Všeobecné obchodní podmínky
společnosti AFEED, a.s., se sídlem Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, Česká republika, IČO 28167813,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5858
(dále také „všeobecné podmínky“ nebo „podmínky“)
Článek 1.
Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, uzavíraných mezi prodávajícím,
tj. společností AFEED, a.s., a kupujícím. Převzetí těchto všeobecných podmínek a souhlas s nimi stvrzuje kupující
v rámcové kupní smlouvě (dále také „kupní smlouva“ nebo „smlouva“). Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno
jinak, mají výrazy použité v kupní smlouvě význam uvedený ve všeobecných podmínkách. V případě rozporu
mezi smlouvou, popř. přílohami smlouvy, a všeobecnými podmínkami rozhoduje to, co je uvedeno ve smlouvě,
popř. v přílohách smlouvy.
Článek 2.
Rozsah použití všeobecných podmínek
1. Tyto všeobecné podmínky upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností AFEED, a.s., při
prodeji zboží (dále jen „prodávající“) třetím osobám jakožto kupujícímu, vyjma případu, kdy jejich použití, ať už
zcela nebo z části, bude vyloučeno ujednáním smluvních stran v rámci kupní smlouvy.
2. Tyto všeobecné podmínky jsou rovněž součástí kupních smluv, vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím na
základě objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím, aniž by mezi nimi byla uzavřena rámcová kupní smlouva.
V tomto případě musí každá objednávka obsahovat všechny dále uvedené náležitosti:
- úplnou identifikaci subjektu kupujícího (obchodní firma a sídlo kupujícího, IČO, DIČ, pokud je plátkem DPH,
zápis do obchodního rejstříku, kontaktní osobu včetně telefonu a e-mailu)
- přesnou identifikaci předmětu objednávky
- množství objednaného zboží
- místo a způsob plnění
- jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího (v případě objednávky e-mailem postačí jméno a funkce).
Na základě objednávky vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení objednávky obsahující druh, množství
a cenu zboží, které se zavazuje kupujícímu dodat, popřípadě jiným způsobem objednávku potvrdí.
Článek 3.
Základní ustanovení
1. Veškeré dodávky krmných směsí (dále také „zboží“) prodávajícího, uskutečněné v době platnosti a účinnosti
těchto všeobecných podmínek, se řídí těmito všeobecnými podmínkami.
2. Kupující je povinen předložit prodávajícímu doklady o právní subjektivitě a oprávnění k podnikání (výpis
z obchodního rejstříku, registrace plátce DPH, živnostenský list, atd.) a v případě jakékoliv změny bez prodlení
předložit doklady s aktualizovanými údaji.
3. Dodávky zboží se v případě uzavření rámcové kupní smlouvy uskutečňují na základě jednotlivých objednávek
kupujícího učiněných prostřednictvím telefonu, faxu či elektronické pošty. Objednávka musí obsahovat druh
krmiva, množství, termín dodání a místo plnění, požadovanou úpravu krmiva a způsob plnění (volné, pytlované).
Objednávka je pro prodávajícího závazná v okamžiku, kdy ten ji potvrdí kupujícímu.
Článek 4.
Dodání zboží
Přeprava zboží
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1. Přepravu zboží do místa plnění (místo dodání zboží) zajišťuje prodávající na svůj účet, pokud mezi stranami
není dohodnuto jinak.
2. Kupující je povinen předat prodávajícímu přepravní dispozice k přepravě zboží do místa plnění řádně a včas,
pokud tyto nejsou uvedeny v objednávce kupujícího. Přepravní dispozice musí obsahovat potřebné údaje pro
dodání zboží kupujícímu, zejm. místo plnění.
3. Pro případ, že kupující nesplní svou povinnost předat prodávajícímu přepravní dispozice řádně a včas, je
prodávající oprávněn po předchozím vyrozumění kupujícího odeslat zboží do obvyklého místa plnění. Není-li
obvyklé místo plnění, je prodávající oprávněn odeslat zboží na adresu sídla kupujícího.
4. V případě, kdy má být zboží přepraveno prostřednictvím vlastní dopravy kupujícího, popř. prostřednictvím
smluvního dopravce kupujícího, je kupující povinen předat prodávajícímu seznam řidičů a vozů, podle kterého
bude realizována přeprava zboží a předložit potřebné doklady, týkající se jednotlivých dopravních prostředků
spolu s plnou mocí, opravňující pověřené osoby k převzetí zboží. Seznam osob pověřených k převzetí zboží je
kupující povinen předat prodávajícímu vždy spolu se závaznou objednávkou zboží.
