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Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto VOP. 
Geis CZ s.r.o. se sídlem:  Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, DIČ: CZ44567359, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14475 

 

Obchodní podmínky pro prodej obalového materiálu firmy Geis CZ. s r.o. účinné od 1.7.2022 
 

Geis CZ s r. o. se sídlem Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice; zapsaná u KS v Plzni odd. C, vl. 14475; IČO 445 67 359, (dále jen 
„prodávající“) vydává v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tyto 
obchodní podmínky: 
 

I. Obecná ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky jsou považovány za OP podle ust.§1751 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 
platném znění (NOZ) a jsou nedílnou součástí objednávky, kupní smlouvy (rámcové i jednotlivé) či jiné obdobné smlouvy, 
která se uzavírá v souladu s předmětem podnikání prodávajícího. Kupující kupní smlouvou stvrzuje, že se s obchodnímu 
podmínkami seznámil a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.  
2. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího.  
3. Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v případě, že není uzavřena kupní nebo jiná obdobná smlouva, 
která se svými ujednáními od Obchodních podmínek pro prodej obalového materiálu firmy Geis CZ. s r.o. odchyluje. 
Odchylná písemná ujednání smluvních stran v kupní (tj. v rámcové kupní či v jednotlivé kupní smlouvě) či v jiné obdobné 
smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.  
 

II. Objednávka 
1. Objednávku zboží lze učinit korespondenčně, e-mailem nebo telefonicky, přičemž za chyby při tom vzniklé nepřebírá 
prodávající zodpovědnost. Telefonickou objednávku je třeba potvrdit bez zbytečného odkladu písemně (korespondenčně, 
e-mailem). 
2. Prodávající není povinen objednávku akceptovat, případně není povinen ji akceptovat v celém rozsahu. 
3. Na každou zakázku (objednávku) bude uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouva může být uzavřena čtyřmi způsoby: 

a. zasláním písemné objednávky kupujícím s písemným potvrzením objednávky prodávajícím. 
V rámci potvrzení prodávající:  
• potvrdí termín dodání požadovaný kupujícím, případně jej upraví, a pokud bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
jednoho dne poté, kupující písemně neoznámí, že na upraveném termínu dodávky nemá zájem, stává se termín, 
stanovený prodávajícím, závazným pro obě strany 
• potvrdí objednávku co do množství a charakteru objednaného zboží, případně ji v tomto směru upraví, a pokud bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho dne poté, kupující písemně neoznámí, že na dodávce po této úpravě nemá 
zájem, stává se úprava závaznou pro obě strany. 

b. vystavením kupní smlouvy prodávajícím a následným písemným potvrzením kupujícím  
c. rámcovou kupní smlouvou, tj. smlouvou na více pravidelně se opakujících stejných objednávek (naplňovanou 
dále způsobem uvedeným pod písm. a).  
d. telefonickou objednávkou, přičemž prodávající nepřebírá zodpovědnost za chyby při tom vzniklé. 

Způsob uzavření Kupní smlouvy může určit prodávající.  
4. Zboží znamená pro účel těchto podmínek předmět plnění blíže specifikovaný v jednotlivé kupní smlouvě 
5. Dodací lhůty některých druhů zboží, např. zboží, které není v sortimentu jako standardní, jsou závislé na výrobních 
cyklech a mohou se pohybovat v délce několika týdnů.  
6. Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu. 
7. Kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o specifických požadavcích na zboží, které vyplývají z 
právních a jiných závazných předpisů o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.  
 

