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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
 

 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1.1 Těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami (dále jen „podmínky“) se řídí prodej 

a distribuce výrobků a zboží (dále jen „produkty“) společnosti Jan Ficek Dřevovýroba s r.o., 

Průmyslová 443, 537 01 Chrudim IV. 

IČO: 27482693, DIČ: CZ27482693, zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21639, 

(dále jen „prodávající“). 

 

1.2 Tyto podmínky platí vždy, pokud je dále neupravuje, nerozšiřuje nebo nemění rámcová kupní 

smlouva, jednotlivá kupní smlouva, jednotlivá nabídka nebo kogentní ustanovení obchodního 

zákoníku, popřípadě jiného právního předpisu. 

 

1.3 Prodávající za dále stanovených podmínek viz článek II. dodává kupujícímu předmětné produkty 

a kupující se zavazuje za dále stanovených podmínek tyto výrobky odebírat a zaplatit za ně kupní 

cenu. 

 

 

II. Dostupnost podmínek 
 

2.1 Podmínky jsou volně dostupné kupujícímu na internetových stránkách prodávajícího. Kupující 

potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami smlouvou nebo objednávkou. 
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III. Způsoby dodávek 
 

3.1 Produkty jsou dodávány na základě písemné kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím 

a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí též dodávka zboží prodávajícím na základě písemné 

objednávky zaslané kupujícím, následně potvrzeným dodacím listem kupujícím k dané zakázce. 

V případě jednorázového osobního odběru je písemnou kupní smlouvou daňový doklad – faktura za 

hotové a potvrzení přijetí zboží kupujícím je doloženo podepsaným dodacím listem kupujícím. 
 

3.2 Objednávka je považována za přijatou až písemným potvrzením objednávky prodávajícím, které 

obsahuje i Seznámení s odchylkami od standartního materiálu a technologického postupu, které 

mohou být příčinou vzniku komplikací při zpracování materiálu zákazníka a za které nenese firma JFD 

odpovědnost. 

Přijatou objednávku lze měnit pouze se souhlasem prodávajícího, jinak je považována za závaznou. 
 

3.3 Náležitosti objednávky: kontaktní údaje na kupujícího, přesná specifikace produktu a jeho 

množství, požadovaný termín dodání (dle potřeby kupujícího a dle možností prodávajícího), způsob 

dopravy, jméno, zařazení a kontaktní údaje na osobu oprávněnou k převzetí zboží, přesné místo 

dodání (v případě dopravy produktů prodávajícím). Objednávku je oprávněna vystavit pouze osoba 

jednající za právnickou osobu nebo osoba, z jejíž pracovní pozice či zařazení lze usoudit oprávněnost 

k tomuto úkonu. 
 

3.4 Písemné objednávky lze zasílat prodávajícímu v elektronické podobě e-mailem, popřípadě faxem 

na kontakty prodávajícího k tomu určené. 
 

IV. Ceny a dodací podmínky 
 

 

4.1 Ceny produktů jsou stanoveny ceníky prodávajícího, který si vyhrazuje právo změny cen 

v průběhu roku, a to buďto formou vydání nového ceníku, nebo přechodnou úpravou ceníkových 

cen. Prodávající se zavazuje oznámit vydání nového ceníku či přechodnou úpravu ceníkových cen bez 

zbytečného odkladu kupujícímu. 
 

4.2 Prodávající je operativně oprávněn ceny produktů zvýšit po dohodě s kupujícím v případě 

prokazatelného a nezaviněného nárůstu výrobních nákladů a jiných vstupů. 

 

4.3 Doručením řádné objednávky kupující akceptuje ceny předmětných produktů dle ceníků aktuálně 

platných ke dni doručení příslušné objednávky.  Ceníkové ceny mohou být za určitých podmínek         
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 v nabídce prodávajícího procentuálně poníženy dle dohody s kupujícím nebo mohou být uvedeny 

objektové či zakázkové ceny. Dodací lhůty jsou pro prodávajícího závazné pouze stran řádných 

potvrzených objednávek. Pro termín dodávky je určujícím kritériem den, ve kterém byla objednávka 

prodávajícímu doručena. 

 

4.4 Platnost cenové nabídky vydané prodávajícím je stanovena na dobu jednoho měsíce od data 

vydání nabídky, pokud tomu není dohodnuto jinak. 

 

4.5 Cena produktů (pokud to není sjednáno jinak) je splatná ihned při odběru zboží nebo nejdéle dle 

data splatnosti sjednané v rámcové kupní smlouvě, jednotlivé kupní smlouvě nebo v jednotlivé 

nabídce a je vždy uvedena na faktuře – daňovém dokladu. Standartní splatnost je čtrnáct 

kalendářních dnů. Na splatnost faktur nemá vliv ani případné započaté reklamační řízení. Prodávající 

provádí průběžnou fakturaci případných dílčích částí dodávky smluvního vztahu dle dat dílčích 

dodávek celé zakázky řešené jednou objednávkou. 

