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V eobecné odb ratelské podmínky spol. GUMMI-PRINT, a.s. 
 
1. DEFINICE POJM  

„Kupující“ znamená spole nost nebo osobu, s ní  GUMMI-PRINT uzav ela Smlouvu a která bude s GUMMI-PRINT  uzavírat Díl í kupní 
smlouvy (jak je definováno ní e). 
„Smlouva“ znamená rámcovou kupní smlouvu uzav enou mezi GUMMI-PRINT, jako to prodávajícím, a Kupujícím, její  nedílnou sou ástí 
jsou tyto V eobecné odb ratelské podmínky. 
„GUMMI-PRINT“ nebo „Prodávající“ znamená obchodní spole nost GUMMI-PRINT, a.s., se sídlem Doubravice nad Svitavou, Dolní 64, 
PS  67911, eská republika, I : 46902490, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném Krajsk m soudem v Brn , oddíl B, vlo ka 4633. 
„Díl í kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzav enou na základ  Smlouvy. 
„ObchZ“ znamená zákon eské republiky . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd j ích právních p edpis . 
„VOP“ znamená tyto V eobecné odb ratelské podmínky. 
 

2. POU ITELNOST A ZM NA PODMÍNEK 
2.1. Nestanoví-li Smlouva v slovn  jinak, tyto VOP se vztahují 
na Díl í kupní smlouvy uzav ené mezi GUMMI-PRINT a Kupujícím 
na základ  Smlouvy. Tyto VOP vylu ují pou ití ve ker ch jin ch 
smluvních nebo vzorov ch podmínek, na které mohlo b t 
Kupujícím odkázáno v jak chkoli jeho sd leních nebo 
p edchozích jednáních.  
2.2. VOP tvo í ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 ObchZ 
nedílnou sou ást Smlouvy. V p ípad  rozpor  mezi Smlouvou a 
VOP jsou rozhodující ustanovení Smlouvy. P ed Smlouvou má 
p ednost pouze Díl í kupní smlouva, pokud vznikla v slovnou 
akceptací objednávky Prodávajícím dle l. 3.4. VOP první ást 
v ty. 
2.3. Vedle dal ích ujednání tyto VOP upravují proces uzavírání 
Díl ích kupních smluv jako ujednání Kupujícího a Prodávajícího o 
budoucí praxi p i uzavírání smluv (nap . ve smyslu § 275 odst. 4 
ObchZ). 
2.4. Smlouva se pou ije na ve keré kupní smlouvy uzav ené 
mezi GUMMI-PRINT jako prodávajícím a Kupujícím jako 
kupujícím, a to v etn  kupní smlouvy uzav ené jin m ne  
Smlouvou upraven m postupem. Taková kupní smlouva se 
pova uje za Díl í kupní smlouvu vzniklou v slovnou akceptací ( l. 
2.2. VOP, poslední v ta) 
2.5 Tyto VOP v slovn  vylu ují pou ití V eobecn ch obchodních 
podmínek, je  jsou vyti t ny na dodacích listech a fakturách 
spole nosti GUMMI-PRINT. 
 
3. UZAV ENÍ SMLOUVY 
3.1. Nabídky Prodávajícího v katalozích, prospektech a jin ch 
tiskovinách, na internetu, v inzerci, v korespondenci apod. 
p edstavují nezávaznou informací o nabízeném sortimentu zbo í 
a nejsou návrhem na uzav ení smlouvy ani ve ejn m návrhem 
na uzav ení smlouvy dle § 276 ObchZ. Prodávající si vyhrazuje 
právo opravy tiskov ch chyb a zm ny nabídky a to bez jakékoli 
odpov dnosti na jeho stran . Specifikace, charakterizace, 
vyobrazení a ostatní údaje obsa ené v t chto nabídkách jsou 
orienta ními údaji, které se mohou li it od skute nosti v rozsahu, 
kter  nemá vliv na funk nost zbo í k obvyklému ú elu. 
3.2. Objednávku (návrh na uzav ení smlouvy) m e Kupující 
u init telefonicky obchodnímu zástupci GUMMI-PRINT, na 
zákaznickou linku GUMMI-PRINT, písemn , faxem, emailem, 
zadáním v internetovém obchodu GUMMI-PRINT nebo jinou 
formou, kterou Prodávající uvádí jako mo nou v aktuálních 
nabídkách, dle specifikace zbo í v nabídce. Objednávka je ú inná 
po dobu dvou m síc  od jejího doru ení do GUMMI-PRINT. 
3.3.  Objednávka musí obsahovat nejmén  ur ení zbo í a jeho 
mno ství. 
3.4. GUMMI-PRINT podle své volby m e vyjád it souhlas s 
objednávkou (p ijetí návrhu) její v slovnou akceptací, nebo 
odesláním zbo í i jin m obdobn m úkonem bez vyrozum ní 
Kupujícího ve smyslu § 275 odst. 4 ObchZ. P ijetím návrhu dojde 
k uzav ení Díl í kupní smlouvy. Prodávající má právo od Díl í 
kupní smlouvy odstoupit. 
3.5. Akceptováním ásti objednávky z stává zbylá ást 
objednávky nadále ú inná dle l. 3.2. VOP. 

