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VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY  

společnosti MSA, a.s. platné od 1.9.2022 

(VPP) 
 

Níže uvedená ustanovení obsahují smluvní podmínky, za 
kterých je spol. MSA, a.s. jako prodávající připravena uzavřít 
smlouvu o prodeji Vámi poptávaného zboží. 
 
Obchodní podmínky 
 
1. Definice  
a) objednávka: Objednávka je závazný návrh, ze 
kterého plyne úmysl kupujícího koupit od prodávajícího určité 
zboží, nabýt ke zboží vlastnické právo, zboží převzít a zaplatit 
za ně kupní cenu. Dnem obdržení objednávky se rozumí den, 
kdy byla objednávka doručena prodávajícímu. Provedením 
objednávky zboží kupující souhlasí s výlučným použitím těchto 
všeobecných prodejních podmínek, které se tak stanou 
součástí objednávky kupujícího. Použití obchodních podmínek 
kupujícího je vyloučeno.  
b) zboží: Movitá věc specifikovaná popisem a 
objednaným množstvím uvedeným v objednávce a v jejich 
přílohách.  
c)  prodávající: Společnost MSA, a.s., sídlem: Hlučínská 
641, 747 22 Dolní Benešov, Česká republika, IČ: 45192278, 
vedená u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 388, 
která je uvedena v záhlaví  objednávky jako prodávající nebo 
pod jiným označením stejného významu.  
d) kupující. Obchodní společnost nebo jiný subjekt, 
který zaslal objednávku kupujícího na dodání zboží. Kupující je 
na nákupní objednávce označený jako kupující nebo pod jiným 
označením stejného významu.  
e) smluvní strany: Společné označení pro kupujícího a 
prodávajícího.            
f) kupní smlouva: Objednávka kupujícího na dodání 
zboží, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VPP, potvrzená 
prodávajícím. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat 
kupujícímu zboží specifikované v objednávce a jejich přílohách 
a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a kupující se 
zavazuje zaplatit kupní cenu za řádně dodané zboží.                                                                     
g) kupní cena: Protihodnota zboží ve stanovené výši a 
měně, jak je uvedena v objednávce.  
h) pracovní den: Den, který není sobotou, nedělí, 
svátkem ani dnem pracovního klidu na území České republiky. 
2. Uzavření kupní smlouvy a Dodání zboží:   
Uzavření kupní smlouvy  
2.1 Potvrzení objednávky: Pokud není na objednávce uvedeno 
jinak, prodávající písemně potvrdí objednávku zaslanou 
kupujícím, a to do 30 dnů od data obdržení  objednávky 
prodávajícím. Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího 
nabude účinnosti okamžikem, kdy bude podepsané jeho 
oprávněným zástupcem a kdy dojde kupujícímu. Tímto 
okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy. Použijí se zde 
pravidla písemné komunikace dle bodu 12 těchto VPP. 
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se tyto VPP 
stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. 
2.2 Potvrzení s výhradami (protinávrh): Potvrzení objednávky, 
které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny 
(dále jen „výhrady“), je odmítnutím objednávky a považuje se za 
nový návrh na uzavření kupní smlouvy (protinávrh). tj akceptují 
poslední návrh objednávky Tyto VPP jsou nedílnou součástí 
každého protinávrhu. 
2.3 Dodání zboží bez potvrzení objednávky: Pokud prodávající 
dodá kupujícímu zboží v souladu s obsahem objednávky, aniž 
by před tím písemně potvrdil objednávku kupujícího, avšak 
kupující zboží převezme, bude se tato situace považovat za 
bezvýhradné potvrzení objednávky ve verzi poslané naposledy 
kupujícímu prodávajícím a tyto VPP se stávající součástí 
uzavřené smlouvy okamžikem vyslovenou souhlasu kupujícího 
s dodáním zboží dle takové  objednávky. 
2.3.  Dodací parita: Není-li objednávce uvedeno jinak, uplatní se 
dodací parita INCOTERMS 2020 ve znění EXW MSA, a.s., 
Hlučínská 641, 747 22 Dolní Benešov, Česká republika.  
2.4.  Dodací parita v případě prodlení kupujícího: V případě, kdy 
je v objednávce kupujícího, v protinávrhu, či v kupní smlouvě 
sjednaná jiná dodací parita než INCOTERMS 2020 ve znění 
EXW MSA, a.s., Hlučínská 641, 747 22 Dolní Benešov, Česká 
republika, pak se tato jiná dodací parita mění na dodací paritu 
INCOTERMS 2020 ve znění EXW MSA, a.s., Hlučínská 641, 

747 22 Dolní Benešov, česká republika pátým dnem, kdy bude 
kupující v prodlení s převzetím či odebráním zboží. 
2.5.Lhůta pro dodání zboží je určena v kalendářních týdnech a 
začíná běžet poté, co prodávající potvrdí objednávku kupujícího 
a po úplném vyjasnění technické specifikace zboží. 
 
