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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává 
společnost ALLIQ s.r.o., se sídlem: Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 
182 00 Praha 6,  IČO: 27110605, DIČ:CZ27110605, zapsaná v 
OR vedeném u MS v Praze C 97011, zastoupena: Radkem 
Bradáčem, jednatelem (dále pouze jen „prodávající“.), pro své 
obchodní partnery (dále jen „kupující“), se kterými byla uzavřena 
rámcová kupní smlouva o prodeji zboží (dále jen „smlouva“), a je 
jimi blíže upravováno uzavírání dílčích kupních smluv dle smlouvy 
a práva a povinnosti smluvních stran z těchto smluv.  

 
1.2. Uzavřením smlouvy nebo kupující závazně potvrzuje, že se řádně 

seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou 
přístupné na stránkách www.alliq.cz. 

 
1.3. Není-li uvedeno jinak, řídí se smlouva včetně VOP se řídí. 

zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „NOZ“). 
 

II. Dílčí kupní smlouvy uzavírané na základě objednávky 
kupujícího- postup jejich uzavření 
 

2.1. Objednávka kupujícího bude prodávajícímu zaslána elektronickou 
poštou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlavní smlouvy, 
faxem či mu bude odevzdána v písemné formě. Objednávku je 
možné realizovat telefonicky pouze za předpokladu, že si to 
smluvní strany písemně ujednají. 

 
2.2. Účastníci si sjednali, že závazná objednávka musí obsahovat tyto 

náležitosti: 
a. Název prodávajícího, sídlo, IČ, DIČ. 
b. Název kupujícího, sídlo, IČ, DIČ. 
c. Datum vystavení 
d. Název zboží, jeho množství 
e. Kupní cena za jednotku zboží dle ceníku prodávajícího 
platného ke dni vystavení objednávky a celková kupní cena zboží 
dle ceníku prodávajícího platného ke dni vystavení objednávky. 
f. Místo dodání zboží a dodací lhůta, 
g. Způsob dopravy (vlastní, zprostředkovaná)(za předpokladu, 
že má být zboží převzato jinde, než ve skladech prodávajícího) 
h. Razítko a podpis kupujícího, pokud je objednávka zasílána 
písemně 
V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené 
údaje, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout, 
nedohodne-li se s kupujícím jinak. 

 
2.3. V případě, že v objednávce nebude uvedena kupní cena zboží, 

má se za to, že je cena zboží dána aktuálním základním  ceníkem 
prodávajícího platným k datu dodání objednávky prodávajícímu. 
Nebude-li cena zboží uvedena v ceníku- prodávajícího, mají 
kupující a prodávajíc v úmyslu uzavřít dílčí kupní smlouvu dle ust.  
2085 odst. 2 NOZ, tj. i bez určení kupní ceny. V takovém případě 
bude kupní cena sjednána dodatečně na základě vzájemné 
dohody smluvních stran. 

 
2.4. Po obdržení objednávky je prodávající povinen informovat 

kupujícího o tom, zda objednávku akceptuje. Tuto reakci na 
objednávku je povinen buď zaslat elektronickou poštou zaslanou 
na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy či případně se 
vyjádřit písemně či faxem. Pokud nedojde reakce prodávajícího 
kupujícímu do 5 dnů, má se za to, že prodávající objednávku 
odmítnul. Akceptací objednávky je uzavřena dílčí kupní smlouva. 
V případě, že nedojde k úplné akceptaci objednávky, je dílčí 
kupní smlouva uzavřena ke dni, kdy kupující akceptuje návrh 
změny objednávky provedený v odpovědi na objednávku 
prodávajícím.  

 
2.5. Jakékoliv dodatečné změny ze strany kupujícího v již 

akceptované objednávce mohou způsobit změnu potvrzeného 
termínu dodání zboží nebo dohodnuté ceny zboží. 

 
2.6. V případě potvrzení závazné objednávky na zboží je kupující 

povinen dodané zboží odebrat. 
 
III. Kupní cena a platební podmínky 

 
3.1 Kupní cenou se rozumí cena zboží, obalů, přepravného a jiných 

služeb (jsou-li sjednány.) Ceny přepravného a služeb jsou 
účtovány vždy samostatnými položkami, nezapočítávají se do 
ceny zboží, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. 
Ceny jsou stanoveny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. 