 
4. TVORBA CEN 
4.1. Není-li v slovn  uvedeno n co jiného, platí, e ceny zbo í 
nabízeného Prodávajícím jsou uvád ny bez dan  z p idané 
hodnoty a nezahrnují dopravu. 
4.2. Pokud strany sjednaly v P íloze Smlouvy ceník zbo í, platí 
p i uzavírání Díl ích kupních smluv ceny zbo í uvedené v takové 
P íloze Smlouvy. Obsah P ílohy je Prodávající oprávn n zm nit. 
Zm na P ílohy nabude ú innosti trnáct m dnem od jejího 
oznámení Kupujícímu, pokud Kupující v této lh t  nedoru í 
Prodávajícímu sv j písemn  nesouhlas se zm nou. V p ípad  
doru ení nesouhlasu Kupujícímu v této lh t  pozb vá P íloha 
Smlouvy platnosti. Souhlas se zm nou P ílohy Smlouvy p ed 
uplynutím trnácti denní lh ty Kupující projeví té  u in ním 
objednávky zbo í v této lh t . 

4.3. Pokud strany nesjednaly v P íloze Smlouvy ceník zbo í, platí 
cena uvedená v objednávce, pokud byla Prodávajícím v slovn  
akceptována dle l. 3.4. VOP první ást v ty. Jinak platí obecn  
ceník GUMMI-PRINT, kter  je v aktuálním vyhotovení k dispozici 
v sídle GUMMI-PRINT, na internetov ch stránkách GUMMI-PRINT 
nebo na vy ádání. V pochybnostech platí obecn  ceník GUMMI-
PRINT v sídle Prodávajícího. Kupní cena dle tohoto l. 4 se ur uje 
ke dni doru ení objednávky Prodávajícímu. 
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy kupní 
ceny Díl í kupní smlouvy v p ípad  nár stu náklad  vznikl ch 
v d sledku skute ností mimo jeho kontrolu, které se objevily v 
období po jejím uzav ení (zv ení daní, zm na m nového kursu, 
v razné zm ny dodavatelsk ch podmínek u v robc  a ostatních 
dodavatel  zbo í apod.), a to na základ  jednostranného 
písemného oznámení Kupujícímu. V p ípad , e Kupující se 
zv ením ceny nesouhlasí, je oprávn n od Díl í kupní smlouvy 
písemn  odstoupit bez zbyte ného odkladu poté, kdy se o 
zv ení ceny dozv d l. 
 
5. PLATBA 
5.1. P i bezhotovostní úhrad  je kupní cena dle Díl í kupní 
smlouvy zaplacena p ipsáním kupní ceny na ú et Prodávajícího. 
V p ípad  prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jiného 
pen itého závazku je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu 
úrok z prodlení ve v i 0,1% z dlu né ástky za ka d  den 
prodlení.  
5.2. Kupující je povinen nahradit GUMMI-PRINT ve keré náklady 
a v daje, které jí vzniknou v d sledku jakéhokoli poru ení 
platebních nebo jin ch povinností Kupujícím v i Prodávajícímu, 
v etn  (av ak bez omezení) skute n  vynalo en ch náklad  
právního zastoupení za ú elem vymáhání povinnosti Kupujícího. 
5.3. V p ípad  vrácení zbo í Prodávajícímu (nap . dle l. 7.5) je 
Prodávající oprávn n vázat vrácení kupní ceny na schválení 
da ového dobropisu Kupujícím. 

