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Všeobecné obchodní podmínky soap studio s.r.o, 
 prodeje zboží 

 
 

I. 
Všeobecná ustanovení a vymezení základních pojmů: 

 
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) upravují ve smyslu ust. § 1751 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) obchodní 
závazkové vztahy vznikající na základě závazné objednávky a/nebo uzavřené smlouvy mezi 
společností soap studio s.r.o, IČO:28511387, se sídlem: Holečkova 657/29, Smíchov, 150 00 
Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C a osobou, 
která uzavírá s Prodávajícím na základě písemné objednávky smlouvu související s vlastní 
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání (dále jen 
„Kupující“).  

1.2. „Nabídkou Prodávajícího“ se pro účely těchto VOP rozumí prezentace zboží na 
vzorkovně, fotodokumentace zboží na vzorkovně, fotodokumentace zboží odeslaná 
Prodávajícím elektronicku cestou Kupujícímu nebo prezentace zboží na webových stránkách 
https://partner.oui.com/, ke kterým vstup je umožněn prostřednictvím Prodávajícího. 

1.3. „Zboží“ je veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi prostřednictvím Nabídky 
Prodávajícího. 

1.4. „Předobjednávka“ je písemná předobjednávka Kupujícího, kterou může Kupující po 
dobu 10ti dnů měnit a doplňovat, po uplynutí lhůty 10 dnů je považována za závaznou. 

1.5. „Objednávka“ je závazná objednávka Kupujícího, pro kterou jsou ceny v eurech a 
podmínky Prodávajícího uvedené v nabídce závazné, ledaže si smluvní strany sjednají něco 
jiného.  

1.6. „Doobjednávka“ je písemná doobjednávka Kupujícího na disponibilní zboží ze skladu, 
kterou není možné měnit nebo doplňovat. 

1.7. Znění VOP a Nabídku Prodávajícího může Prodávající jednostranně měnit či 
doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za dobu účinnosti předchozího 
znění VOP. 

II. 
Uzavření kupní smlouvy 

 
2.1. Dodávky Zboží uskutečňované mezi Prodávajícím a Kupujícím se provádějí výhradně na 
základě písemných a Předobjednávek. Po dobu 10ti dnů má Kupující možnost 
Předobjednávku měnit a doplňovat, 11. den jsou změněné Předobjednávky písemně 
akceptovány Prodávajícím a považují se za závazné Objednávky Kupujícího včetně 
Předobjednávek nezměněných. Výjimkou jsou Doobjednávky Zboží, které jsou 
uskutečňovány mezi Prodávajícím a Kupujícím výhradně na základě písemných 
Doobjednávek a není možné je již měnit nebo doplňovat. 
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2.2. Předobjednávka, Objednávka nebo Doobjednávka (dále jen “Objednávka”) Kupujícího se 
považuje za akceptaci Nabídky Prodávajícího nebo akceptaci nabídky Zboží, přičemž jakákoli 
změna (byť nepodstatných náležitostí) Objednávky Kupujícího podléhá dodatečnému 
výslovnému schválení Prodávajícím. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou je ve smyslu 
ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vyloučeno. V případě částečného nebo celkového 
zrušení Objednávky po uplynutí lhůty 10ti dnů Kupujícím, zavazuje se Kupující k zaplacení 
smluvní pokuty 50%  z kupní ceny za objednané Zboží Prodávajícímu a to do 5. dnů od 
zrušení Objednávky. Nárok na náhradu škody Prodávající není tímto ujednáním o smluvní 
pokutě dotčen. 
 
2.3. Objednávka Kupujícího musí být písemná. Za písemnou se považuje i Objednávka 
zaslaná elektronickou poštou Prodávajícímu, postačí i prostý email. Odesláním Objednávky 
Kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP, které jsou nedílnou součástí webových 
stránek Prodávajícího, a vyjadřuje s nimi souhlas.  

2.4. Písemná Objednávka Kupujícího musí obsahovat přesné označení objednávaného Zboží, 
jeho množství a ceny tak, aby nedošlo k záměně za jiný druh Zboží.  

2.5. K uzavření kupní smlouvy dojde v souladu s cenovými a dodacími podmínkami 
Prodávajícího.:  

- až okamžikem odeslání písemného potvrzení změněné nebo doplněné Objednávky 
Prodávajícím. Pro účely potvrzení Objednávky postačí i prostý email,  

- nebo Objednávkou, kterou Prodávající přijal od Kupujícího a nebyla po dobu 10ti dnů 
doplňována nebo měněna. 

2.6. Pokud bude Prodávající schopen vyhovět zaslané písemné Objednávce Zboží Kupujícího 
jen zčásti, upozorní na to v nejbližším možném termínu od obdržení této Objednávky písemně 
Kupujícího a sdělí mu v tomto upozornění rozsah, v němž je schopen vyhovět jeho 
Objednávce. Dodání Zboží v omezeném rozsahu dle písemného sdělení se považuje za řádné 
splnění závazku Prodávajícího.  