 
3.2. Kupní ceny jsou stanoveny podle platného ceníku. Za kupní cenu 

se považuje cena zboží dle tohoto ceníku, platného v den 
obdržení objednávky kupujícího prodávajícím. 

 
3.3. Aktuální ceník je jakožto součást seznamu zboží předložen 

současně se  smlouvou, popř. zaslán kupujícímu v rámci 
aktualizovaného seznamu zboží dle čl. I. smlouvy. 

 

3.4. Změna ceníkových cen musí být bez zbytečného odkladu 
oznámena kupujícímu, a to formou aktualizace seznamu zboží 
dle čl. I. Smlouvy, dále jen ceník. 

 
3.6. Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu na základě příslušných 

daňových dokladů a to: 
a) v hotovosti v pokladně prodávajícího či k rukám přepravce 
pověřeného prodávajícím, kdy je kupní cena splatná v okamžiku 
převzetí objednaného zboží.  
b)bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího v 
návaznosti na prozatímní daňový doklad zaslaný taxujícímu (pro-
forma faktura); řádný daňový doklad bude prodávajícím vydán a 
zaslán po úhradě kupní ceny a dodávce zboží, 
c) bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího v 
návaznosti na řádný daňový doklad zaslaný kupujícímu. 
 

3.7. Dnem zaplacení kupní ceny je okamžik připsání předmětné 
částky v celém rozsahu na bankovní účet prodávajícího, popř. její 
zaplaceni v pokladně prodávajícího. 

 
3.8. Smluvní strany souhlasí, že může být příslušná faktura zaslána 

kupujícímu v elektronické podobě. 
 

3.9. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny není 
prodávající povinen dodat kupujícímu doposud nedodané zboží 
na základě další uzavřené kupní smlouvy čl dílčí kupní smlouvy. 
Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která vznikne z důvodu 
zastavení dalších dodávek zboží pro porušení platební povinnosti 
kupujícího. Nadto je prodávající oprávněn ve vztahu k další 
dodávce zboží na základě Kupní smlouvy nebo Dílčí kupní 
smlouvy požadovat úhradu kupní ceny výhradně dle bodu 5.4.2 
tohoto článku, popř. snížit poskytnutou slevu a to až na úroveň 
základního ceníku prodávajícího, tedy bez dalších slev. 

 
3.10. Kupující není oprávněn postoupit svou pohledávku mající základ 

v Kupní smlouvě, Rámcové smlouvě či Dílčí kupní smlouvě, resp. 
v právním vztahu těmito smlouvami založeném, bez předchozího 
souhlasu prodávajícího.  

 
IV. Překročení kreditního rámce 
 
4.1. Zjistí-li prodávající, že celková výše jeho pohledávek ze smlouvy 

za kupujícím přesahuje kreditní rámec stanovený ve smlouvě, 
případně, že realizací již potvrzených objednávek (dílčích kupních 
smluv) bude kreditní rámec překročen, může po oznámení 
jednostranně: 
a) pozastavit expedici již potvrzených objednávek dokud 
nebezpečí překročení kreditního rámce nepomine, 
b) podmínit dodávky dalšího zboží byť podle již potvrzených 
objednávek (uzavřených dílčích smluv) platbou v hotovosti nebo 
před platbou (zálohovou platbou), 
c) požadovat okamžité zaplacení některé ze svých nesplatných 
pohledávek nebo její části v rozsahu převyšujícím sjednaný 
kreditní rámec. 

 
V. Podmínka vzniku nároku na dodání zboží, přechod nebezpečí 

škody, místo, způsob a doba dodání (předání) zboží, převzetí 
zboží kupujícím 
 

5.1. Nárok na dodání objednaného zboží vznikne kupujícímu až v 

okamžiku, kdy z jeho strany dojde k úplnému zaplacení kupní 

ceny za objednané zboží. 

5.2.  Není-li sjednáno jinak, jsou místem dodání dodávaného zboží 
sklady prodávajícího na adrese sídla prodávajícího. Termín 
dodání bude stanoven při potvrzení jednotlivých objednávek.  