Místo plnění
1. Místo plnění je uvedeno v objednávce kupujícího. Pokud místo plnění není v objednávce uvedeno a kupující jej
prodávajícímu nesdělil v rámci předání přepravních dispozic, je prodávající oprávněn po předchozím vyrozumění
kupujícího odeslat zboží do obvyklého místa plnění. Není-li obvyklé místo plnění, je prodávající oprávněn odeslat
zboží na adresu sídla kupujícího.
Doba plnění (Termín dodání)
1. Doba plnění (termín dodání) je uveden v objednávce kupujícího s tím, že prodávající má právo realizovat
dodávku zboží i po částech až do dodání celkového množství.
2. V případě, že prodávající nedodá zboží řádně a včas, poskytne kupující prodávajícímu dodatečnou přiměřenou
lhůtu ke splnění jeho povinností, vyplývajících z dodávky zboží, která nesmí být kratší dvou pracovních dnů,
počítaných ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího vyrozumění o poskytnutí této dodatečné lhůty.
3. V případě, že kupující neodebere, resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má prodávající právo od smlouvy
odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení
kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této
souvislosti vzniklých nákladů, škod, jakož i nárok na ušlý zisk.
4. V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti, vyplývající z těchto všeobecných
podmínek nebo vyplývající z ujednání ve smlouvě, případně jakýmkoliv způsobem znemožní prodávajícímu splnit
povinnost dodat zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží včas splněna, bylo-li nejpozději v poslední den
lhůty zboží připraveno k odeslání nebo odevzdání a prodávající kupujícímu odešle o této skutečnosti zprávu.
Množství, jakost a obal zboží
1. Množství zboží je uvedeno v objednávce kupujícího ve stanovených jednotkách míry, objemu nebo váhy a
skutečně dodané množství zboží se může od množství sjednaného ve smlouvě odlišovat v toleranci ± 5 %, není-li
sjednáno jinak.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti, stanovené ve smlouvě, odpovídající všem zákonným požadavkům.
Jakostní znaky zboží budou deklarovány v průvodních dokladech při dodávce zboží.
3. Zboží je prodáváno v nevratných obalech či jako volně ložené podle požadavku kupujícího uvedeného v
objednávce. Pokud je zboží prodáváno na vratných paletách či ve vratných obalech, je kupující povinen vratné
obaly či palety včas a řádně vrátit podle dispozic prodávajícího. Jestliže nejsou vratné obaly či palety vráceny ve
lhůtě stanovené prodávajícím, má se za to, že tyto vratné obaly či palety byly kupujícímu prodávajícím prodány
za obvyklou tržní cenu. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě vystavení faktury
kupní cenu za dodané vratné obaly či palety.
Článek 5.
Kupní cena zboží a platební podmínky
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1. Kupní cena zboží je uvedena vždy v aktuálním ceníku prodávajícího. Cena zahrnuje i náklady na dopravu do
místa plnění a na obaly, pokud se strany nedohodnou jinak. Ke kupní ceně bude připočítávána DPH v zákonné
výši. Při změně ceníku bude tato změna dána na vědomí kupujícímu osobně, telefonicky, elektronickou poštou,
popř. faxem. Provede-li kupující objednávku poté, co mu byl oznámen nový ceník, má se za to, že se změnami
cen souhlasí.
2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží na základě daňového dokladu vystaveného
prodávajícím, se splatností do 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, tj. převzetí zboží kupujícím,
nestanoví-li smlouva jinak, popř. není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Dnem splatnosti se rozumí den, kdy má
být na příslušný účet prodávajícího připsána finanční částka, ke které se den splatnosti váže.
3. Kupní cenu lze uhradit i započtením vzájemných pohledávek.
4. Při prodlení s platbou jakéhokoliv druhu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši
stanovené platnými právními předpisy. Úrok z prodlení je splatný současně s dlužnou částkou kupní ceny.
5. Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se považuje za podstatné porušení smlouvy. V případě,
že je kupující vůči prodávajícímu v prodlení s platbou /dílčí platbou/ podle smlouvy nebo jakoukoliv jinou platbou,
je prodávající oprávněn:
a) požadovat za dodávku /dílčí dodávku/ podle smlouvy platbu předem v přiměřené lhůtě, a/anebo
b) dodávky zboží zastavit, a/anebo
c) od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit jednostranným úkonem s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho
písemného vyhotovení kupujícímu. Prodávající může též odstoupit v případě, že kupující neposkytne platbu
předem včas podle písm. a).
6. Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část a nebo reklamované zboží z důvodu jakýchkoliv
vlastních nároků vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní cenu,
a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných. Případná sleva z kupní ceny
z důvodu vady zboží bude po zaplacení kupní ceny řešena dobropisem.
Článek 6.