3. Fakturace: Kupující souhlasí se zasíláním faktur / daňových 
dokladů od prodávajícího v e-mailové podobě. Na zaslání 
faktury e-mailem se uplatní pravidla e-mailová korespondence 
uvedená v bodu 12. Kupující uhradí cenu za zboží či jeho část 
na základě faktury zaslané e-mailem nebo poštou, a to podle 
toho, co obdrží dříve. Pokud kupující nepotvrdí přijetí faktury e-
mailem, považuje se e-mailem zaslaná faktura za doručenou 
druhý pracovní   den od jejího odeslání. Případné technické 
problémy s obdržením e-mailové zprávy jdou k tíži kupujícího a 
nemají vliv na splatnost faktury. 
 
4. Přechod vlastnického práva: Vlastnické právo ke zboží 
nabývá kupující úplným zaplacením kupní ceny. 
 
5. Přechod nebezpečí: Nebezpečí škody na zboží nebo jeho 
ztráty přechází na kupujícího odevzdáním zboží prvnímu 
dopravci. V případě, kdy je kupující v prodlení s převzetím 
zboží, přechází nebezpečí škody na zboží nebo jeho ztráty na 
kupujícího dnem, kdy prodávající oznámil, že zboží je 
připraveno k převzetí. 
 
6. Náhradní díly: Prodávající není povinen udržovat zásobu 
náhradních dílů, které souvisejí s touto objednávkou, před tím, 
než kupující učiní samostatnou objednávku na tyto náhradní 
díly. 
 
7. Sankce za prodlení s dodáním zboží: Pokud bude 
prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, je povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného 
zboží za každý započatý týden prodlení, a to na základě výzvy 
kupujícího učiněné nejpozději do 10 dnů od dodání zboží, jinak 
nárok na smluvní pokutu zaniká. Celková výše této smluvní 
pokuty nesmí přesáhnout 5 % z ceny nedodaného zboží. 
 
8. Sankce za prodlení s placením ceny: Pokud bude kupující 
v prodlení s placením kupní ceny, je prodávající oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné 
částky za každý započatý týden prodlení. Celková výše této 
smluvní pokuty nesmí přesáhnout 5 % z celkové ceny. 
 
9. Náhrada újmy: Prodávající je povinen nahradit kupujícímu 
škodu vzniklou v důsledku vady zboží, za kterou nese 
prodávající odpovědnost, a to pouze v rozsahu skutečné škody 
bez práva na náhradu ušlého zisku a finanční škody, maximálně 
do výše kupní ceny   konkrétního zboží  bez DPH, v důsledku 
jehož vady škoda vznikla. 
 
10. Volba práva: Tato smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z 
ní vzniklé nebo s ní související, se řídí českým právem. Smluvní 
strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží. 
 
11. Volba sudiště: Veškeré spory z této smlouvy, včetně otázky 
její platnosti či neplatnosti, a spory s touto smlouvou související, 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem 
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 
 
12. E-mailová korespondence: Prodávající a kupující jsou 
oprávněni vést vzájemnou komunikaci za použití e-mailové 
korespondence. Při e-mailové korespondenci bude zpráva 
zaslána na e-mailový kontakt příslušného referenta nákupu  
na straně kupujícího nebo příslušného referenta prodeje na 
straně prodávajícího a také na obecný e-mailový kontakt 
prodávajícího nebo kupujícího, který si strany navzájem sdělí 
nebo který je zveřejněn na internetových stránkách.  
Obecný e-mailový kontakt prodávajícího zní: sales@msa.cz. 
Prodávající a kupující si také sdělí, které osoby jsou oprávněny 
jednat ve věcech smluvních a technických a jejich kontaktní 
údaje. 
 
Adresát e-mailové zprávy je povinen potvrdit řádné doručení 
zprávy včetně jejich příloh ihned poté, co zprávu obdrží. Pokud 
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adresát nepotvrdí přijetí zprávy, považuje se e-mailová zpráva 
za doručenou 2.pracovního   dne od jejího odeslání. 
 
Případné technické problémy s obdržením e-mailové zprávy 
jdou k tíži adresáta zprávy. E-mailová zpráva se v takovém 
případě považuje za doručenou 2. pracovního dne od jejího 
odeslání. 
 
 
Organizační podmínky - řízení zakázky 
 
13. Součinnost kupujícího: Kupující poskytne prodávajícímu 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od 
výzvy prodávajícího, potřebnou součinnost vedoucí k řádnému 
a včasnému dodání zboží, zejména v rámci vyjasnění technické 
specifikace, odsouhlasení dokumentace, provedení inspekcí a 
přejímek, předání a převzetí zboží. 
 