 
5.3.  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem 

jeho převzetí ve skladu prodávajícího a v případě zasílání 
objednaného zboží na dodací místo pak okamžikem předání 
tohoto zboží smluvnímu dopravci pro přepravu do místa určeného 
v objednávce jako dodací adresa. 

 
5.4. Kupující je povinen převzít zboží v souladu se smlouvou a s dílčí 

kupní smlouvou. Dodané zboží je kupující povinen převzít, pokud 
ze smlouvy nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout. 

 
5.5. Kupující je povinen zajistit, aby byla na místě dodávky osoby 

oprávněná převzít za kupujícího zboží, jež je předmětem dodávky 
na základě dílčí kupní smlouvy. Prodávající je oprávněný předat 
zboží výhradně osobě, která prokáže, že je oprávněna za 
kupujícího zboží převzít. Kupující je povinen účast této osoby při 
předání zboží zajistit. Prodávající nebo jím určený přepravce je 
oprávněn před předáním zboží provést identifikaci této osoby a 
kupující se zavazuje toto umožnit. Pokud osoba kupujícím určená 
k převzetí zboží není na místě předání zboží k dispozici, je 
prodávající oprávněn zboží kupujícímu nepředat. Případné 
náklady plynoucí z neuskutečněné dodávky (dopravní náklady 
apod.) hradí kupující. 

 

5.6. Při převzetí zboží ve skladu je kupující (či případně dopravce) 
povinen si toto prohlédnout, překontrolovat a potvrdit příslušný 
dodací list. Na dodacím listu musí být čitelně uvedeno označení 
oprávněné osoby kupujícího, která dodávku přebírala. Zjevné 
vady, které zjistil při předání zboží, je povinen uvést přímo v 
dodacím listě či v přepravním dokladu. Bude-li zboží kupujícímu 
zasíláno prostřednictvím dopravce zajištěného prodávajícím, je 
kupující povinen při zjištění zjevné vady zboží s dopravcem 
sepsat protokol s uvedením konkrétního popisu vady a data 
převzetí zboží. Protokol bude podepsán kupujícím i dopravcem a 
předán prodávajícímu. Případná neodbornost osoby přebírající 
zboží za kupujícího nemůže být přičítána k tíži prodávajícího. 

 
5.7. V případě, že je zboží doručováno dopravcem, je kupující povinen 

podepsat dodací list v okamžiku převzetí zboží od tohoto 
dopravce. Pokud dopravce zajistil kupující, je kupující povinen 
takto podepsaný dodací list obratem po převzetí zboží zaslat 
prodávajícímu. 

 
5.8. Kupující svým podpisem na dodacím listu potvrzuje, že se 

seznámil a převzal veškerou potřebnou dokumentaci ke zboží a 
že se seznámil se skladovacími a přepravními podmínkami. V 
opačném případě je kupující povinen toto uvést na dodací list 
jakožto výhradu převzetí zboží, pokud je taková výhrada skutečně 
oprávněná. Kupující je povinen nakládat se zbožím v souladu s 
obsahem uvedených dokumentů. 

 
5.9. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží dodat kupujícímu 

prostřednictvím třetí osoby (např. přímo od výrobce). 
 
5.10. Kupující je povinen, v případě uskutečnění dodávky 

prostřednictvím prodávajícího či jím určené třetí osoby na 
kupujícím určené místo dodávky, zajistit nezbytnou příjezdovou 
cestu a dostatečný prostor k manipulaci se zbožím během 
vykládky, a to s přihlédnutím k povaze dodávky zboží. V případě, 
že tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou a je povinen 
takovou škodu prodávajícímu nahradit. 

 

5.11.  Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu ve sjednané 

dodací lhůtě, která začíná plynout okamžikem zaplacení celé 

kupní ceny podle § 1957 Občanského zákoníku..Bude-li pouze 

ujednáno určité období, po které je prodávající povinen zboží 

dodat či dodávat bez bližší specifikace, kdy má být plněno, bude 

zboží dodáno prodávajícím nejpozději do konce období, na 

které bude uzavřena příslušná kupní smlouva. Prodávající je 

oprávněn prodloužit termín dodání zboží v případě, že výrobce 

zboží není schopen z výrobních důvodů dodat prodávajícímu (či 

přímo kupujícímu) objednané zboží. Prodávající je však povinen 

kupujícího na možné prodlení výrobce s dodáním zboží 

upozornit. 