III. Dodání zboží 
1. Zboží ze skladu prodávajícího je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho smluvním přepravcem. Při 
rozvozech přepravou prodávajícího je zboží dodáno převzetím zboží kupujícím v místě plnění (dodávky). Nebezpečí 
vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v souladu s ustanoveními výše v tomto odstavci.  
2. Přebírá-li zboží osoba odlišná od kupujícího, či zaměstnanec kupujícího, je povinna oprávnění k převzetí zboží 
prodávajícímu prokázat.  
3. Přeprava je realizována na účet kupujícího, nedohodnou-li se v konkrétních případech kupující s prodávajícím odlišně.  
4. Místo a čas plnění je stanoven dle kupní smlouvy. 
5. Množství a druh zboží je stanoven dle kupní smlouvy. 
6. Prodávající je povinen dodat se zbožím průvodní doklady ke zboží, potřebné k převzetí zboží a dalšímu jeho nakládání 
kupujícím. 
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7. Zboží je prodávajícím zabezpečeno přiměřeným obalem tak, aby nedošlo k jeho poškození manipulací. Jestliže je 
vzhledem k okolnostem nutné zboží zabezpečit mimořádně, děje se tak na účet kupujícího. 
8. Vratné obaly, které budou použity pro balení zboží, má kupující právo vrátit prodávajícímu nejpozději do posledního 
dne v měsíci, kdy bylo zboží dodáno. 
9. Palety EUR, standard, atypické palety nebo plastové palety (souhrnně podkladové palety) budou kupujícímu účtovány 
za předem dohodnutou cenu dle typu palet. 
10. Vzhledem k povaze zboží se dodávka považuje za řádně splněnou i v případě množstevní odchylky od objednaného 
množství zboží, a to následně:  

a. objednávka do 2 500 ks povolená odchylka 20 % 
b. objednávka 2 501 – 10 000 ks povolená odchylka 10 % 
c. objednávka nad 10 000 ks povolená odchylka 5 % 

Kupující je v takovém případě povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu za zboží skutečně dodané.  
 

IV. Kupní cena, platební podmínky 
1. Cena zboží se sjednává jako cena smluvní. Kupní cena zboží je uváděna bez DPH.  
2. Dohoda o ceně vzniká uzavřením kupní smlouvy.  
3. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to 
připsáním částky na účet prodávajícího v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.  
4. Pokud kupujícím nebude kupní cena za jakékoliv dodávky realizované i v minulém období úplně a včas zaplacena, není 
prodávající povinen do doby úhrady všech splatných pohledávek vůči kupujícímu dodat kupujícímu zboží ve stanoveném 
termínu a je oprávněn vázat dodání zboží na splnění povinnosti uhradit všechny splatné pohledávky, příp. na povinnost 
uhradit kupní cenu předem. Prodávající je navíc oprávněn v případě prodlení kupujícího s úhradou splatných pohledávek 
od všech kupních smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.  
5.  V případě prodlení s placením kupní ceny dle faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do 30. dne po splatnosti a smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za 
každý den prodlení počínaje 31. dnem po splatnosti, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní strany se dohodly na 
vyloučení aplikace § 1971 NOZ. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu 
škody, přičemž se smluvní pokuta nezapočítává na náhradu škody. 
6. V případě, že je sjednáno zaplacení kupní ceny nebo její části předem, považuje se nedodržení termínu splatnosti 
zálohové faktury za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může prodávající také od kupní smlouvy odstoupit.  
7. Při cenách stanovených v jiné měně, než je Koruna česká, má kupující právo vyzvat druhou stranu k jednání o změně 
cen v případě, že dojde ke změně kurzu Kč/sjednané měně o ±1% od úrovně uvedené v kupní smlouvě či platné v den 
uzavření kupní smlouvy.  
8. Prodávající si vyhrazuje převod vlastnického práva ke zboží teprve k okamžiku úplného zaplacení kupní ceny (výhrada 
vlastnictví). Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. 
9. Není-li v rámci obchodního případu sjednáno jinak, budou vratné obaly, které ve sjednané lhůtě nebyly vráceny 
prodávajícímu, účtovány kupujícímu dle platného ceníku prodávajícího. 
 

