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1. Všeobecná ustanovení  
1.1. Tyto všeobecné obchodní 
podmínky (dále jen „VOP“) upravují 
veškerá práva a povinnosti 
společnosti Busch Vakuum s.r.o., 
Vranovská 1551/100, Husovice, 614 
00 Brno, IČ: 26949717, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Brně v oddíle C a vložce 
47741 (dále jen „Busch Vakuum“) a 
druhých smluvních stran (dále jen 
„zákazník“), které vznikají 
v obchodním styku zejména na 
základě kupní smlouvy nebo smlouvy 
o dílo (dále jen “smlouvy“). 
1.2. Ujednání obsažená ve smlouvě 
mají před ujednáními VOP přednost. 
1.3. Není-li mezi společností Busch 
Vakuum a zákazníkem písemně 
ujednáno jinak, řídí se práva a 
povinnosti stran těmito VOP. Jiná 
ustanovení, obsažená zejména ve 
všeobecných obchodních 
podmínkách a nákupních 
podmínkách zákazníka, se nestávají 
součástí smlouvy, a to ani tehdy, 
když společnost Busch Vakuum vůči 
nim výslovně nevyjádří svůj 
nesouhlas. 
1.4.  Smluvní strany se dohodly a 
souhlasí, že pro výklad smlouvy nebo 
VOP nebude využito obchodních 
zvyklostí, které jsou tímto 
ustanovením vyloučeny. 
1.5. Těmito VOP se řídí práva a 
povinnosti vzniklé ode dne nabytí 
jeho účinnosti. Není-li smluvními 
stranami písemně ujednáno jinak, 
vzájemné právní poměry vzniklé 
přede dnem nabytí účinnosti těchto 
VOP se řídí těmito VOP. 
 
2., Objednávka, nabídka, akceptace 
2.1. Všechny nabídky společnosti 
Busch Vakuum jsou odvolatelné 
s lhůtou 30 kalendářních dnů 
určenou pro přijetí, není-li písemně 
ujednáno jinak. Tato lhůta se počítá 
ode dne doručení zákazníkovi. 
Nabídka je odvolatelná i v této lhůtě 
určené pro přijetí. Za písemnou 
formu se považuje i elektronická 
komunikace e-mailem. 

2.2. Společnost Busch Vakuum si 
vyhrazuje právo změny nabídky 
(zejména předmětu nabídky a jeho 
ceny). Jakékoliv změny, dodatky a 
další ujednání musí být společností 
Busch Vakuum písemně potvrzeny.  
2.3. Veřejná vyjádření učiněná 
společností Busch Vakuum nebo 
třetími osobami nejsou součástí 
smlouvy ani nabídky. 
2.4. Zákazník je povinen objednávat 
zboží a/nebo služby pouze 
písemnými objednávkami (dále jen 
„objednávka“). Pro objednávku platí 

shodně bod 2.1. VOP, věta druhá. 
2.5. Objednávka je návrhem na 
uzavření smlouvy, jejíž 
bezvýhradnou akceptací společností 
Busch Vakuum dochází k uzavření 
smlouvy. Odchyluje-li se akceptace 
společnosti Busch Vakuum od 
objednávky, platí, že zákazník se 
změnami souhlasí. To neplatí, 
odmítne-li zákazník změněnou 
nabídku společnosti Busch Vakuum 
písemně ve lhůtě tří (3) pracovních 
dnů ode dne jejího doručení, nebo 
potvrdí-li souhlas s akceptací, nebo 
zaplatí-li dohodnutou cenu či její 
části za dodané zboží, dílo, služby 
(dále jen „zboží“), nebo pokud 
objednané zboží zákazník 
odebere/přebere. 
 
