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1. Působnost všeobecných obchodních podmínek
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré nabídky, převzetí zakázek,
dodávky, potvrzení objednávek, plnění prodávajícího a veškeré obchodní a smluvní vztahy, v nichž
společnost Betulinines – RNDr. Jan Šarek, Ph.D. (dále jen „Prodávající“) vystupuje jako
prodávající. Změna těchto podmínek bude považována za platnou, bude-li písemně odsouhlasena
Prodávajícím. Předmětem dodávek Prodávajícího Kupujícím jsou chemikálie nebo služby nabízené
Prodávajícím v produktovém listu nebo nabídkou, jež jsou dále též nazývány jako „výrobky" či
„zboží".
2. Změny objednávek
Objednávky realizované dle těchto podmínek mohou být dodatečně měněny nebo
upravovány pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím: tato
dohoda bude specifikovat změny, které mají být učiněny, jakož i případný dopad takovýchto změn
na cenu a čas dodání. Kupující nemůže objednávku, která již byla doručena Prodávajícímu zrušit
(stornovat), aniž by takovéto storno bylo výslovně písemně odsouhlaseno Prodávajícím a smluvní
strany se dohodly na výši storno poplatku. V případě odsouhlasení zrušení objednávky sdělí
Prodávající Kupujícímu celkovou výši stornovacího poplatku, přičemž Kupující bere na vědomi, že
součástí tohoto poplatku jsou mimo jiné náklady na skladováni a dopravu, náklady na výrobu
nestandardních materiálů, náklady na nákup nevratných materiálů, náklady na storno objednávek,
kterými Prodávajícího zatíží jeho dodavatelé a veškeré další náklady vyplývající ze zrušení dané
objednávky Kupujícím. Dohoda o výši storno poplatku je předpokladem udělení souhlasu se
zrušením objednávky.
3. Dodávka, reklamace, zpoždění
Pokud nebude dohodnuto jinak, dopravu a pojištění proti ztrátě či poškození při přepravě
zajistí Prodávající. Pokud Kupující požaduje jakýkoliv speciální způsob dopravy, nese náklady na
dopravné sám.
V případech, kdy nebezpečí škody na věci nepřejde před dopravou zboží na Kupujícího, je
Prodávající odpovědný za ztrátu či poškozeni zboží během dopravy. V takovémto případě
Prodávající vadné výrobky na základě své úvahy vymění nebo opraví, a to za podmínky, že do tří
dnů od skutečného data dodávky bude písemně informován o poškozeni zásilky.
V případě, že nebezpečí škody na výrobcích nese Prodávající a Kupující informuje
Prodávajícího nejpozději pět dní po termínu, resp. po předpokládaném termínu dodávky pokud
dodávku neobdržel vůbec, či z části, Prodávající chybějící zboží Kupujícímu doplní či po dohodě
nahradí jinými výrobky. Prodávající si vyhrazuje právo realizovat dodávku po částech, přičemž
veškeré částečné dodávky budou fakturovány a placeny zvlášť bez ohledu na dodávky následující.
Zpoždění jakékoli částečné dodávky nezbavuje Kupujícího jeho povinnosti akceptovat zbývající
dodávky.
Ihned poté, co Kupující obdrží jakékoli výrobky dodané dle těchto Podmínek, zkontroluje je
a písemně vyrozumí Prodávajícího o veškerých zjištěných nedostatcích, závadách a poškozeních. V
případě poškození dodaných výrobků nebude Kupující s výrobky nijak manipulovat a vyčká
pokynů Prodávajícího týkajících se dalšího postupu. Pokud Kupující neinformuje Prodávajícího o
vadnosti, či neúplnosti dodaných vyrobků do tří dnů po obdržení výrobků, má se s konečnou
platností za to, že výrobky byly dodány včas a řádně a že byly Kupujícím neodvolatelně
akceptovány. Přestože se Prodávající v maximální možné míře vynasnaží splnit smluvně dojednaný
termín dodávky, je toto datum pouze orientačním termínem. Prodávající není odpovědný za škody,
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popř. ztráty ať už přímé či následné, vyplývající ze zpoždění dodávky.
Akceptace a splnění objednávek závisí na tom, zda Prodávající disponuje veškerými
potřebnými souhlasy, licencemi, autorizacemi a schváleními požadovanými pro dodávku výrobků
Kupujícímu. Pokud v jakémkoli okamžiku Prodávající nedisponuje takovýmito souhlasy, licencemi,
autorizacemi a schváleními, má právo nepřijmout objednávku, a to ve formě písemné zprávy
doručené Kupujícímu.