V. Výsekové a tiskové formy, grafické podklady a vzorky 
1. Prodávající si se souhlasem kupujícího vyhrazuje právo vlastnictví a autorské právo na veškeré výsekové a tiskové 
formy, grafické podklady a vzorky, jakož i výkresovou dokumentaci a podobné podklady vztahující se k dodávanému 
zboží, pokud nebyly dodány nebo plně uhrazeny kupujícím. Bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího nesmí 
kupující použít jakýkoliv předmět tohoto duševního vlastnictví na jiné účely než pro svoji potřebu a nesmí jej poskytnout 
třetím osobám k využití. 
2. Pokud nebyly výsekové nebo tiskové formy dodány kupujícím, uhradí tento prodávajícímu náklady na jejich zhotovení.  
3. Prodávající se zavazuje výsekové a tiskové formy, které kupující uhradil nebo dodal, bezplatně uskladňovat po dobu 1 
roku od jejich posledního použití. Pokud si kupující během této doby podklady sám nevyžádá, budou po uplynutí uvedené 
lhůty zlikvidovány na účet prodávajícího. Prodávající není povinen o likvidaci podkladů kupujícího vyrozumívat. 
 

VI. Odpovědnost za vady a záruční doba 
1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží. Pokud kupující zjistí vadu zboží, je povinen bez 
zbytečného odkladu (nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží) písemně veškeré vady zboží prodávajícímu oznámit. 
Písemné oznámení vady musí obsahovat identifikaci příslušné objednávky nebo číslo faktury nebo dodacího listu, popis 
vady. Zároveň musí kupující doložit paletizační lístky z palet, na nichž bylo zboží s vadami uloženo. Vadný výrobek musí 
být prodávajícímu předán nebo předveden ve stavu, v němž byla vada zjištěna.  
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2. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé bez zavinění prodávajícího, zejména za vady vzniklé v důsledku nesprávného 
zacházení, uskladnění, užívání, montáže, chybnou funkcí zařízení u kupujícího, nedostatky v údržbě aj. Rovněž jsou ze 
záruky vyloučeny vady způsobené nahodilou událostí, vyšší mocí, třetí osobou a běžným opotřebením výrobku.  
3. Geis CZ s r.o. poskytuje na dodané zboží záruku za jakost po dobu 6 měsíců od převzetí zboží, a to pouze při dodržení 
všech skladovacích podmínek, které kupující obdrží na vyžádání. 
4. Skryté vady: ostatní vady, mimo zjevných, je kupující povinen prodávajícímu vytknout písemnou formou s přesným 
popisem reklamovaných vad ve lhůtě tří dnů po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží. Je-li 
reklamována jakostní vada dodaného zboží, je povinen kupující spolu s reklamací doručit prodávajícímu i jeho vzorky.  
5. Náklady na posouzení reklamace nese subjekt, v jehož neprospěch posouzení vyzní. 
6. Nebyla-li reklamace provedena řádně a včas, zanikají práva kupujícího z vad a ten se jich nemůže domáhat ani u 
soudu.  
7. Z vad zboží vznikají kupujícímu pouze tyto nároky:  

a. odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo 
b. dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, je-li to možné, nebo 
c. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny 

Nároky z vad zboží nelze uplatnit kumulativně. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) je kupující 
současně povinen uvést druh nároku z výše uvedených, který uplatňuje. Pokud tak neučiní, rozhoduje o druhu nároku 
prodávající. 
 

VII. Náhrada škody 
1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím jeho zboží, 
a to i zjevně vadného. 
2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených kupních smluv s jinými 
osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé. 
3. Náhrada škody se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník s tím, že se smluvní strany dohodly, že 
pokud bude prokázána odpovědnost prodávajícího nahradit kupujícímu způsobenou škodu, náhrada celkové škody, 
přičemž ušlý zisk se nehradí, se omezuje na částku 100 000 Kč. 
 

VIII. Odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupení od smlouvy pro nákup zboží v rámci podnikání není podle tohoto článku možný 
2. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně dodání poslední části zboží. 
Odstoupení je možné pouze písemně. 
3. Odstoupení od smlouvy o dodání zboží spotřebitelem není možné v případech: 

a. zboží podléhá rychlé zkáze 
b. zboží bylo po dodání nenávratně zapracováno spolu s jiným zbožím 
c. jedná se o zboží ze zakázkové výroby 
d. které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů je nejde vrátit. 
 