5.12. Pokud je dohodnuto, že si kupující zboží vyzvedne ve skladech v 
sídle prodávajícího a zboží nebude kupujícím bez oprávněného 
důvodu vyzvednuto do pěti pracovních dnů od sjednaného data 
vyzvednutí (není-li datum vyzvednutí sjednáno, rozumí se jím 
poslední den dodací lhůty) či bude zboží bez oprávněného 
důvodu odmítnuto, je prodávající oprávněn: 
-  vyúčtovat kupujícímu kupní cenu tohoto zboží a ten je 
povinen ji řádně uhradit, i když si zboží doposud nevyzvedl 
- vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny 
nepřevzatého zboží a případnou náhradu takto vzniklé škody, 
náklady za uskladnění nevyzvednutého zboží, a to až do data 
vyzvednutí. Náklady za uskladnění budou účtovány dle aktuálního 
ceníku prodávajícího (pokud ceník tuto otázku neupravuje, řídí se 
výše obvyklou cenou.). 
V případě, že si kupující nevyzvedne zboží ani do pěti pracovních 
dnů od upozornění na možnost svépomocného prodeje dle ust. § 
2126 NOZ, je prodávající oprávněn objednané zboží vhodným 
způsobem prodat třetí osobě. V případě, že k takovému prodeji 
dojde, prodávající následně poníží kupní cenu sjednanou s 
kupujícím o částku získanou svépomocným prodejem a vhodným 
způsobem o tom kupujícího vyrozumí. Upozornění dle ust. § 2126 
odst. 1 NOZ je třeba provést písemně nebo emailem na kontaktní 
adresu/email kupujícího uvedený v záhlaví smlouvy. 

.  
5.13.  Pokud je zboží dodáváno prostřednictvím dopravce a kupující jej 

bez oprávněného důvodu nepřevezme či jej bez oprávněného 
důvodu odmítne převzít, je prodávající oprávněn: 
- vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny 
nepřevzatého zboží a případnou náhradu takto vzniklé škody, 
náklady za uskladnění nevyzvednutého zboží, a to až do data 
vyzvednutí náklady za uskladnění budou účtovány dle aktuálního 
ceníku prodávajícího (pokud v ceníku nejsou upraveny, řídí se 
obvyklou cenou.) 
- vyúčtovat kupujícímu náklady za uskladnění nevyzvednutého 
zboží, a to až do data vyzvednutí. Náklady za uskladnění budou 
účtovány dle aktuálního ceníku prodávajícího (pokud v ceníku 
nejsou upraveny, řídí se obvyklou cenou.) 
 Pokud byl v takovém případě využit dopravce prodávajícího, je 
navíc kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu. 
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V případě, že si kupující následně nevyzvedne zboží ve skladech 
prodávajícího ani do pěti pracovních dnů od upozornění na 
možnost svépomocného prodeje dle ust. § 2126 NOZ, je 
prodávající oprávněn objednané zboží vhodným způsobem 
prodat třetí osobě. V případě, že k takovému prodeji dojde, 
prodávající následně poníží kupní cenu sjednanou s kupujícím o 
částku získanou svépomocným prodejem a vhodným způsobem o 
tom kupujícího vyrozumí. Upozornění dle ust. § 2126 odst. 1 NOZ 
je třeba provést písemně nebo emailem na kontaktní 
adresu/email kupujícího uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
5.14. Kupující je povinen zajistit, aby zboží dodané prodávajícím bylo u 

kupujícího skladováno v souladu se skladovacími podmínkami 
(včetně těch deklarovaných na etiketách dodávaného zboží.)   

 
VI. Balení a paletové hospodářství 
 
6.1 V případě vrácení nepoškozených a čistých vratných obalů či 

palet vykoupí prodávající od kupujícího tyto obaly a palety za 
výkupní cenu, která je oproti prodejní ceně snížená o opotřebení 
dle obchodních podmínek výrobců. V případě, že jsou palety 
nebo jiné obaly vráceny do skladů prodávajícího, prodávající je 
oprávněn výkupní cenu ponížit ještě o manipulační poplatek ve 
výši 30,-Kč/ks, pokud nebude dohodnuto jinak. Částku 
odpovídající výkupní ceně bude prodávající kupujícímu 
dobropisovat nebo je prodávající oprávněn cenu vrácených palet 
či obalů řešit minusovou položkou ve faktuře za zboží. 
Podmínkou pro zpětné vykoupení palet je jejich nepoškozený stav 
s tím, že prodávající je povinen odebrat maximálně takové 
množství obalů či palet od kupujícího, které od něj kupující 
převzal. 