Prodávající nenese právní odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození či pokuty vyplývající z
jakéhokoli zpoždění či nerealizace výroby, dodávky či jiného plnění dle těchto Podmínek z
jakéhokoli důvodu, jež je mimo kontrolu Prodávajícího a jež prodávající nemůže v rámci svých
možností ovlivnit. Takovýmito zásahy vyšší moci jsou zejména embargo, požár, výbuch, nehoda,
krádež, vandalismus, nepokoje, války, stávky, zásah blesku, záplavy, větrné bouře.
4. Přidělování výrobků
Pokud Prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu uspokojit celkovou poptávku po
konkrétních výrobcích, může rozdělit výrobky, které má k dispozicí, mezi jakékoli či veškeré
Kupující, a to tak, jak sám Prodávající uzná ža vhodné a spravedlivé, přičemž nenese právní
odpovědnost za jakékoli neplnění, které z takovéto situace může případně vyplynout.
5. Platby
Pokud se Prodávající obává, že Kupující nebude schopen včas a řádně uhradit kupní cenu,
může dodávku zboží podmiňovat úhradou zálohové faktury. V případě prvního nákupu bude
Prodávající od Kupujícího vyžadovat platbu předem. Pokud je Kupující v prodlení s jakoukoliv
částí platby či s platbou celou, vyhrazuje si Prodávající právo pozdržet další Kupujícím objednané
dodávky do doby, kdy Kupující uhradí všechny dlužné částky.
6. Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Do
doby úplného zaplacení kupní ceny bude Kupující:
a) držitelem předmětných výrobků jakožto uschovatel výrobků ve prospěch Prodávajícího;
b) bude skladovat tyto výrobky odděleně od ostatního zboží ve vlastnictví Kupujícího;
c) zajistí, aby na tyto výrobky nebyl uvalen žádný poplatek, zástava či jiné právo třetí osoby;
d) na základě žádosti Prodávajícího ihned vrátí výrobky Prodávajícímu
Prodávající má právo bez dalšího upozornění nabýt zpět jakékoli výrobky, k nimž má
vlastnické právo; za tímto účelem je výslovně oprávněn vstoupit do prostor Kupujícího, kde se tyto
výrobky mohou nacházet a tyto výrobky odvézt.
V případě, že Kupující prodá či se jiným způsobem zbaví jakékoli části výrobku před tím,
než Prodávající obdrží příslušnou platbu v plné výši, náleží Prodávajícímu výnosy z tohoto prodeje.
7. Daně a ostatní poplatky
Veškeré daně, cla a poplatky za kontrolu či testování apod. uvalené jakýmkoli státním
úřadem či vyměřené pro konkrétní obchod mezi Prodávajícím a Kupujícím budou zaplaceny
Kupujícím nad rámec cen uvedených v nabídce. Pokud zaplatí jakoukoli takovou daň či poplatek
Prodávající, přefakturuje toto Kupujícímu, jenž se zavazuje tuto daň či poplatek uhradit.
8. Záruky a odpovědnost
Prodávající zaručuje, že jeho výrobky budou shodné s popisem konkrétních výrobků, který
Kupujícímu byl poskytnut v nabídce či obdobných dokumentech Prodávajícího. Prodávající nenese
podle této záruky odpovědnost v případě, že Kupující výrobky použil jakýmkoli nesprávným
způsobem, nepoužíval výrobky v souladu s normami a metodami platnými v daném odvětví nebo
nepoužíval výrobky v souladu s pokyny Prodávajícího, pokud Prodávající takové pokyny poskytl.
Pakliže Kupující před reklamací koupené zboží jakkoli chemicky modifikuje nebo fyzikálně2

chemicky pozmění, pozbývá tím nárok na možnost reklamace na takto upravené zboží. Jedinou
povinností Prodávajícího a nárokem Kupujícího v souvislosti s výrobky, které se prokáží jako vadné
či nevyhovující na základě analýzy nezávislou akreditovanou laboratoří v daném odvětví, je
výměna těchto výrobků popř. vrácení kupní ceny Kupujícímu.
9. Dodržení zákonů a předpisů
Prodávající prohlašuje, že podle jeho nejlepších znalostí jsou jeho výrobky vyrobeny v
souladu s platnými zákonnými předpisy.