IX. Ustanovení přechodná a závěrečná 
1. Kupující se zavazuje v objednávce sdělit prodávajícímu IČ, DIČ, bankovní spojení – platné číslo účtu, popř. poskytnout 
kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Pokud se zde hovoří o platném čísle účtu, pak se jím 
rozumí účet registrovaný kupujícím u svého správce daně v souvislosti s plněním daňových povinností.  
2. Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně písemně oznámit:  

a. Opatření soudu, či jiného k tomu kompetentního orgánu či instituce, anebo jakékoliv zásahy či nároky třetí 
osoby, které se vztahují na jím prodávajícímu dosud nezaplacené zboží a rovněž je povinen tyto subjekty a třetí osoby na 
vlastnické právo prodávajícího k tomuto zboží (plynoucí z výhrady vlastnického práva), prokazatelně upozornit.  

b. Existence jakýchkoli skutečností, či úkonů, směřujících ke změně, či zániku jeho živnostenského oprávnění, 
podniku, družstva, společnosti, či jiné právní formy kupujícího. 

c. Jakékoli změny, týkající se jeho bankovního spojení a účtu užívaného při platebním styku s prodávajícím 
V opačném případě prodávajícímu odpovídá za škodu, která v důsledku porušení těchto jeho informačních závazků 
prodávajícímu vznikne. 
3. Kupující je dále povinen prodávajícímu oznámit existenci jakýchkoli okolností, které jsou objektivně způsobilé 
negativně ovlivnit jeho platební schopnost a reálnou možnost uspokojení pohledávek prodávajícího z obchodního styku s 
ním. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího, stávají se pohledávky prodávajícího vůči němu ihned splatnými. 
Prodávající může v takovém případě žádat okamžitě vrácení dosud nezaplaceného zboží. Takovéto navrácení zboží není 
odstoupením od smlouvy. 
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4. Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní 
překážky na straně prodávajícího, jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu 
a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u jeho subdodavatelů. 
5. Uzavřením Kupní smlouvy uděluje kupující souhlas společnosti Geis CZ s r. o. se sídlem Zemská 211/I, 337 01 
Ejpovice; IČO 445 67 359, aby jeho identifikační/osobní údaje uvedené v kupní smlouvě zpracovávala v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. v platné, znění o zpracování osobních údajů. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny 
pouze zaměstnancům Geis CZ s r.o. a dále osobám, které jsou oprávněny nabízet a poskytovat produkty a služby Geis CZ 
s r. o. 
6. Uzavřením Kupní smlouvy uděluje kupující souhlas společnosti Geis CZ s r. o. se sídlem Zemská 211/I, 337 01 
Ejpovice; IČO 445 67 359, aby podle § 7 zákona č. 480/2004Sb. využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření 
svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. 
7. Všechny písemnosti odeslané korespondenčně kupujícímu, platí za doručené okamžikem, kdy kupující, jeho 
zaměstnanec, či jinak spolupracující osoba, písemnost převzal, nebo kdy ji odmítl převzít, či učinil její doručení 
nemožným, nebo kdy byla pro kupujícího jeho doporučený dopis, či zásilka s doručenkou uložena na poštu, a to i v 
případě, že se kupující o uložení, či neúspěšném pokusu o doručení nedozvěděl. Pro korespondenční doručování závazně 
platí adresa kupujícího, uvedená v objednávce zboží, nebude-li písemně sjednáno jinak. 
8. Prodávající je oprávněn provést změny OP, standardních ceníků, poplatků atd., přičemž je povinen tyto změny oznámit 
kupujícímu formou zveřejnění na www. geis-group.cz , a to nejpozději 30 dnů před nabytím jejich účinnosti. Změny OP, 
standardních ceníků, poplatků atd. je kupující oprávněn odmítnout a z tohoto důvodu smlouvu vypovědět, avšak 
nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti změn OP. Kupující a prodávající se dohodli, že kupující se zavazuje 
průběžně sledovat internetové stránky prodávajícího a seznamovat se s jejich aktuálním zněním, včetně znění OP, 
standardních ceníků, poplatků atd., nejméně však jednou měsíčně.  


