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OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky polygrafických prací a výrobků
( dále též jen zboží ), dodávaných společností Polygra a.s. a upravují další právní vztahy mezi
Polygrou a.s. jako prodávajícím a zákazníkem, jako kupujícím, které nejsou upraveny ve
smlouvě uzavřené mezi těmito smluvními stranami ( § 2079 a následující z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku – dále jen NOZ).
Tyto obchodní podmínky se vztahují také na smlouvy o dílo, kde je zhotovitelem Polygra a.s.
a zákazník je objednatelem ( § 2586 a následující NOZ ) s tím, že pod označením prodávající,
má se na mysli Polygra a.s. - zhotovitel a pod označením kupující, má se na mysli zákazník –
objednatel.
1. Termín dodání
Termín dodání je určen dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a písemně potvrzen. Za
písemné potvrzení se ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím považuje i e-mailová zpráva.
Termín dodání uvedený v objednávce se proto považuje za závazný až po potvrzení
prodávajícím. Prodávající je povinen, oznámit bez zbytečného odkladu kupujícímu překážky,
které mu brání dodat zboží ve smluveném termínu.
2. Splnění.
Zboží je dodáno ( dílo je provedeno), je-li dokončeno a předáno v místě dohodnutém mezi
kupujícím a prodávajícím, nebo je prodávajícím odesláno dopravcem na místo uvedené ve
smlouvě - potvrzení objednávky. Dopravcem se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, jejímž
předmětem podnikání je provozování dopravy a pošta.
Není-li místo plnění mezi kupujícím a prodávajícím výslovně sjednáno, je místem plnění
sídlo Polygry a.s. v Brně, Palackého třída 1004/150.
Převzetím zboží se rozumí potvrzení dodacího listu a v případě, že by kupující potvrzení
dodacího listu odmítl, nebo zmařil, okamžik kdy prodávající umožnil kupujícímu se zbožím
fakticky nakládat.
3. Přechod vlastnictví ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží.
Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až jeho úplným zaplacením.
Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele převzetím zboží, nebo jakmile prodávající
umožnil kupujícímu s věcí nakládat ( §2121 NOZ ).
4. Kupní cena
Kupní cena je dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím a uvedena v písemném potvrzení
objednávky ( návrhu smlouvy). Tato cena nezahrnuje DPH, cenu dopravy a cenu Euro palet,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Euro palety platí kupující zvlášť, pokud je
neprodleně ( do 5 kalendářních dnů), nevrátí do sídla prodávajícího.
Cena rovněž nezahrnuje nutné vícenáklady vzniklé při výrobě zboží ( např. nátisky apod.),
pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Jakost zboží
Jakost zboží musí odpovídat jakosti obvyklé v ČR a přiměřené dané technologii zpracování,
sjednaným použitým materiálům a je také určována kvalitou výrobních podkladů, předaných
kupujícím. V případě, že prodávající pro kupujícího zhotovuje výrobní podklady, je
závazným kritériem pro posouzení obsahové (textové) i formální správnosti ( postavení textů,
barevnost, atd.), podpisem kupujícího schválená korektura, nebo nátisk ( imprimatur).
Pokud kupující dodá prodávajícímu chybné podklady, zavazuje se tyto na svůj náklad opravit.
O dobu do doručení nových řádných podkladů se automaticky prodlužuje termín dodání,
pokud se strany nedohodnou jinak.
Jako závazné barevné nátisky se považují pouze nátisky zhotovené na zařízení prodávajícího,
ve shodě s normou ISO 12647-2:2004
6. Množství
Dodávka zboží se považuje za řádně splněnou, pokud odchylka množství dodaného, nebo
nekvalitně vyrobeného zboží, nepřesáhne 5% sjednaných objemů nákladu, nebo jednotlivé
mutace. V takovém případě bude však kupujícímu účtováno skutečně dodané množství.
Dodá-li prodávající větší množství zboží, než je ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na
přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl ( § 2093 NOZ).
7. Balení
V případě, že způsob balení není dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím, bude
prodávajícím proveden dle charakteru zboží a způsobu dopravy.
8. Odpovědnost za vady
Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí od prodávajícího, nebo dopravce. Zjevné
vady provedení, nebo množství, které při řádném převzetí zjistí, nebo zjistit mohl, oznámí
kupující prodávajícímu písemně při převzetí, nebo v následujícím pracovním dni. Ostatní
vady, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně do 7 pracovních dní od okamžiku,
kdy tyto při řádné péči zjistit měl a mohl. V oznámení musí kupující vady řádně specifikovat,
uvést jak se projevují a tyto prokázat. Kupující je povinen uložit vadné výrobky odděleně, a to
až do doby rozhodnutí o způsobu vyřízení jeho oznámení o zjištěných vadách, pokud se
s prodávajícím nedohodnou jinak.
Pokud kupující neoznámí prodávajícímu vady včas ( ve výše uvedených lhůtách), ztrácí vůči
prodávajícímu nároky z titulu odpovědnosti za vady.
Odpovědnost za vady může prodávajícímu vzniknout jen za předpokladu, že kupující
skladuje zboží tak, jak to odpovídá charakteru tohoto zboží ( tj. aby neutrpělo vlhkem,
chladem, nebo vysokými teplotami apod.).
Dodávka zboží se považuje za porušenou podstatným způsobem, pokud vady zboží zcela
brání jeho užívání běžným, nebo obvyklým způsobem. Jiné vady jsou považovány za
porušení dodávky nepodstatným způsobem.
Nároky z vad zboží se řídí smlouvou, těmito obchodními podmínkami a ustanoveními NOZ
( § 2106 až 2121 a § 2615 a násl. ).
9. Výrobní pokyny a součinnost odběratele
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při předání výrobních
podkladů, schvalování korektur a vzorů, jakož i při odběru zboží. Pokud kupující nedodá
podklady v potřebné kvalitě a dohodnutém termínu, nebo se na výzvu prodávajícího nedostaví
ke schválení korektur a vzorů, prodlužuje se automaticky termín dodání nejméně o dobu, po
kterou je kupující v prodlení s předáním řádných podkladů a schválení korektur a vzorů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Kupujícím předané výrobní podklady zůstávají majetkem kupujícího. Pokud však kupující
nepožádá o jejich vrácení do 6 měsíců od převzetí zboží, může s nimi prodávající naložit dle
svého uvážení ( včetně likvidace), nesmí je však bez výslovného písemného povolení
kupujícího, použít pro třetí stranu.
Snížená kvalita výrobních podkladů může mít vliv na sníženou kvalitu zboží. V takovém
případě se dodávka zboží nepovažuje za vadnou z důvodů na straně prodávajícího a nezakládá
jeho odpovědnost za vady zboží.
Pokud prodávající zjistí sníženou kvalitu výrobních podkladů před započetím výroby,
upozorní na ni kupujícího a vyžádá si jeho písemné ( e-mailové) vyjádření, zda trvá na
realizaci zakázky. O dobu do odpovědi kupujícího se prodlužuje termín plnění, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Závěrečná ujednání
Za písemné vyjádření se ve vztahu mezi kupujícím a prodávajícím považuje i e-mailová
zpráva.
Kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky tvoří součást smluv mezi ním a
prodávajícím. Pokud s některým z jejich ustanovení nesouhlasí, sdělí to písemně, nebo emailem, a to před uzavřením smlouvy, prodávajícímu, jinak se má za to, že s nimi souhlasí.
V Brně, dne 3.1.2017
Polygra a.s.

