
  

 

Dohoda o Prodejních a Dodacích Podmínkách  

mezi 

(1) Euscher s.r.o., IČ 286 81 363, se sídlem Pražská 585, 430 01 Chomutov, zapsanou v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

26641; a 

(2)      , IČ      , se sídlem      , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u     , 

oddíl      , vložka       („Zákazník”).  

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tato Dohoda o prodejních a dodacích podmínkách upravuje některé záležitosti týkající 

se prodeje a dodání zboží v právních vztazích mezi námi a Zákazníkem.  

1.2 Zákazník souhlasí, že naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky (“Dodací 

podmínky”), které jsou zveřejněny na naší webové stránce (www.euscher.com) ke dni 

uzavření této Dohody o prodejních a dodacích podmínkách, se použijí na právní vztahy 

mezi námi a Zákazníkem, a že mají přednost před jakýmikoli obchodními podmínkami 

Zákazníka.  

II.  VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA 

2.1 Jakékoli zboží, které Zákazníkovi dodáváme, zůstává naším majetkem („podmíněné 

komodity“) dokud:  

a) nebyla vyrovnána kupní cena za předmětné zboží, 

b) nebyly vyrovnány ostatní dluhy, které má Zákazník vůči nám v době uzavření této 

Dohody o prodejních a dodacích podmínkách, a  

c) nebudou vyrovnány všechny dluhy Zákazníka vůči nám, které vyvstanou 

v budoucnosti.  

2.2 Ustanovení předchozího odstavce se použije také na všechny naše podmíněné 

pohledávky vůči Zákazníkovi, (např. vyplývající ze závazku směnečníka), dále rovněž 

v případě plateb za speciálně určené pohledávky, a také na pohledávky, které byly 

jednostranně určeny insolvenčním správcem k uspokojení plnění.  

2.3 V případě, že dodané zboží bude upravováno nebo zpracováváno, může tak být činěno 

pouze naším jménem a na náš účet a naše společnost se stane vlastníkem výrobků, 

které byly vyrobeny úpravou nebo zpracováním námi dodaného zboží. Zákazník 

nenabývá takovou úpravou nebo zpracováním vůči nám žádná práva. Nabyl-li Zákazník 

jakákoli podmíněná práva ke zboží dodanému námi s výhradou vlastnického práva, 

uplatní se z pravidla podle předchozí věty následující výjimka: Zákazník nabývá 

k výrobku vzniklému z úpravy nebo zpracování zboží dodaného námi s výhradou 

vlastnictví podmíněné právo nabytí spoluvlastnického podílu, jehož hodnota bude 

poměrně určena ze smluvně dohodnuté kupní ceny, která již byla zaplacena. V případě, 

že je jako následek upravování nebo zpracovávání nebo jakýmkoli jiným způsobem 

naše zboží připojeno nebo smícháno se zbožím ve vlastnictví třetí osoby, nabýváme 

spoluvlastnický podíl k výsledku úpravy nebo zpracování. 

2.4 Zákazník je oprávněn vymáhat pohledávky vzniklé na základě dalšího prodeje námi 

dodaného zboží vlastním jménem. Zákazník je povinen zaplatit nám vymožené částky 

odpovídající fakturované ceně podmíněných komodit. Oprávnění vymáhat pohledávky 

vlastním jménem zaniká, pokud ho odvoláme, nejpozději však v případě prodlení 

Zákazníka se zaplacením jakýchkoli plateb vůči nám, v případě, že nezaplatí předložený 

šek nebo směnku, nebo v případě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči 

Zákazníkovi. Oprávnění vymáhat pohledávky vlastním jménem Zákazníka však 

odvoláme pouze v případě, že se dozvíme o okolnostech, které mají za následek 

zásadní zhoršení Zákazníkovy finanční situace ohrožující uspokojení našich pohledávek 



  

 

vůči Zákazníkovi. Zákazník na naši žádost neprodleně informuje své odběratele o 

odvolání oprávnění vymáhat tyto pohledávky vlastním jménem a předá nám informace 

a dokumenty potřebné k vymáhání těchto pohledávek. Zákazník není v žádném případě 

oprávněn postoupit tyto pohledávky jiné osobě. Toto ustanovení se použije také na 

jakékoli faktoringové transakce, k jejichž uzavírání však Zákazník není na základě 

našeho oprávnění k vymáhání pohledávek oprávněn.  

2.5 Pohledávky Zákazníka plynoucí z dalšího prodeje podmíněných komodit na nás Zákazník 

tímto postupuje spolu s jakýmkoli zajištěním, které Zákazník k těmto postupovaným 

pohledávkám nabyl. Tyto pohledávky budou sloužit jako zajištění splnění Zákazníkových 

dluhů vůči nám ve stejném rozsahu jako podmíněné komodity. Prodá-li Zákazník 

podmíněné komodity spolu s jiným zbožím, které nenabyl od nás, postupují se na nás 

pohledávky plynoucí z tohoto prodeje v rozsahu odpovídajícímu poměru fakturační ceny 

námi dodaného zboží a fakturační ceny ostatního zboží. V případě prodeje zboží, jehož 

jsme spoluvlastníky podle odst. 3 tohoto článku, postupuje se na nás část pohledávky 

odpovídající velikosti našeho spoluvlastnického podílu. Bude-li zboží dodané námi 

zpracováno v rámci smlouvy o dílo, postupuje se na nás právo na zaplacení ceny díla 

v rozsahu odpovídajícímu výši námi fakturované ceny za zpracované zboží.  

2.6 Je-li Zákazník v prodlení s provedením jakékoli platby vůči nám, nebo pokud nám 

nezaplatí předložený šek nebo směnku, jsme oprávněni vzít si podmíněné komodity 

zpět, a za tím účelem vstupovat do prostor, kde Zákazník toto zboží skladuje. Využití 

práva zpětného odběru zboží nelze považovat za odstoupení od smlouvy.  

III.  UPOZORNĚNÍ NA POTENCIÁLNĚ PŘEKVAPIVÁ USTANOVENÍ DODACÍCH  

PODMÍNEK  

3.1 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností tímto Zákazník výslovně souhlasí s aplikací 

následující ustanovení Dodacích podmínek v právních vztazích mezi námi a 

Zákazníkem: 

(i) Článek IV. odst. 4 (Dodání menšího množství zboží); 

(ii) Článek VI. odst. 4 a odst. 10 (Smluvní pokuty);  

(iii) Článek IX. (Omezení odpovědnosti za škodu); 

(iv) Článek X odst. 2 (Prorogační doložka) a odst. 4 (Nepoužití Úmluvy OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 

3.2 Zákazník tímto potvrzuje, že si přečetl výše uvedená ustanovení Dodacích podmínek a 

seznámil se s jejich obsahem.  

IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tato Dohoda o prodejních a dodacích podmínkách se řídí právním řádem České 

republiky. K rozhodování sporů vzniklých z této Dohody o prodejních a dodacích 

podmínkách je příslušný soud, do jehož místní působnosti spadá naše sídlo.  

Euscher s.r.o. Zákazník       

V       dne       V       dne       

……………………………… ……………………………… 

jméno podepisující osoby, titul jméno podepisující osoby, titul 

……………………………… ……………………………… 

jméno podepisující osoby, titul jméno podepisující osoby, titul 

 