Zajištění kupní ceny zboží a kreditní limit
1. Smluvní strany si mohou ve smlouvě dohodnout kreditní limit pro kupujícího. Do výše takto stanoveného
kreditního limitu pak prodávající bude uvolňovat zboží dle objednávek kupujícího.
2. Kreditní limit se rovná součtu neuhrazených pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých z dodávek zboží
včetně DPH. Do kreditního limitu se započítávají i budoucí pohledávky prodávajícího za kupujícím, které
vzniknou z akceptovaných objednávek či jinak uzavřených kupních smluv, na jejichž základě má prodávající
závazek dodat v budoucnu kupujícímu zboží.
3. V případě, že je stanoven smlouvou kreditní limit, je kupující povinen poskytnout do výše takto sjednaného
kreditního limitu zajištění ve formě zástavy, ručení nebo bianko směnky vlastní, tj. směnky vystavené kupujícím
a avalované fyzickou osobou. Takto vystavená směnka s nevyplněným údajem směnečné sumy a datem splatnosti
bude uložena v sídle prodávajícího, který je oprávněn ji vyplnit v případě, kdy kupující nesplní své závazky,
vyplývající ze smlouvy či dodávek zboží, a předložit ji kupujícímu k zaplacení.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, popř. jiné povinnosti kupujícího, stanovené ve smlouvě
nebo v těchto všeobecných podmínkách, je prodávající oprávněn realizovat zajištění, tj. vyzvat ručitele k plnění,
realizovat zástavní právo či vyplnit směnečnou sumu na bianko směnce až do celkové výše dluhu kupujícího,
vzniklého na základě smlouvy, aktuálního ke dni vyplnění, tj. do výše nesplacených kupních cen za dodávky zboží
spolu s příslušenstvím a sankcemi. Den splatnosti směnky bude sedmý den ode dne vyplnění směnky.
Článek 7.
Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží
1. Účinky dodání, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, nastávají předáním zboží v místě plnění kupujícímu.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak
neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží
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nepřevezme.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, pokud si přepravu
zboží zajišťuje kupující.
Pokud je ve smlouvě uvedena, přechází nebezpečí škody na zboží v souladu s příslušnou dodací doložkou (paritou)
dle INCOTEMRS 2010.
2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího současně s přechodem nebezpečí škody na zboží podle
ustanovení článku 7. odst.1., pokud není smlouvou nebo těmito podmínkami stanoveno jinak.
Článek 8.
Odpovědnost za vady zboží
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží, jakož i jiné doklady,
pokud jsou uvedeny ve smlouvě. Dodací list stvrzený prodávajícím a následně i kupujícím musí obsahovat druh a
název dodaného zboží, jeho hmotnost, případně počet obalů, den dodání, údaje o identifikaci smluvních partnerů
a úplné označení zboží.
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody a přesvědčit se o správnosti
dodané hmotnosti a dalších náležitostech, které má zboží dle kupní smlouvy mít. Pokud se kupující nepřesvědčí o
hmotnosti a zjevných vadách zboží (přítomnost škůdců, cizí pach, nevhodná fyzikální úprava, neodpovídající
označení zboží a další požadavky vyplývající z platné kupní smlouvy), může uplatnit nároky z vad, jen když
prokáže, že tyto vady zboží mělo již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nebo byly
způsobeny porušením povinnosti prodávajícího.
3. Kupující je povinen následně podat prodávajícímu písemnou zprávu o zjištěných vadách na zboží bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin poté, kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit
měl. Pokud tak neučiní, pozbývá kupující nárok na přiznání práv z odpovědnosti za vady.
Kupující je povinen, v případě uplatnění záruky za jakost, zaslat prodávajícímu písemnou zprávu, ve které tuto
záruku za jakost garantovanou prodávajícím v kupní smlouvě uplatní a to do 48 hodin od zjištění těchto vad.
Následně je kupující povinen, v případě tvrzení, že vada či vady dodaného zboží mu způsobily škodu, prokázat a
doložit příčinnou souvislost mezi vadou zboží a vzniklou škodou. Pokud tak neučiní, nebude mu uplatnění záruky
za jakost prodávajícím uznáno.