 
6.2 Kupující je povinen vrátit nepoškozené obaly či palety nejpozději 

do 6 měsíců od dodávky zboží, pokud není dohodnuto jinak. 
Uplynutím této lhůty zaniká právo zpětného odkupu prodávajícím. 
Palety nebo jiné obaly může kupující vrátit do skladů 
prodávajícího pouze na základě předložení daňového dokladu 
(faktura), jímž byla vyúčtována kupní cena zboží dodaného s 
předmětnými paletami nebo obaly; popř. po předložení 
„Obalového listu“, který je součástí prodejních dokladů při 
dodávce zboží.  

 
VII. Záruka, reklamace 
 
7.1 Prodávající odpovídá za to, že dodávané zboží bude jakostí a 

provedením plnit obvyklý účel jeho použití a bude v souladu s 
platnými normami. Za tímto účelem poskytuje prodávající 
kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen jako 
„záruční doba“). Je-li však záruční doba poskytnutá výrobcem 
dodaného zboží delší než lhůta, kterou poskytuje Prodávající, pak 
prodávající může poskytnout tuto delší záruční dobu. Záruka za 
jakost počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu. 

 
7.2. Kupující nemá práva ze záruky v případě, kdy by vada byla 

způsobena po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími 
událostmi či užíváním zboží kupujícím čí jinou třetí osobou, ve 
zřejmé rozporu s účelem, ke kterému je určeno či v rozporu s 
pokyny pro užívání, pokud byly spolu se zbožím dodány čí 
kupujícímu jinak známy, či pokud na něm byly provedeny 
pozdější úpravy čí změny, které nebyly prodávajícím 
odsouhlaseny. Od odstranění vady neběží nová záruční doba. 
Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady vzniklé v důsledku 
nesprávné manipulace nebo skladování zboží ze strany 
kupujícího, jakož i úmyslným poškozením zboží kupujícím. 

 
7.3. Kupující je povinen podle možnosti dodané zboží co nejdříve po 

převzetí prohlédnout zkontrolovat a přesvědčit se zejména o jeho 
jakosti, provedení a množství.  

 
7.4.  Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o upřesňující 

informace vztahující se k nabízenému zboží. Ústně poskytnuté 
informace jsou nezávazné. 

 
7.5. Zjevné vady je kupující povinen písemně oznámit u prodávajícího, 

a to nejpozději do 2 pracovních dní od převzetí zboží. Na pozdější 
reklamace zjevných vad, které zjistil kupující při převzetí zboží, 
nebude brán zřetel. Zjevné vady nebudou uznány, pokud došlo ke 
zpracování nebo zabudování reklamovaného zboží. 

 
7.6. Vadou není dodávka menšího množství zboží, pokud toto 

množství odpovídá údajům v dodacím listě, v tomto případě se 
jedná o dílčí dodávku, případně částečné nesplnění smlouvy. 

 
7.7. Skryté vady je povinen kupující písemně reklamovat u 

prodávajícího, a to do 5 dní od jejich zjištění nebo od obdržení 
včasné reklamace třetí osoby, které zboží dále prodal, nejpozději 
však do konce záruční doby. 

 

7.8. Reklamace musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, 

označení zboží, číslo dodacího listu, případně číslo daňového 

dokladu či objednávky, popis vady včetně data, kdy byla 

zjištěna, dále, jak se vada projevuje a provedenou volbu práva z 

vadného plnění. Kupující je dále povinen odeslat čí předat 

prodávajícímu reklamované zboží a to včetně všech jeho 

součástí a příslušenství, pokud je to možné a spravedlivé po 

něm požadovat; Kupující je rovněž povinen předložit 

k reklamovanému zboží k reklamovanému zboží daňový doklad, 

popř. záruční list Pokud kupující má k dispozici doklady, které 

prokazují existenci vady (např. znalecký posudek, dodací list 

apod.) je povinen tyto doklady předložit prodávajícímu. Za řádně 

uplatněnou reklamaci se nepovažuje zápis do dodacího listu. 