2.7. Kupující odesláním závazné Objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen 
úpadek ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, ani že si není vědom toho, že by 
měl závazky takového rozsahu, že by mu hrozilo zahájení insolvenčního řízení. Pro případ, že 
Kupující po uzavření zjistí, že by proti němu mohlo být zahájeno insolvenční řízení, je 
povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Prodávajícímu. Porušení povinnosti Kupujícího 
dle tohoto bodu se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem.  
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 
3.1. Základem pro určení ceny Zboží je cena v eurech uvedená v Nabídce Prodávajícího. 
Ceny za Zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží bez příslušné sazby DPH. V cenách jsou 
zahrnuty veškeré výrobní a jiné další náklady vynaložené Prodávajícím na dodání Zboží 
Kupujícímu dle čl. IV. těchto VOP, s výjimkou manipulačního poplatku. 
 
3.2. Právo na úhradu kupní ceny, popřípadě dalších nákladů vzniká Prodávajícímu 
okamžikem splnění povinnosti dodat Zboží Kupujícímu. Tímto okamžikem je Prodávající 
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oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu na příslušnou částku. Fakturu zašle Prodávající na 
emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce. Splatnost faktur je třicet (30) 
kalendářních dnů ode dne jejich vystavení s výjimkou: 
- Pokud Kupující zaplatí zboží v hotovosti při osobním odběru získá slevu 3,5% z celkové 
kupní ceny Zboží. 
- Pokud kupující uhradí kupní cenu bankovním převodem do 10ti dnů od data vyhotovení 
faktury, získá slevu 3,5% z celkové kupní ceny.  
- Pokud kupující uhradí kupní cenu bankovním převodem před osobním odběrem Zboží, získá 
slevu 4% z celkové kupní ceny.  
 
3.3. Prodávající je oprávněn po obdržení Objednávky Kupujícího požadovat uhrazení celé 
kupní ceny Zboží i před splněním povinnosti dodat Zboží Kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 
občanského zákoníku se nepoužije.  
 
3.4. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou ceny Zboží nebo platby za manipulační poplatek 
dle těchto VOP, je povinen Prodávajícímu zaplatit penále ve výši 0,05% z dlužné částky 
denně za každý započatý den prodlení a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% 
z kupní ceny zboží. Tímto ujednáním není dotčen nárok Prodávajícího na úhradu úroku z 
prodlení a nároku na náhradu škody, která Prodávajícímu v souvislosti s prodlením 
Kupujícího vznikla, a to v plné výši, kdy úrok z prodlení se na škodu nezapočítává. Prodlení s 
úhradou kupní ceny Zboží Kupujícím se považuje za porušení smlouvy podstatným 
způsobem. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou ceny Zboží i přes písemnou výzvu 
Prodávajícího, je Kupující povinen na písemnou výzvu Prodávajícího bez zbytečného odkladu 
vrátit Zboží Prodávajícímu. Nesplní-li Kupující shora uvedenou povinnost a Zboží na výzvu 
Prodávajícího bez zbytečného odkladu Prodávajícímu nevrátí, je povinen uhradit 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z hodnoty Zboží, s jehož vrácením je 
Kupující v prodlení.  

3.5. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením některé z plateb je Prodávající oprávněn 
pozastavit plnění všech dosud nerealizovaných Objednávek Kupujícího, a to až do doby, kdy 
bude platba, s jejíž úhradou je Kupující v prodlení, připsána na účet Prodávajícího.  

3.6. Dojde-li k podstatné změně nákladových faktorů, jako např. nákladů na materiál nebo 
dopravu či v případě změny daňových či jiných souvisejících předpisů, které by mohly 
ovlivnit výši ceny, je Kupující srozuměn s tím, že Prodávající má právo změnit dodatečně 
jednostranně sjednanou cenu Zboží a že s touto změnou předem vyslovuje souhlas. Kupující 
přebírá v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

 
IV. 

Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody a výhrada vlastnického práva 
 
4.1. Zboží objednané Kupujícím je Prodávající povinen dodat Kupujícímu ve lhůtě  uvedené 
v Objednávce s toleranční odchylkou plus mínus 15ti dnů. Není-li možné lhůtu dodržet z 
důvodů vzniklých bez zavinění Prodávajícího, informuje o tom Prodávající Kupujícího a 
vyvine veškeré rozumně požadované úsilí k řádnému splnění závazku v co nejkratší době. Při 
splnění uvedených podmínek se toto pozdější dodání považuje za plnění včasné. Řádné a 
včasné dodání Zboží Prodávajícím je podmíněné poskytnutím nezbytné součinnosti 
Kupujícího v souladu se smlouvou a těmito VOP.  
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4.2. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, nastanou-li nepředvídatelné mimořádné události, 
které Prodávající nemohl odvrátit ani přes svědomitost přiměřenou poměrům každého 
jednotlivého případu, a to i tehdy, nastanou-li u subdodavatele, pokud mají závažný vliv na 
zhotovení nebo dodání Zboží.  

