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OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
společnosti AXIVA CZ s.r.o. 
IČ: 036 85 322 
se sídlem B. Němcové 940/3, 697 01 Kyjov 
zapsané v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 86067 
 
(dále jen „prodávající“) 
 

Článek 1. 
Základní ujednání 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle ustanovení 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“). 
 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a podnikatele v rámci 
jeho podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) v souvislosti s velkoobchodním prodejem zboží. 

 
3. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními 

podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a 
kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu. 

 
4. Ujednání obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní 

smlouvě mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek. 
 

5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupní smlouva 
je po svém uzavření prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, prodávající se však 
nezavazuje umožnit kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené kupní smlouvě. 

 
Článek 2. 

Uzavření kupní smlouvy 
1. Informace o hlavních vlastnostech zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu uvedeném 

na internetových stránkách prodávajícího dostupných na adrese: http://www.axiva.cz/index.php  
(dále jen „internetové stránky“). Další informace o zboží, dostupnosti zboží, velkoobchodních 
cenách zboží a případných velkoobchodních slevách zboží, ceně dopravy zboží a ceny balného zboží 
budou kupujícímu sděleny na vyžádání e-mailem, telefonicky nebo osobně na místě určeném 
prodávajícím. 
 

2. Kupní cena zboží a dopravy zboží je stanovena individuálně po domluvě prodávajícího s kupujícím. 
 

3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 
a. osobně, 
b. telefonicky, 
c. prostřednictvím e-mailu. 

 
4. V objednávce zboží je kupující povinen uvést: 

a. přesný název objednávaného zboží, včetně ALESTA kódu, 
b. počet kusů zboží, 
c. zvolený způsob dodání zboží, 
d. kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, IČ, sídlo, adresu pro 

doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 
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5. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie 
živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail 
prodávajícího. 
 

6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 

7. Prodávající není povinen obdrženou objednávku přijmout. Nepřijatá objednávka není pro 
prodávajícího závazná. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí poptávky prodávajícím, učinění 
konkrétní nabídky prodávajícím kupujícímu a přijetí nabídky prodávajícího kupujícím, a to jedním 
ze způsobů uvedených v těchto obchodních podmínkách pro provedení objednávky. 

 
8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, učiní 

prodávající pozměněnou nabídku jedním ze způsobů uvedených v těchto obchodních podmínkách 
pro provedení objednávky. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní 
smlouva je uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu jedním ze způsobů 
uvedených v těchto obchodních podmínkách pro provedení objednávky. 

 
9. Osobní provedení objednávky dle odst. 3. písm. a. tohoto článku probíhá tak, že kupující sdělí 

osobně objednávku příslušnému zaměstnanci prodávajícího, přičemž sdělí veškeré informace dle 
odst. 4. tohoto článku. Příslušný zaměstnanec prodávajícího vystaví kupujícímu potvrzení 
objednávky společně s kupní cenou zboží (dále jen „objednávka přijatá“). Vystavením objednávky 
přijaté a jejím podpisem kupujícím je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. 

 
10. Telefonické provedení objednávky dle odst. 3. písm. b. tohoto článku probíhá prostřednictvím 

některého z telefonních čísel uvedených na internetových stránkách v sekci „Kontakty“. 
Telefonické provedení objednávky probíhá tak, že kupující sdělí objednávku pověřenému 
zaměstnanci prodávajícího, přičemž sdělí pověřenému zaměstnanci prodávajícího veškeré 
informace dle odst. 4. tohoto článku. Prodávající následně vystaví kupujícímu objednávku přijatou 
a zašle jí na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím. Přijetím potvrzení objednávky přijaté ze strany 
kupujícího je uzavřena kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Za přijetí potvrzení 
objednávky přijaté se považuje zaslání souhlasného oznámení o akceptaci objednávky přijaté z e-
mailové adresy kupujícího. 