3. Cena, platební podmínky, 
výhrada vlastnického práva 
3.1. Ceny zboží v nabídkách a 
platném a účinném ceníku 
společnosti Busch Vakuum jsou 
uváděny bez DPH, bez dopravy, resp. 
dalších služeb. 
3.2. Cena dopravy je počítána ze 
sídla společnosti Busch Vakuum a 
tuto, včetně dalších dohodnutých 
služeb, uhradí zákazník spolu s cenou 
zboží. 
3.3. Není-li písemně dohodnuto 
jinak, je cena zboží splatná do 14 
dnů ode dne vystavení faktury 
(daňového dokladu).  
3.4. Při zřetelném zhoršení 
ekonomické a finanční situace 
zákazníka, platební neschopnosti či 
absenci vůle plnit své finanční 

závazky vůči společnosti Busch 
Vakuum (např. směnečný nebo 
šekový protest, exekuční vymáhání 
třetí osobou, úpadek), se stanou 
dosud nesplatné nezaplacené 
faktury (daňové doklady) okamžitě 
splatnými. Další výroba a dodávky 
zboží se uskuteční až po zaplacení 
celkové (zbývající) ceny.  
3.5. Pohledávky zákazníka mohou 
být započteny proti našim 
pohledávkám pouze, pokud byly 
námi uznány. Započtení je přípustné 
pouze v právně odůvodněných nebo 
námi uznaných vzájemných 
nárocích. 
3.6. Společnost Busch Vakuum je 
oprávněna převést jakékoliv ze svých 
práv či povinností ze smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu zákazníka, a to 
včetně práva společnosti Busch 
Vakuum své pohledávky vůči 
zákazníkovi z titulu smlouvy na třetí 
osobu. 
3.7. Společnost Busch Vakuum je 
oprávněna započíst své případné 
pohledávky za zákazníkem na 
pohledávky zákazníka vůči 
společnosti Busch Vakuum. 
3.8. Vlastnické právo, jakož i jiná 
majetková práva, ke zboží přechází 
na zákazníka dnem úplného 
zaplacení ceny zboží. 
 
4. Dodání  
4.1. Dodací lhůta začíná běžet 
odesláním potvrzení objednávky a 
případně po obdržení dohodnuté 
zálohové platby.  
4.2. Dodací lhůta je dodržena, 
jestliže je před jejím uplynutím zboží 
zákazníkovi odesláno nebo mu je 
oznámeno, že zboží je připraveno k 
odeslání.  
4.3. V případě vyšší moci nebo 
zpoždění dodávek od našich 
dodavatelů se úměrně tomu 
prodlouží dodací lhůta.  
4.4. V prodlení s dodáním zboží je 
společnost Busch Vakuum až po 
písemném upozornění zákazníka a 
poskytnutí přiměřené lhůty k dodání 
zboží v délce nejméně 1 měsíce, 
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vyjma případu, kdy dodatečná 
realizace zakázky nebude možná.  
4.5. Pokud je zákazník v prodlení s 
převzetím zboží, má společnost 
Busch Vakuum právo od smlouvy 
odstoupit, bez újmy jiných práv. 
4.6. Užívání zboží a služeb 
zákazníkem je považováno za jeho 
převzetí.  
4.7. Nebezpečí škody na zboží 
přechází na zákazníka okamžikem, 
kdy zboží převezme nebo pokud tak 
neučiní, v době, kdy mu umožníme 
se zbožím nakládat, a zákazník zboží 
přes výzvu nepřevezme.  
 