4.3. Veškeré Zboží je Kupujícímu standardně dodáváno Prodávajícím do sídla nebo 
provozovny Kupujícího předáním Zboží nebo na základě osobního odběru na vzorkovně.  

4.4. V případě, že je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat 
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo výslovně sjednáno, je Kupující povinen uhradit 
náklady spojené s opakovaným doručením resp. manipulační poplatek.  

4.5. Pokud Kupující odmítne přijmout zboží v místě dohodnutého plnění je povinen zaplatit   
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z celkové ceny neodebraného Zboží. Tímto 
ujednáním není dotčen nárok Prodávajícího na úhradu úroku z prodlení a nároku na náhradu 
škody, která Prodávajícímu v souvislosti s prodlením Kupujícího vznikla. 

4.6. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů 
Zboží a v případě zjištění jakýchkoliv zjevných závad toto neprodleně oznámit přepravci a 
Prodávajícímu.  

4.7.  Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího vždy po úplném zaplacení kupní ceny 
za Zboží.  

4.8.  Pro případ, že Kupující prodá dodané Zboží, s jehož úhradou je v prodlení, zavazuje se 
Kupující informovat o této skutečnosti písemně Prodávajícího a na písemnou výzvu 
Prodávajícího se zavazuje veškeré pohledávky z dalšího prodeje vůči svému smluvnímu 
partnerovi postoupit prostřednictvím písemné smlouvy Prodávajícímu.  

4.9. Kupující je povinen Prodávajícího neprodleně písemně informovat, stane-li se Zboží, na 
které se vztahuje výhrada vlastnictví, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce, či bude 
zahrnuto do konkursní podstaty, popř. dojde k jinému omezení vlastnického práva 
Prodávajícího ke Zboží ze strany třetí osoby nebo bude takové omezení hrozit. Současně s 
touto informací je Kupující povinen Prodávajícímu předat podklady nezbytné pro ochranu 
jeho práv jakožto Prodávajícího.  

4.10. Porušení povinností Kupujícího v tomto článku je porušením smlouvy podstatným 
způsobem.  

V. 
Záruka za jakost, právo z vadného plnění 

5.1. Kupující je povinen Zboží prohlédnout co nejdříve od okamžiku převzetí Zboží. Pokud 
Kupující zjistí vady či škody na Zboží, je povinen Prodávajícímu tuto skutečnost ihned 
písemně oznámit a vady identifikovatelně a nezaměnitelně označit do 8 dnů od převzetí 
Zboží. Při porušení těchto povinností ztrácí Kupující práva z vadného plnění v souladu s ust. § 
2103 občanského zákoníku.  
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VI. 
Odstoupení 

6.1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech porušení smlouvy ze strany 
Kupujícího podstatným způsobem, zejména dle čl. III. bodu 3.6., čl. II. bodu 2.7., dle čl. IV. 
nebo v případě porušení povinností dle čl. VII. těchto VOP.  

6.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s dodáním 
zboží, pokud je Prodávající v prodlení i přes písemné oznámení, které bude obsahovat 
výslovné upozornění na jeho prodlení, a to pouze v případě, že Prodávající je v prodlení s 
dodáním zboží nejméně 45 (čtyřicetpět) dnů a současně ode dne doručení písemného 
oznámení uplynulo alespoň deset (10) pracovních dnů.  

6.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.  

VII. 
Další práva a povinnosti 

 
7.1. Kupující je povinen neprodleně písemně Prodávajícímu sdělit jakoukoli skutečnost, která 
by mohla mít nepříznivý vliv na plnění jeho závazků vůči Prodávajícímu nebo by mohla 
významně plnění závazků ohrozit.  

7.2. Kupující je povinen neprodleně písemně oznámit Prodávajícímu, že bylo rozhodnuto o 
jeho likvidaci, že byl podán návrh na jeho výmaz z obchodního rejstříku, že podal nebo byl 
proti němu podán návrh na prohlášení konkurzu, anebo že bylo proti němu zahájeno exekuční 
řízení.  

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

8.1. Pokud vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím založený kupní smlouvou obsahuje 
mezinárodní (zahraniční) prvek, závazkový vztah se řídí českým právem.  

8.2. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 
dotčena platnost ostatních ustanovení.  

8.3. Odesláním písemné Objednávky Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu ke zpracování 
veškerých svých osobních údajů uvedených v Objednávce.  

8.4. Tyto VOP vstupují v účinnost dnem 3. prosince 2019. 

 

        soap studio s.r.o. 
 

	


