje ku každej položke fakturovaného tovaru logistický príplatok vo výške 0,18 Kč/kg, 
ak nie je dohodnuté inak. 

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až jeho úplným zaplatením. 

VI. Platobné podmienky 

1. Pre zaplatenie kúpnej ceny je rozhodujúca platobná podmienka, ktorá je dohodnutá s kupujúcim pri 
každej dodávke tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť cenu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.  

2. Predávajúci si vyhradzuje stanoviť kreditný limit pre vzťah s každým kupujúcim.  

3. Lehota splatnosti daňového dokladu je 14 dní od dátumu vystavenia, ak nie je dohodnuté inak. Cenu 
je potrebné uhradiť na účet spoločnosti  BRANOPAC CZ s.r.o., ktorý je uvedený na príslušnej faktúre. 

4. Kupujúci je povinný po zistení akýchkoľvek nezrovnalostí v daňovom doklade bez zbytočného odkladu 
informovať o nej spoločnosť  BRANOPAC CZ s.r.o., ktorá vykoná bezodkladne potrebnú opravu. 

5. Spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o. je oprávnená požadovať od kupujúceho úhradu ceny, resp. jej časti 
(záloha a cenu), pred dodaním tovaru (služieb). 
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6. Originál daňového dokladu – faktúry - je kupujúcemu emailom zaslany na základe písomného súhlasu 
s formou zasielania elektronických dokumentov, alebo zaslany poštou. V prípade, že kupujúci požaduje 
poslanie faktúry poštou, je predávajúci oprávnený si účtovať k cene tovaru aj poštovné. 

7. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej čiastky na účet predávajúcemu alebo 
prevzatím finančnej hotovosti pri dodávke tovaru. 

8. V prípade omeškania úhrady faktúry na strane kupujúceho je kupujúci povinný uhradiť spoločnosti 
BRANOPAC CZ s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

9. Po dlžníkovi (kupujúcom), ktorý mešká s platením vyúčtovaných úrokov, je predávajúci ako veriteľ 
oprávnený požadovať úroky z úrokov. 

10. V prípade, že kupujúci mešká s platbou kúpnej ceny za predchádzajúce dodávky, je predávajúci 
oprávnený  odmietnuť plnenie ďalších dodávok. 

11. Pri prvých dodávkach tovaru u nových kupujúcich požaduje predávajúci platbu dopredu alebo 
v hotovosti pri dodaní. 

VII. Kvalita 

1. Tovar je dodávaný v kvalite a množstve zodpovedajúcom príslušným platným normám výrobcu.  

VIII. Reklamácie 

1.Kupujúci je oprávnený reklamovať dodaný tovar v prípade, že sa jeho kvalita, druh alebo množstvo 
(nad rámec dohodnutej tolerancie) odchyľuje od dohodnutých podmienok. Reklamácia sa uplatňuje 
jedine písomnou formou s uvedením dátumu dodaného tovaru, čísla príslušnej faktúry, druhu tovaru, 
čísla palety a konsignácie (v najlepšom prípade originálne označenie palety), reklamovaného množstva, 
popisu chyby a priložením vzorky pred, prípadne po spracovaní a ďalej s uvedením požiadavky 
na odstránenie chyby, v najlepšom prípade na adresu reklamace@branopac-antalis.cz. 

2. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pro prechode nebezpečia škody 
na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr.  Právo kupujúceho zakladá i chyba, ktorá vzniká neskôr 
porušením povinnosti na strane predávajúceho.  

3. Zjavné chyby je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 7 dnou. 
Tieto chyby musia byť zapísané v dodacom liste a potvrdené prepravcom. 

4. Skryté chyby je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď po ich zistení, najneskôr však 
do 6 mesiacov po dodávke tovaru, a to jedine za predpokladu,  že je tovar v tejto dobe skladovaný 
za podmienok stanovených v príslušných normách pre jednotlivé druhy materiálov. 

5. Ak kupujúci neoznámi chybu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju pri včasnej prehliadke 
a dostatočnej starostlivosti zistil, najneskôr však v dobe vyššie uvedenej (v odst. 3 a 4), zaniká 
zodpovednosť predávajúceho z chybného plnenia.  