 
11. Provedení objednávky prostřednictvím e-mailu dle odst. 3. písm. c. probíhá prostřednictvím 

některé z e-mailových adres uvedených na internetových stránkách v sekci „Kontakty“. E-mailové 
provedení objednávky probíhá tak, že kupující v e-mailu uvede veškeré informace dle odst. 4. 
tohoto článku. Prodávající následně vystaví kupujícímu objednávku přijatou a zašle jí na e-mailovou 
adresu sdělenou kupujícím. Přijetím potvrzení objednávky přijaté ze strany kupujícího je uzavřena 
kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Za přijetí potvrzení objednávky přijaté se považuje 
zaslání souhlasného oznámení o akceptaci objednávky přijaté z e-mailové adresy kupujícího. 

 
12. Objednávka přijatá sdělená prodávajícím kupujícímu dle předchozích odstavců bude obsahovat též 

informace o ceně přepravy učiněné prodávajícím, pokud smluvní strany nesjednají v jednotlivých 
případech jinak. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se má za to, že kupující 
souhlasí rovněž s provedením přepravy za cenu uvedenou prodávajícím, nesjednají-li smluvní 
strany jinak. Kupující rovněž bere na vědomí, že v některých případech není cenu dopravy předem 
určit. V takovém případě prodávající kupujícího upozorní, že cena za přepravu bude sdělena teprve 
po doručení zboží. Cena přepravy v případě, že je sdělena teprve po doručení zboží, musí být ve 
výši, kterou při vynaložení odborné péče mohl kupující rozumně předpokládat. 

 
13. Kupující odpovídá za veškeré objednávky a potvrzení objednávek přijatých provedených z e-

mailové adresy a telefonního čísla sděleného v objednávce. 
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Článek 3. 

Platební podmínky 
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží kupující uhradí bezhotovostním převodem 

na účet prodávajícího uvedený na faktuře vystavené a doručené kupujícímu. 
 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží 
ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady 
spojené s dodáním zboží. 

 
3. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení kupujícímu, neurčí-li prodávající delší nebo kratší 

dobu splatnosti. Úhrada příslušné částky je splněna připsáním příslušné částky na bankovní účet 
uvedený na zálohové nebo řádné faktuře prodávajícího. 

 
4. Prodávající může s kupujícím sjednat jako způsob zaplacení ceny zboží a případných nákladů 

spojených s dodáním zboží dobírku. V takovém případě je cena zboží a nákladů spojených s 
dodáním zboží splatná při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn způsob platby na dobírku 
zpoplatnit. 

 
5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu 
prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen. 

 
6. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn pozastavit dohodnuté 

dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího. 
 

7. Platba zboží probíhá v CZK nebo EUR. 
 

8. Nepřevezme-li kupující zboží při doručení na adrese pro doručování uvedené v objednávce, 
zavazuje se prodávajícímu uhradit náklady vzniklé v souvislosti s doručením zboží na adresu pro 
doručování, a případně též jakoukoli škodu, která vznikne v souvislosti s nepřevzetím zboží 
kupujícím. 

 
9. Byla-li domluvena splatnost kupní ceny až po převzetí zboží, nepřevzetím zboží ze strany kupujícího 

není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši. 
 
 

Článek 4. 
Dodání zboží 

1. Zboží může být kupujícímu dodáno: 
a. prostřednictvím dopravce dle výběru prodávajícího, 
b. prodávajícím, 
c. osobním převzetím u prodávajícího, 
d. prostřednictvím dopravce zajištěného výrobcem zboží. 

 
2. Náklady na dopravu zboží hradí kupující, není-li domluveno v individuálních případech s ohledem 

na rozsah dodávaného zboží jinak. 
 

3. Kupující bere na vědomí, že žádný z termínů dodání uvedených v jakékoli objednávce přijaté nelze 
brát jako fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 občanského zákoníku, ledaže je termín za 
takový výslovně označen a s prodávajícím sjednán. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní 
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strany sjednávají, že prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu, která kupujícímu vznikne v 
důsledku zpoždění s dodáním zboží. 
 

4. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat jeho množství a stav obalů, a případné 
nedostatky je povinen vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu. Nebudou-li 
nedostatky zaznamenány v dodacím listu, má se za to, že zboží bylo kupujícímu doručeno a 
kupujícím převzato v ujednaném množství a neporušené. Dokladem o dodání a množstevní 
přejímce zboží může být dodací list potvrzený prodávajícím a kupujícím, popř. jejich zástupci. 
Dokladem o dodání a množstevní přejímce zboží je i jakýkoli jiný dokument vydaný osobou 
zajišťující doručení zboží a podepsaný kupujícím, z něhož bude předání a převzetí zboží patrné, tj. 
např. přepravní list předložený kupujícímu zaměstnancem společnosti zajišťující dopravu zboží. 

 
5. Prodávající je oprávněn ze své e-mailové adresy zaslat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu e-

mailový požadavek na potvrzení, zda bylo zboží doručeno, a to bezprostředně po odeslání zboží. V 
případě, že kupující nevytkne vady zboží či jeho doručení v odpovědi na tento e-mail nejpozději do 
2 pracovních dnů od odeslání e-mailu, má se zboží za řádně dodané, ledaže kupující prokáže 
pochybení dopravní společnosti, např. chybu v označení okamžiku převzetí. 

 
6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. 

 
7. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy 

měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil, ledaže je v těchto 
obchodních podmínkách uvedeno jinak. V případě přepravy zboží se za dodání zboží kupujícímu 
považuje předání zboží prvnímu dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží 
způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje. V případě přepravy zboží prostřednictvím třetí 
osoby (přepravce) prodávající za zboží a nebezpečí škody na zboží přestává nést odpovědnost 
okamžikem předání zboží přepravci. Přeprava prostřednictvím třetí osoby (dopravce) se řídí 
obchodními podmínkami této třetí osoby (dopravce). 

 
 

Článek 5. 
Reklamace 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dle podmínek výrobce, společnosti AXALTA 
Coating Systems Ltd., registrační číslo: 001-36733, se sídlem 2001 MARKET STREET, SUITE 3600, 
PHILADELPHIA PA 19103, Spojené státy americké. 
 

2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci zboží dle pravidel uvedených v tomto článku. Kupující může 
uplatnit reklamaci zboží výhradně písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou 
adresu prodávajícího: axiva@axiva.cz. 
 

3. V případě, že prodávající uzná, že reklamace uplatněná kupujícím je oprávněná, sjedná způsob 
vyřízení reklamace s kupujícím za individuálních podmínek. 

 
Článek 6. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. 

 
2. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní 

ceny déle než 21 dnů. 
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3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží déle 
než 21 dnů od sjednaného termínu dodání. 

 
4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně a bez vad. 

Prodávající může v ojedinělých případech odstoupení od smlouvy kupujícího akceptovat, ovšem 
pouze dle volného uvážení prodávajícího a ohledně nepoškozeného a nepoužitého zboží 
v neporušeném a nepoškozeném obalu, ve kterém bylo dodáno. Při prodávajícím uznaném 
odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena pouze kupní cena zboží a prodávající kupujícímu 
nevrací ani nehradí cena dopravy. 

 
5. Odstoupení od smlouvy je možné doručit bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. 

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
V případě odstoupení od smlouvy e-mailem je oznámení o odstoupení doručeno okamžikem 
doručení do e-mailové schránky druhé smluvní strany. 

 
Článek 8. 

Doručování 
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat i prostřednictvím 

e-mailu. 
 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou na internetových 
stránkách v sekci „Kontakty“. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu 
uvedenou v objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. 

 
Článek 9. 

Ochrana osobních údajů  
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, a kontaktních osob kupujícího je 

zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů 
prováděné prodávajícím se řídí zásadami ochrany soukromí dostupnými na internetových 
stránkách. 

 
2. Kupující je povinen své osobní údaje a další údaje vyžadované těmito obchodními podmínkami 

uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o 
změně ve svých osobních či dalších údajích nutných pro řádné plnění kupní smlouvy.  

 
 

Článek 8. 
Závěrečná ujednání 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením 
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. 
Tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 

2. Další, zejména kontaktní, údaje o prodávajícím jsou zveřejněny na internetových stránkách v sekci 
„Kontakty“. 
 

3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud 
vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí 
právem České republiky. 
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4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 
 

5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
obchodních podmínek. 

 
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne /1. září 2022/. 