 
6. DODÁNÍ ZBO Í 
6.1. Prodávající dodá zbo í na adresu uvedenou ve Smlouv  jako 
dodací adresa, jinak do sídla Kupujícího (místo ur ení). Dodání 
zbo í je uskute n no v okam iku, kdy je zbo í p edáno 
Prodávajícím prvnímu dopravci k p eprav  pro Kupujícího. 
Uskute uje-li GUMMI-PRINT podle své volby p epravu zbo í 
sv mi prost edky, je dodání uskute n no v okam iku, kdy je 
Kupujícímu umo n no nakládat se zbo ím v dohodnutém míst  
ur ení. P i osobním vyzvednutí je dodání uskute n no v 
okam iku, kdy je Kupujícímu umo n no nakládat se zbo ím; je-li 
dohodnuta lh ta k p evzetí, je dodání uskute n no v poslední 
den dohodnuté lh ty, nep evezme-li si Kupující zbo í d íve. 
6.2. Nebezpe í kody na zbo í a s tím související ve kerá 
odpov dnost v i t etím osobám p echází na Kupujícího v 
okam iku dodání.  
6.3. Dobu dodání ur uje Prodávající. Doba dodání uvád ná v 
nabídce ( l. 3.1) i v objednávce je pouze orienta ní.  
6.4. V p ípad , e není mo né zbo í Kupujícímu dodat z 
jakéhokoli d vodu na stran  Kupujícího, je GUMMI-PRINT 
oprávn n dle své volby ponechat zbo í v míst  ur ení 
k nebezpe í kody na stran  Kupujícího nebo zbo í uskladnit do 
doby, ne  dojde k p evzetí zbo í Kupujícím. Po uplynutí 1 m síce 
od uskladn ní je GUMMI-PRINT oprávn n takové zbo í prodat. 
Pro p ípad, e není mo né zbo í Kupujícímu dodat z jakéhokoliv 
d vodu na stran  Kupujícího, je Kupující povinen zaplatit 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve v i 30% z kupní ceny zbo í. 
Nárok GUMMI-PRINT na náhradu kody vzniklé v d sledku 
nep evzetí zbo í Kupujícím tím z stává nedot en. 

 
7. ZÁRUKA ZA JAKOST 
7.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost. Záruka se vztahuje 
na vady, které brání u ívání v ci k obvyklému ú elu, existující ke 
dni p echodu nebezpe í kody na v ci (tj. od dodání zbo í dle l. 
6.1) nebo na vady, které se vyskytnou v záru ní dob . Záru ní 
doba iní 6 m síc  ode dne dodání zbo í. V p ípad  v m ny nebo 
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opravy zbo í v d sledku uplatn ní záruky se b h p vodní záru ní 
doby nep eru uje, prodlu uje se v ak po dobu opravy (v m ny). 
7.2. Kupující je povinen prohlédnout zbo í co nejd íve po 
p evzetí (§ 427 ObchZ) a bez zbyte ného odkladu oznámit, e 
má zbo í vady (§ 428 ObchZ) a p estat zbo í u ívat. P im en  
tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záru ní dob , 
kdy je Kupující povinen oznámit existenci vady Prodávajícímu 
bez zbyte ného odkladu po jejím v skytu, nejpozd ji v ak v 
poslední den záru ní doby. Prodávající neodpovídá za vady - 
nebo za zhor ení existujících vad – vzniklé v d sledku poru ení 
t chto povinností; v p ípad  podstatného zhor ení stavu v ci 
Kupující ztrácí práva z vad. Práva z odpov dnosti za vady v ci 
zaniknou, nebyla-li uplatn na v záru ní dob . 
7.3. Neinformuje-li Kupující GUMMI-PRINT o vad  zbo í do 
2 t dn  ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozb vá 
právo na uplatn ní práv z vad. Na v zvu Prodávajícího je 
Kupující povinen uplatnit práva z vad (resp. p edchozí oznámení 
doplnit) na formulá i Prodávajícího, jinak pozb vá práva z vad 
zbo í. 
7.4. Záruka se nevztahuje na: b né opot ebení zbo í, spot ební 
materiál jako nap . barvy, laky apod.; vady zbo í, které nebylo 
správn  nainstalováno, uskladn no nebo pou ito (nesprávn m 
pou itím se rozumí zejména poru ení návodu k pou ití nebo 
pou ití neodborné v d sledku nedostate né kvalifikace), zbo í, 
jeho  údr ba nebyla provedena kvalifikovan mi techniky, zbo í, 
které bylo pozm n no nebo po kozeno jak mkoli jednáním 
Kupujícího nebo t etích osob mimo kontrolu GUMMI-PRINT nebo 
v d sledku vy í moci, zbo í zne i t né. 
7.5. Práva z vad zbo í: Má-li zbo í vady dle l. 7.1., je GUMMI-
PRINT povinna podle vlastní volby opravit nebo vym nit takové 
zbo í (nebo jeho defektní ást) anebo v p ípad , e zbo í (nebo 
jeho defektní ást) nelze z jakéhokoliv d vodu opravit nebo 
vym nit, vrátit cenu takového zbo í Kupujícímu poté, co Kupující 
vrátí zbo í GUMMI-PRINT. Jakékoli zbo í vrácené GUMMI-PRINT, 
které nelze opravit, p echází do vlastnictví GUMMI-PRINT. 
Náklady na dopravu a dal í náklady v m ny nebo vrácení zbo í 
nese Kupující. V slovn  se sjednává, e se pro p ípad vad v ci 
vylu uje pou ití § 379 v ta první ObchZ a § 380 ObchZ, tak e 
Kupujícímu nevzniká nárok na náhradu náklad  vynalo en ch na 
dopravu zbo í ke a od GUMMI-PRINT, a GUMMI-PRINT není 
rovn  odpov dná za u l  zisk Kupujícího, jako  ani za jiné 
kody v d sledku vad zbo í. 