6. Ak sa zmluvné strany nezhodnú na chybách dodávky, stanoví kvalitu nestranná inštitúcia a jej záver je 
pre obe strany záväzný. Náklady na stanovenie kvality u nestrannej inštitúcie nesie tá strana, v ktorej 
neprospech vyjdú výsledky analýzy.  
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7. Predávajúci je povinný reklamáciu vyriešiť bez zbytočného odkladu, a to u chýb zjavných najneskôr do 
30 dní a u chýb skrytých do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o chybách, prípadne odo 
dňa predania reklamovaného tovaru predávajúcemu. Povahu a odôvodnenosť reklamovanej „skrytej“ 
chyby vždy posudzuje aj výrobca daného tovaru. Predávajúci je povinný predložiť reklamáciu skrytej 
chyby tovaru na posúdenie výrobcovi najneskôr v lehote 3 pracovných dní nasledujúcich po prijatí 
všetkých reklamačných podkladov. V prípade sporu o povahe a odôvodnosti reklamovanej „skrytej“ 
chyby je rozhodné stanovisko výrobcu daného reklamovaného tovaru. Ak predávajúci reklamáciu chýb 
tovaru alebo výrobca reklamáciu skrytých  chýb tovaru neuzná, oznámi to predávajúci kupujúcemu, a to 
u chýb zjavných v lehote 30 dní a u chýb skrytých v lehote 60 dní odo dňa, keď mu bolo oznámenie 
kupujúceho o chybách ( prostredníctvom pošty, elektronickou alebo faxovou správou) doručené.  

IX. Odstúpenie od zmluvy 

1.Spoločnosť  BRANOPAC CZ s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak sa zákazník omešká s platením 
faktúry a dlžnú čiastku neuhradí ani na základe písomnej výzvy spoločnosti BRANOPAC CZ s.r.o., v ktorej 
bude stanovená dodatočná lehota na úhradu faktúry. 

2. Pri omeškaní spoločnosti BRANOPAC CZ s.r.o. s dodaním tovaru (služieb) je kupujúci oprávnený 
odstúpiť od zmluvy, ak spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o. písomne vyzve k splneniu jej povinností, určí 
k tomu dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nebude kratšia než 5 pracovných dní a spoločnosť 
BRANOPAC CZ s.r.o. tovar ani v náhradnom termíne nedodá. Spoločnosť BRANOPAC CZ s.r.o však 
nie je v omeškaní s dodávkou, ak je takéto omeškanie spôsobené skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle 
od vôle spoločnosti BRANOPAC CZ s.r.o. 

X. Hospodárenie s vratnými obalmi 

1. Predávajúci používa pri dodávkach výrobkov kupujúcemu vratné obaly (palety), ktoré sú súčasťou 
dodávky. 

2. Predávajúci je oprávnený požadovať vrátenie prepravnej EUR palety v rovnakom množstve aké 
je uvedené na prepravnom dokumente alebo požadovať výmenu oproti inej palete rovnakého druhu 
(EUR za EUR).  

3. V prípade nevrátenia EUR paliet ani spätne do 6 mesiacov od dátumu zdaniteľného plnenia na vlastné 
náklady, budú spoločnosťou  BRANOPAC CZ s.r.o. fakturované nevrátené palety, a to za cenu  
300Kč/paleta bez DPH. 

4. Predávajúci si ďalej vyhradzuje automatické naúčtovanie paliet iného druhu než EUR paleta, podľa 
počtu na dopravnom dokumente, a to za cenu 170Kč/paleta bez DPH. 

X. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ak nie je ďalej uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi účastníkmi  Obchodným zákoníkom zejm. 
ustanoveniami o kupnej  zmluve.  Predávajúci je oprávnený  Všeobecné obchodné podmienky 
kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou BRANOPAC CZ s.r.o. 
a kupujúcim sa riadi vždy Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení účinnom v dobe uzatvorenia 
zmluvy.  
2. Nové znenie predávajúci zverejní na svojich internetových stránkach. 
3. Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú účinné od 1.5.2016 

Vo Veselí nad Moravou 1.5.2016.    BRANOPAC CZ s.r.o. 