 

7.9.  Prodávající je povinen vyřídit reklamací bez zbytečných 

odkladů, nejpozději však do jednoho měsíce po doručení 

reklamace prodávajícímu. Kupující je povinen poskytnout mu při 

reklamaci potřebnou součinnost. 

7.10.  Pokud bude kupující zasílat reklamované zboží prodávajícímu, 

je povinen takové zboží zabalit do původního obalu a pokud to 

nebude možné, tak do obalu, jež bude vyhovovat povaze zboží 

a přepravy. V případě nesprávného baleni reklamovaného 

zboží, jež vystavuje zboží riziku újmy v průběhu přepravy, 

nemusí být reklamace ze strany prodávajícího uznána. 

7.11.   Nedodržení přepravních či skladovacích podmínek ze strany 

kupujícího je považováno za důvod pro odmítnutí reklamace 

zboží. Prodávající dále neodpovídá za vady, které se na zboží 

vyskytnou v důsledku přepravy zboží subjektem, jež byl zajištěn 

ze strany kupujícího. 

7.12.  Kupující se vzdává svého práva na náhradu škody, vyjma škody 

způsobené vadou zboží.  

VIII. Ochrana osobních údajů 
 
8.1. Prodávající prohlašuje, že v rámci právního vztahu založeného 

smlouvou bude prodávající případně zpracovávat osobní údaje 
kupujícího za následujícími účely: 
a) Realizace smluvního vztahu: Zpracování osobních údajů 
kupujícího je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že kupující 
s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze 
Kupní smlouvu uzavřít Za tímto účelem budou v nezbytném 
rozsahu zpracovávány kupujícího Identifikační údaje uvedené v 
objednávce (jméno, příjmení (název), bydliště (sídlo), e-mail, IČO, 
DIČ) a dále informace vztahující se k předmětu Kupní smlouvy, 
zejména pak popis zboží, způsob úhrady včetně čísla bankovního 
účtu, ze kterého byla úhrada kupní ceny realizována. Jedná se o 
kategorie adresní a identifikační. Tento rozsah osobních údajů je 
prodávající oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv 
v případě sporu s kupujícím. 
Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu 
nezbytnou uvedenému účely, tj. po dobu trvání smluvního vztahu. 
b) Marketingové využití údajů: Prodávající je na základě § 7 odst. 
3 zákona č. 480/2004 Sb.„ o některých službách informační 
společnosti, oprávněn používat elektronickou adresu kupujícího 
za účelem šíření obchodních sděleni týkajících se zboží 
obdobného tomu, které bylo již kupujícímu dodáno. Takto je 
prodávající oprávněn činit do doby, než kupující s takovýmto 
postupem vyjádří svůj nesouhlas. 
Osobni údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu, než 
kupující vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. 
c) Osobní údaje zpracovávané prodávajícím na základě zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, jsou uchovávány po dobu 10 let 
 

8.2. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, 
je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu 
předat v rozsahu dle ust § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 

 
8.3. Kupující je oprávněn žádat prodávajícího, jakožto správce údajů, 

nebo zpracovatele osobních údajů, o vysvětlení zpracování 
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem č. 
101/2000 Sb.„ o ochraně osobních údajů. 

 
IX. Mlčenlivost 
 
9.1.  Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že po dobu trvání 

smlouvy a po dobu 2 let po jejím ukončení budou zachovávat 
mlčenlivost a nesdělí třetím stranám žádné informace obdržené 
od druhé smlouvy strany v průběhu jednání o uzavření smlouvy a 
v rámci plnění smlouvy, a to včetně, nikoliv však výlučně, 
podmínek smlouvy a informací týkajících se obchodní činnosti a 
majetku druhé strany (dále jen jako „důvěrná informace“.)   

 
9.2.   Omezení týkající se užití a sdělování důvěrných informací 

stanovená ve smlouvě se nevztahují na informace v případě, že: 
a) byly smluvní stranou oprávněně získání před jejich sdělením 
druhou smluvní stranou, 
b) jsou veřejně dostupnými nebo se stanou veřejně dostupnými 
jinak, než v důsledku konání nebo opomenutí druhé smluvní 
strany, 
c) jejich sdělení je nezbytné pro řádné plnění smlouvy, 

d) jejich sdělení je vyžadováno zákonem, nebo na základě 
zákona soudem nebo jiným státním orgánem. 