7.6. Je-li zbo í (nebo jeho ásti) opraveno u Kupujícího, cestovné 
a náklady na ubytování, které GUMMI-PRINT vzniknou, nese 
Kupující; místo skute n  vynalo en ch náklad  je Prodávající 
oprávn n po adovat úhradu dle aktuálního ceníku servisních 
zásah  Prodávajícího, nep esahuje-li skute n  vynalo ené 
náklady. 
7.7. V p ípad , e GUMMI-PRINT splní své povinnosti dle lánku 
7.5., nemá ádnou dal í povinnost z d vodu existence vady 
zbo í.  
7.8. V p ípad  neoprávn ného uplatn ní práv z vad je Kupující 
povinen uhradit ve keré náklady, které Prodávajícímu v d sledku 
neoprávn né reklamce vznikly, v etn  úhrady za práci technik  
Prodávajícího ve v i odpovídající odm n  za obdobné servisní 
slu by dle aktuálního ceníku servisních zásah  Prodávajícího. 
 

8. VY Í MOC 
8.1. GUMMI-PRINT si vyhrazuje právo odlo it dodání nebo 
odstoupit od Díl í Kupní smlouvy nebo Smlouvy zcela nebo 
z ásti, nem e-li nále it  vykonávat svoji obchodní innost 
z d vodu nep edvídatelné a neodstranitelné p eká ky v obchodní 
innosti mimo její kontrolu, v etn  (nikoli v ak bez omezení) 

p ípad  vydání zákona, p edpisu nebo na ízení, války nebo 
v jime ného stavu státu, nepokoj , po ár , p írodních katastrof, 
nedostatku pracovních sil, omezení nebo zpo d ní na stran  
dopravce i dodavatele Prodávajícího anebo nemo nost nebo 
zpo d ní p i získávání dodávek pot ebn ch nebo vhodn ch 
materiál .  
8.2. V p ípadech vy í moci trvající nep etr it  po dobu del í ne  
6 m síc  je kterákoli ze smluvních stran oprávn na od Smlouvy 
odstoupit. 
 
9. OMEZENÍ ODPOV DNOSTI ZA KODU 
9.1. V slovn  se sjednává, e se pro p ípad vzniku kody v 
d sledku jednání GUMMI-PRINT vylu uje pou ití § 379 v ta první 
ObchZ a § 380 ObchZ, tak, e na stran  GUMMI-PRINT nevzniká 
odpov dnost za kodu, dokud cena zbo í není zcela uhrazena; 
uvedená odpov dnost, pokud vznikne, je navíc omezena v í 
ceny takového zbo í. GUMMI-PRINT není odpov dná za kodu, 
která vznikne Kupujícímu v d sledku jejího prodlení. GUMMI-
PRINT není rovn  odpov dná za u l  zisk Kupujícího, jako  ani 
za jiné nep ímé kody. 
 