10. Používání výrobků ze strany Kupujícího
Výrobky Prodávajícího jsou určeny převážně k účelům laboratorního výzkumu a pokud není
v dokumentaci příslušného výrobku, nebo v jiné literatuře poskytnuté Kupujícímu uvedeno jinak,
nesmějí být tyto výrobky používány k žádnému jinému účelu, a to ani k účelům diagnostických
úkonů v laboratorních podmínkách, v potravinách, lécích, lékařských čí kosmetických přípravcích
pro lidi nebo zvířata nebo ke komerčním účelům. Kupující bere na vědomí, že výrobky nebyly
Prodávajícím testovány na bezpečnost a účinky v potravinách, lécích, lékařských či kosmetických
přípravcích, u komerčního nebo jiného využiti, pokud není v dokumentech Prodávajícího
poskytnutých Kupujícímu uvedeno jinak. Kupující výslovně prohlašuje a zaručuje Prodávajícímu,
že Kupující bude řádně testovat, používat., vyrábět a uvádět na trh všechny výrobky nakoupené od
Prodávajícího nebo materiál vyrobený pomocí výrobků nakoupených od Prodávajícího v souladu s
praxí osoby, která je odborníkem v daném oboru a v přísném souladu se všemi v současnosti i
budoucnosti platnými zákony a předpisy.
Kupující je povinen ověřit rizika a provést veškerý další výzkum nezbytný pro zjištění rizik
spojených s používáním výrobků nakoupených od Prodávajícího. Kupující je rovněž povinen
upozornit zákazníky i veškerý pomocný personál Kupujícího (jako např. pracovníky přepravy
apod.) na všechna rizika spojená s používáním výrobků nebo s manipulací s těmito výrobky.
Kupující se zavazuje k dodržování případných pokynů Prodávajícího v souvislosti s používáním
výrobků a k tomu, že nebude tyto výrobky používat nesprávným způsobem. V případě, že bude
nutné výrobky nakoupené od Prodávajícího znovu zabalit, označit nebo použít jako výchozí
materiál či součást pro jiné výrobky, je Kupující povinen ověřit atest výrobků Prodávajícího. Žádné
z výrobků nakoupených od Prodávajícího, pokud není uvedeno jinak, nesmí být považovány za
potraviny, léky, lékařské přípravky či kosmetiku.
11. Povinnosti Kupujícího a náhrada škod
Kupující se zavazuje, že bude používat všechny výrobky dodané Prodávajícím v souladu s
odstavcem číslo 10 těchto podmínek a že toto používání výrobků nebude v rozporu s žádnými
platnými zákony či předpisy. Kupující je povinen do 15 (patnácti) dnů písemně informovat
Prodávajícího o zjištění jakéhokoli zranění nebo nehody souvisejících s výrobky Prodávajícího,
které mají za následek úmrtí, zranění osoby nebo škodu na majetku, přičemž Kupující je povinen
plně spolupracovat s Prodávajícím při zjišťováni příčiny této události. Poskytnutí těchto informací
Prodávajícímu a zkoumání těchto informací nebo zprávy o události ze strany Prodávajícího v
žádném případě neznamená přiznání jakékoli odpovědnosti Prodávajícího za tuto událost.
12. Duševní vlastnictví
Prodávající neni odpovědný za nároky vznesené vůči Kupujícímu z porušení patentových
práv, registrovaných obchodních známek (včetně veškerých ostatních autorských práv)
souvisejících s používáním nebo dalším prodejem nebo nabídkou dalšího prodeje výrobku původně
prodaných Prodávajícím nebo jiným způsobem, včetně jejich používání v kombinaci s dalšími
výrobky.
13. Technická pomoc
Na žádost Kupujícího může Prodávající podle vlastního uvážení poskytnout technickou
3

pomoc a informace ohledně výrobků dodaných Kupujícímu.
l4. Různé
Skutečnost, že Prodávající nebude vymáhat jakékoli ustanovení těchto Podmínek nebo
uplatňovat jakékoli právo vzniklé podle těchto Podmínek, neznamená, že se Prodávající vzdává
práva na vymáhání svého práva kdykoli v budoucnu. Veškeré nároky a náhrady podle těchto
Podmínek jsou kumulativní a přidávají se k veškerým dalším nárokům a náhradám, které má
Prodávající vůči Kupujícímu na základě zákona či kupní smlouvy. Jakékoli zřeknutí se práv v
souvislosti s neplněním ze strany Kupujícího podle těchto Podmínek musí být v písemné formě a
nebude znamenat zřeknutí se práv v souvislosti s jakýmkoli jiným neplněním nebo stejným
neplněním kdykoli v budoucnu.
Veškeré spory se řídí právem české republiky a budou řešeny na úrovni soudu české
republiky.
V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za
neplatné, nezákonné či nevymahatelné, nebude tím ovlivněna ani oslabena platnost, zákonnost a
vymahatelnost ostatních ustanovení. Názvy odstavců uvedené v tomto dokumentu jsou pouze
orientační a netvoří žádnou součást podmínek a nemohou ovlivnit jejich výklad.

Ve Stříbrné Skalici za Betulinines,

RNDr. Jan Šarek, Ph.D.
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