 
9.3.   Za třetí osobu se dle smlouvy a těchto podmínek nepovažuje 

společnost, která je ve skupině s jednou ze smluvních stran. 
 
9.4. Poruší-li kupující svoji povinnost podle tohoto článku VOP, je 

prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení smluvní 
pokuty ve výší 300.000,- Kč za každý případ takového porušení. 
Tímto ujednáním není dotčena případná povinnost kupujícího k 
náhradě škody. 

 
X. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
10.1.  Výpověď musí být písemná a může být prodávajícím či 

kupujícím dána z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet počínaje prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ručitel není 
samostatně oprávněn k výpovědi smlouvy.   

 
10.2. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v 

případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Účinnost 
oznámení o odstoupení a samotné odstoupení od smlouvy 
nastává doručením tohoto oznámení druhé straně. Kupující a 
prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech 
stanovených smlouvou či VOP a dále v těchto případech: 
a) prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže dojde k 
opakovanému prodlení kupujícího s úhradou fakturovaných 
částek déle než 30 dnů po splatnosti, 
b) prodávající i kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy, 
jestliže druhá strana pozbyla jakékoliv oprávnění nezbytné pro 
plnění smlouvy, vstoupila do likvidace nebo proti ní bylo zahájeno 
exekuční či insolvenční řízení, 
c) prodávající i kupující jsou oprávněni odstoupit, jestliže druhá 
strana sdělila smlouvy smluvní straně objektivně nepravdivé 
informace či zatajila důležité skutečnosti při uzavření smlouvy. 
 

XI. Prohlášení kupujícího k finanční situaci a ve vztahu k DPH, 
oprávnění prodávajícího k zadržení částek DPH 
 

11.1.         Kupující prohlašuje, že:  
- není v platební neschopnosti, a že neexistují důvody, které by 
mu bránily řádně a včas uhradit kupní cenu dodaného zboží, 
- proti němu není vedeno žádné exekuční či insolvenční řízení, 
- není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 
35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"); 
- bankovní účet kupujícího, na který budou ze strany prodáva-
jícího případně hrazeny platby v souvislosti se smlouvou, je a 
bude účet, který je řádně veden v registru bankovních účtů 
plátců DPH; 
- neexistují důvody, na základě kterých by se prodávající stal 
nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost kupujícího 
vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného prodávajícím; 
 

11.2 Prodávající je oprávněn zadržet částku DPH z faktury vystavené 
kupujícím v souvislosti s uzavřenými smlouvami a VOP a uhradit 
příslušnou platbu kupujícímu bez takto zadržené částky DPH 
především v těchto případech: 
a) kupující se stane nespolehlivým plátcem; nebo 
b) kupující požaduje provedení transakce na jiný bankovní účet, 
než který je veden v registru plátců DPH. 
 

11.3.  Zadrženou částku DPH je prodávající oprávněn uhradit za 
kupujícího na účet správce daně dle § 109a zákona o DPH nebo 
přímo kupujícímu, pokud bude ze strany kupujícího prokázáno, 
že jeho povinnost v oblasti odvodu DPH byla řádně a včas 
splněna. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

XIII.  

12.2.    Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit Budou-li 

vydány nové VOP nahrazující ty stávající, zveřejní je prodávající 

na Internetové stránce www.alliq.cz a zašle Prodávající tyto 

VOP kupujícímu prostřednictvím emailu či v listinné podobě na 

adresu kupujícího. Kupující má možnost do jednoho měsíce od 

zveřejnění nových VOP odmítnout přijaté změny a smlouvu či 

dílčí kupní smlouvu s jednoměsíční výpovědní dobou vypovědět 

Pokud kupující změnu VOP v uvedené lhůtě neodmítne, 

považují se za platné a budou se na právní vztah mezi 

prodávajícím a kupujícím aplikovat v novém zněni. 

12.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.1.2018 

  V Praze dne 28.1.2018 

   
 _____________________________               

              ALLIQ s.r.o., prodávající 

http://www.alliq.cz/