 

10. DU EVNÍ VLASTNICTVÍ 
10.1. Kupující uznává, e nezíská ádná práva k jakémukoli 
patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu ani jakémukoli 
jinému du evnímu vlastnictví, které GUMMI-PRINT vlastní nebo 
u ívá. Kupující se zavazuje ne init nebo nedovolit, aby bylo 
in no cokoli, co by mohlo jak mkoli zp sobem nep ízniv  

p sobit na platnost nebo hodnotu du evního vlastnictví GUMMI-
PRINT nebo b t na újmu dobré pov sti GUMMI-PRINT. 
 
11. POSTOUPENÍ 
11.1. Kupující není oprávn n postoupit jakákoli práva a 
pohledávky z Díl í kupní smlouvy, ze Smlouvy, ani vzniklé na 
základ  Díl í kupní smlouvy nebo Smlouvy na t etí osobu bez 
p edchozího písemného souhlasu GUMMI-PRINT. 
11.2. Kupující není oprávn n jednostrann  zapo íst jakékoli 
pohledávky proti pohledávce GUMMI-PRINT. 
 
12. ROZHODNÉ PRÁVO 
12.1. Práva a povinnosti smluvních stran v slovn  Smlouvou 
nebo t mito VOP neupravené se ídí esk mi vnitrostátními 
právními p edpisy hmotného a procesního práva a re imem zák. 
. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd j ích právních 

p edpis . Úmluva OSN o mezinárodní koupi zbo í (CISG) se 
nepou ije.  
12.2. Ve keré spory vzniklé z Díl ích kupních smluv nebo ze 
Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, v etn  spor  t kajících se 
jejich uzav ení, platnosti, následk  neplatnosti a ukon ení, budou 
rozhodovány s kone nou platností v rozhod ím ízení podle 
zákona o rozhod ím ízení a o v konu rozhod ích nález  
. 216/1994 Sb., v platném zn ní, a to jedním rozhodcem, 

jmenovan m Správcem seznamu rozhodc , vedeném spole ností 
Collegium arbitrorum, s.r.o., I : 27732924, se sídlem Brno, 
Vránova 756/39, PS  621 00 (dále také jen „Spole nost“), p i 
její existenci, a to podle Jednacího ádu pro rozhod í ízení 
Spole nosti a Pravidly o nákladech rozhod ího ízení, s jejich  
obsahem jsou Prodávající a Kupující srozum ny a s nimi  se 
mohou blí e seznámit v sídle Spole nosti, nebo na: 
http://www.coar.cz/.  
12.3. Pro p ípad nepou itelnosti rozhod í dolo ky je místn  
p íslu n m soudem prvního stupn  soud p íslu n  pro obvod 
sídla GUMMI-PRINT. 
 
13. ZÁV RE NÉ USTANOVENÍ 
13.1. Tuto Smlouvu je kterákoliv ze stran oprávn na vypov d t 
s jednom sí ní v pov dní lh tou. V pov dní lh ta za íná b et  
prvního dne m síce následujícího po doru ení v pov di druhé 
smluvní stran . To platí i v p ípad  Smlouvy uzav ené na dobu 
ur itou.  
13.2. GUMMI-PRINT je oprávn na VOP zm nit. Tato zm na 
nabude mezi stranami ú innosti trnáct m dnem od oznámení 
zm ny Kupujícímu, pokud Kupující nedoru í v této lh t  sv j 
písemn  nesouhlas se zm nou VOP Prodávajícímu. Souhlas se 
zm nou VOP p ed uplynutím trnácti denní lh ty Kupující projeví 
té  u in ním objednávky zbo í v této lh t .  
13.3. Tyto V eobecné odb ratelské podmínky nab vají své 
ú innosti dnem 10.10.2007. 
 
 
GUMMI-PRINT, a.s. jednající ing. Radimem vecem, p edsedou 
p edstavenstva 
 
Kupující. 
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