5. Záruka, odpovědnost za vady 
5.1. Zákazník je povinen společnost 
Busch Vakuum do jednoho týdne po 
obdržení zboží písemně informovat o 
jakýchkoliv zjevných vadách zboží; v 
případě, že tak neučiní, nebude moci 
záruku uplatnit. K dodržení lhůty 
stačí včasné odeslání reklamace. 
Zákazník musí prokázat, že jsou 
splněny podmínky pro reklamaci v 
záruce tím, že reklamace bude 
obsahovat informaci o vadě, údaj o 
době kdy byla vada zjištěna a 
včasnost reklamace vad.  
5.2. Odpovědnost za vady 
společnosti Busch Vakuum je 
následující: ty části, u kterých bude 
prokázána jejich nepoužitelnost 
nebo jejichž použití bude výrazně 
omezeno v důsledku nějaké 
okolnosti, která se vyskytla před jeho 
předáním zákazníkovi, budou dle 
našeho posouzení opraveny nebo 
vyměněny.  
5.3. Pokud dodatečné plnění 
společnost Busch Vakuum 
neuskuteční do jednoho měsíce, 
nebo s ním nebude v této lhůtě 
alespoň započato, má zákazník právo 
na přiměřenou slevu z ceny zboží 
nebo možnost od smlouvy 
odstoupit. 
5.4. Pokud budou právní nebo věcné 
vady našeho výrobku pouze malého 
rozsahu, nemá zákazník právo na 
odstoupení od smlouvy nebo na 
náhradu škody.  

5.5. Nárok zákazníka na reklamaci ze 
záruky vyprší při osmihodinovém 
denním užívání zboží za 24 měsíců 
od uvedení do provozu, při 
vícesměnném denním provozu za 12 
měsíců od uvedení do provozu.  
5.6. Záruka se nevztahuje na běžně 
opotřebitelné díly (např. náplně, 
filtry, těsnění, odlučovače) a na vady 
způsobené nedodržováním pokynů 
návodu k použití.  
5.7. V případě neodebrání zboží 
nebo jeho neuvedení do provozu, 
zaniká záruka za vady nejpozději 12 
měsíců od dodání zboží nebo 
doručení výzvy k jeho převzetí.  
5.8. Pokud zákazník používá 
náhradní díly, které nejsou 
originálními díly firmy Busch Vakuum 
s.r.o. ani obchodním zbožím firmy 
Busch Vakuum s.r.o., nese důkazní 
břemeno, že závada nebyla 
způsobena používáním takovéhoto 
dílu a to bez ohledu na příslušný díl, 
ale že byl díl již vadný při jeho 
dodání.  
 
6. Dodržování bezpečnostních 
předpisů  
6.1. Zákazník může svěřit obsluhu 
námi dodaného zařízení pouze 
proškoleným a poučeným osobám, 
které budou s prací na nich 
obeznámeny.  
6.2. Naše bezpečnostní předpisy 
uvedené v návodech k použití a 
dalších dokumentech musí být 
zákazníkem striktně dodržovány.  
6.3. Vady zboží způsobené 
nedodržením povinností plynoucích 
z bodů 6.1. a 6.2. nezakládají 
odpovědnost společnosti Buch 
Vakuum. 
 
7. Volba práva, místní příslušnost 
7.1. Veškeré právní vztahy mezi 
společností Busch Vakuum a zákaz-
níkem se řídí právním řádem České 
republiky.  
7. 2. Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží (160/1991 
Sb. v aktuálním znění textu) se ne-
použije. 

7.3. Společnost Busch Vakuum s.r.o. 
a zákazník se ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, v platném znění, 
dohodli na místní příslušnosti 
Městského soudu v Brně, resp. 
Krajského soudu v Brně, tj. spory, 
které by mezi společností Busch 
Vakuum s.r.o. a zákazníkem vznikly 
ze smlouvy mezi nimi uzavřené, 
budou rozhodovány shora 
uvedeným soudem. 
 
8. Závěrečná ustanovení  
8.1. V případě, že kterékoliv 
ustanovení těchto Všeobecných 
obchodních podmínek nebo 
ustanovení kterékoliv samostatné 
smlouvy bude neplatné, bude 
nahrazeno ustanovením, které by si 
strany zvolily, aby dosáhly 
obchodního výsledku jejich smlouvy, 
kdyby věděly o neplatnosti 
zvoleného ustanovení. Platnost 
zbývajících ustanovení zůstane 
nezměněna. Totéž platí v případě 
jakékoliv právní mezery v 
ustanoveních.  
 
Platné a účinné od 1. 1. 2016 
 
Ing. Karel Svítil, jednatel 
 

 