Písemnou zprávu podle věty první a druhé tohoto odstavce lze nahradit telefonickým (faxovým popř. elektronickou
poštou) oznámením zjištěných vad za předpokladu následného sepsání tzv. "Záznamu z jednání" nebo „Zápisu o
reklamačním řízení“ s přesnou specifikací reklamovaných vad podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Prodávající je povinen po vyrozumění kupujícím dostavit se bez zbytečného odkladu k reklamačnímu jednání a
odběru reklamačních vzorků reklamovaného zboží. Odběr vzorků se uskuteční dle Nařízení Komise č. 152/2009,
o metodách odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv a dalšími souvisejícími platnými
předpisy. V případě, že vzorek nebude možno odebrat podle výše uvedené právní normy, provede se odběr vzorků
způsobem dohodnutým oběma stranami. O reklamačním jednání a odběru vzorků sepíší účastníci „Zápis o
reklamačním řízení“. K přesnému vyhotovení „Zápisu o reklamačním řízení“ umožní kupující prodávajícímu
přesvědčit se o způsobu skladování a manipulaci se zbožím a poskytne mu další potřebné informace, zejména
z hlediska zootechnického a veterinárního. Náklady spojené s provedením rozborů vzorků ponese strana, která
v reklamaci neuspěla.
5. Je-li předmětem reklamace taková vada zboží, která může způsobit škody na zvířatech, umožní kupující
kompletní posouzení zdravotního stavu zvířat a provozního režimu pracovištěm Krajské veterinární správy nebo
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.
6. Odpovědnost prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly
způsobeny vnějšími událostmi (nesprávné skladování, nevhodný způsob použití) a nezpůsobil je prodávající nebo
osoby, s jejichž pomocí bylo zboží dodáno.
7. Je-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva podstatným způsobem, může kupující:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné – v případě, že je ohroženo zdraví
zvířat, případně pokud dodané zboží může způsobit výrazný pokles užitkovosti
b) požadovat dodání chybějícího zboží
c) požadovat odstranění vad přepracováním zboží jsou-li vady odstranitelné,
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d) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
e) odstoupit od smlouvy.
8. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 2.7 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas
zaslaném oznámení vad, nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení tj. do 48 hodin. Uplatněný nárok
nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
9. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vrácení vadného zboží na náklady
prodávajícího a to ve stavu v jakém bylo kupujícímu dodáno.
10. Při řešení případných sporných otázek se smluvní strany zavazují upřesnit řešení vzájemnou dohodou.
11. Kupující musí vždy uplatňovat reklamaci písemně na základě zprávy, ze které je zřejmé, že se jedná o
„Reklamaci“
Článek 9.
Okolnosti, vylučující odpovědnost
1. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
a) v důsledku vyšší moci, a/anebo
b) v důsledku zásahu úředních míst země prodávajícího nebo kupujícího, který znemožní stranám splnění
povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Vyšší mocí se rozumí takové okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídaných a
druhou smluvní stranou neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, např. havárie výrobního zařízení,
přírodní katastrofa, válka, sabotáž, stávka. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany
povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a
všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí také
výše popsaná okolnost, pokud nastane u subdodavatele prodávajícího, jestliže zapříčiní nemožnost smluvního
plnění.
Článek 10.
Řešení sporu
1. Vznikne – li mezi smluvními stranami ve vztahu ke smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoliv spor, vyvinou
smluvní strany maximální úsilí, aby takovýto spor vyřešili smírnou cestou.
2. Nepodaří – li se spor, vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, má každá ze
stran právo předložit tento spor k rozhodnutí soudům. Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc a příslušnost
soudů České republiky.
3. Pokud nebude ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní
poměry z nich vyplývající, vznikající a související, právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 a norem mezinárodního soukromého práva je vyloučena.
4. Je-li při prodeji zboží kupujícím spotřebitel, má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřeného obchodu
mezi ním a prodávajícím. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na
základě prodeje zboží je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace lze nalézt na internetových stránkách
České obchodní inspekce www.coi.cz.
Článek 11.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 12.
Ostatní ujednání
1. Kupující je povinen neprodleně oznamovat prodávajícímu každou změnu v personálním obsazení svého
statutárního orgánu a každou změnu ovládající osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích, a
to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastane. V případě porušení tohoto závazku vzniká
prodávajícímu nárok na náhradu škody, vzniklé přímo či nepřímo v důsledku porušení této povinnosti kupujícího.
2. Prodávající si vyhrazuje právo písemně odstoupit od smlouvy v případě, že změna v personálním obsazení
statutárního orgánu kupujícího, popř. jeho ovládající osoby bude prodávajícím vyhodnocena jako vysoce riziková.
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu.
3. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
Článek 13.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné odběrní podmínky,
uvedené nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce kupujícího,
které nejsou v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, se považují za neplatné, pokud je prodávající před
dodávkou zboží písemně kupujícímu nepotvrdil.
2. Vzájemné vztahy, které nejsou výslovně upraveny smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a INCOTERMS 2010.
3. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016 a nahrazují veškeré předchozí
všeobecné podmínky pro prodej zboží prodávajícího.

AFEED, a.s.
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