 

4.6 V případě úhrady faktury před datem splatnosti uvedeným na daňovém dokladu, je kupující 

oprávněn uhradit cenu sníženou o částku skonta za rychlou platbu, pokud bylo skonto za předčasnou 

platbu součástí dané kupní smlouvy. Při úhradě formou převodu z bankovního účtu je pro výpočet 

skonta rozhodný den připsání částky na účet prodávajícího. Skonto je kupující oprávněn uplatnit 

pouze za předpokladu kontinuity dodržování lhůt splatnosti po celou dosavadní dobu trvání 

smluvního vztahu. Skonto tedy nemůže být uplatněno v případě, že je kupující vůči prodávajícímu 

v prodlení s úhradou jakékoliv jiné splatné faktury vystavené prodávajícím. 
 

4.7 Prodávající je oprávněn stanovit kupujícímu finanční limit pro čerpání produktů, přičemž zboží 

případně požadované kupujícím nad tento limit bude řešeno ze strany prodávajícího individuálně.     

V případě přečerpání limitu může prodávající po kupujícím žádat například vystavení zajišťovací 

směnky dle podmínek prodávajícího nebo žádat platbu v hotovosti nebo předem před dodáním 

produktů. V případě špatné platební kázně kupujícího může prodávající objednávku odmítnout. 

 

4.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 

 

4.9 Prodlení – pokud se kupující ocitne s plněním svých povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy 

v prodlení, zejména v případě prodlení s odebráním zboží či zaplacením kupní ceny, je prodávající 

oprávněn, a to i bez stanovení dodatečné lhůty, od smlouvy odstoupit. 
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V. Technické podmínky dodávek, skladování 
 

5.1 Dodávky prodávajícího vzhledem ke své povaze musí kupující zpracovat bezprostředně po dodání 

prodávajícím, jakmile se dodávky aklimatizují na níže uvedené podmínky, ve kterých musí být uloženy 

do doby zpracování u kupujícího takto: 
 

 musí být uskladněny ve vzdušných suchých místnostech se stálou teplotou 18-22°C                         

a relativní vlhkostí vzduchu 40-55 %, chráněných před povětrnostními vlivy.  Uvedené hodnoty 

musí být ve skladu stále kontrolovány, a pokud teplota a relativní vlhkost vzduchu nebude 

odpovídat uvedeným hodnotám, je nutno zabezpečit jejich regulování tak, aby odpovídaly stavu 

rovnovážné vlhkosti dřeva 8-10 % 

 musí být uskladněny na rovných pevných podložkách min. 10 cm nad podlahou, ne přímo na       

ni , a chráněny před přímými účinky slunečního světla (karton či černá strečová folie) 

 dýhové sesazenky (dýhy) musí být uloženy tak, aby na sebe těsně přiléhali, v hráních svými 

hranami lícovaly a byly shora zatíženy závažím (např. dřevotřískou, laťovkou apod.) o velikosti 

sesazenek (dýh) v hráni 

 standardní dodávaná výrobní rozměrová tolerance sesazenek je ± 0,5% z rozměrů (± 5 mm na 1 

metr délky / šířky) 

 u zalisovaných desek, které se lisovali ve firmě prodávajícího a kupující je odvážel bezprostředně 
po lisování (v souladu s požadavky kupujícího) před jejich vychladnutím a dosažením výše 
popsaných podmínek ve firmě prodávajícího, je nutné, aby kupující zajistil u těchto desek ihned 
po ukončení přepravy desek na místo určení, volné uložení jednotlivých dílců a ponechání 
jednotlivých dílců volně do doby, aby technologická teplota a vlhkost, která standardně vzniká při 
zalisování, mohla uniknout z dílců a ty byly připraveny pro operace následného opracovávání. 

 

Při nesprávném skladování nemusí být na reklamace brán zřetel. 

 

5.2 Reklamace na dodávky prodávajícího je nezbytné uplatnit nejpozději do 4 týdnů od dodání, na 

pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. O oprávněnosti reklamace a o jejím případném uznání 

rozhodneme na základě fyzického posouzení reklamovaného zboží.  

 

5.3 V případě operací s dodávkami prodávajícího pro kupujícího v závodě prodávajícího, kdy je použit 

nějaký vlastní materiál kupujícího, nebo se jedná o nestandartní provedení, typicky, ale nejenom, při 

lisování, broušení apod., musí být kupující operacím přítomen, jinak nemusí být brán zřetel na 

případné reklamace. 
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5.4 V případě přednostního nebo urychleného dodání před standardní dobou dodání, za kterou se 

považují 2 týdny, negarantuje prodávající hodinu dodávky v daný den a může nastat situace, že 

kupující bude v závodě prodávajícího čekat 

 

5.5 Při prodeji dýhy samotné, nelze bez účtování příplatku dýhy vybírat, lze pouze odebrat standardní 

kvalitu nacházející se na vrchu palety. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

6.1 Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná nebo neproveditelná nebo 

obsahují-li tyto podmínky mezery, není tímto dotčena účinnost ostatních ustanovení. 

 

6.2 Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád České republiky. 

 

6.3 Prodávající není vázán případnými všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami kupujícího. 

 

6.4 Kupující stvrzuje seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami 

objednáním produktů prodávajícího a zavazuje se tím k jejich plnění v rámci smluvního vztahu. 

 

6.5 Výhrada vlastnictví 

 

Vlastnické právo kupujícího k dodanému zboží přechází na kupujícího v každém jednotlivém případě 

až po úplném zaplacení celé dodávky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VOP a DP byly aktualizovány v Chrudimi dne 1. 1. 2023 