Pokud se kupující ocitne v prodlení s poskytnutím součinnosti, 
pak je prodávající oprávněn přerušit výrobní proces včetně 
nákupu materiálu, o čemž písemnou formou vyrozumí 
kupujícího. Za písemnou formu se považuje i zaslání 
naskenovaného a podepsaného dokumentu e-mailem,   
přičemž se uplatní pravidla e-mailové korespondence uvedená 
v bodu 12. Daný dokument musí podepsat osoba, která 
podepsala původní smlouvu / objednávku, nebo jiná funkčně 
nadřízená osoba. 
 
Pokud dojde k přerušení výroby z důvodu nesoučinnosti 
kupujícího, má prodávající právo na náhradu všech 
dosavadních vynaložených nákladů, které činí minimálně 
částku ve výši: 
 
• 30 % celkové ceny, pokud je výrobní proces přerušen v období 
do 3 týdnů ( do 21 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
•75 % celkové ceny, pokud je výrobní proces přerušen v období 
do 6 týdnů (22 až 42 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
•90 % celkové ceny, pokud je výrobní proces přerušen v období 
do 9 týdnů (43 až 63 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
• 100 % celkové ceny, pokud je výrobní proces přerušen v 
období 10 a více týdnů (64 a více dnů) od obdržení objednávky 
kupujícího. 
 
Prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti a prodloužení 
termínu dodání v důsledku přerušení výrobního procesu nejde 
k tíži prodávajícího. Termín dodání zboží se prodlužuje o dobu 
prodlení kupujícího a o dobu přerušení výrobního procesu. 
14. Prodlení kupujícího s převzetím zboží: Pokud kupující 
nepřevezme zboží v termínu a způsobem stanoveným 
stranami, považuje se zboží za řádně odevzdané a převzaté 
dnem následujícím po posledním dni určeném k převzetí zboží 
kupujícím.  Prodávající je oprávněn poté zboží uskladnit, 
přičemž zboží bude uskladněno na riziko kupujícího Nebezpečí 
škody na zboží, a to i například vlivem povětrnostních podmínek 
nese kupující.  
Kupující prodávajícímu nahradí veškeré náklady, které v 
souvislosti s uskladněním zboží prodávajícímu vzniknou. 
Náhrada nákladů bude 1 % z ceny nepřevzatého zboží za den 
skladování, pokud prodávající neprokáže, že skutečné náklady 
byly vyšší, když v takovém případě budou nahrazeny skutečné 
náklady.  
15. Změna smluvního plnění: Kupující je oprávněn žádat o 
změnu smluvního plnění, jejím důsledkem je změna termínu 
dodání a změna ceny. Za změnu smluvního plnění se považuje 
jakákoliv změna požadovaná kupujícím po uzavření smlouvy, 
zejména změna technické specifikace zboží a změna dodacích 
podmínek. Změnu smluvního plnění bude provedena po 
dohodě stran následujícím způsobem 
a) Kupující písemnou formou vyrozumí prodávajícího o svém 
zájmu změnit smluvní plnění, přičemž vymezí popis 
požadovaných změn. Je v zájmu kupujícího informovat 
prodávajícího co nejdříve o změně smluvního plnění, protože 
pozdější oznámení změn vede k většímu prodloužení termínu 
dodání a k většímu růstu nákladů a ceny. 
 
b) Prodávající seznámí kupujícího písemnou formou ve lhůtě 5 
pracovních dnů s důsledky navržených změn, a to 
přinejmenším se změnami v termínu dodání, v ceně a v 
platebních podmínkách. Prodávající nadále do učinění 
změnové objednávky dle bodu 15  písm. c) těchto všeobecných 

podmínek, pokračuje s výrobou zboží  dle původních 
požadavků. 
 
c) Pokud kupující trvá na provedení navržených změn, učiní 
vůči prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů písemně tzv. 
změnovou objednávku, kde budou vymezeny zejména 
požadované změny zakázky, změny v termínu dodání, v ceně a 
v platebních podmínkách, přičemž prodávající má právo na 
zaplacení části ceny minimálně ve výši, jako kdyby došlo k 
zastavení výrobního procesu dle těchto prodejních podmínek 
(viz procentuální stupnice níže). Strany se mohou dohodnout na 
realizaci změn i formou smluvního dodatku. 
 
d) Pokud kupující upustil od provedení navržených změn, sdělí 
prodávajícímu písemně nejpozději do 5 pracovních dnů, aby 
pokračoval ve výrobním procesu podle původních smluvních a 
technických podmínek. 
 
e) Pokud se kupující a prodávající nedohodnou ve lhůtě 5 
pracovních dnů na podmínkách, za kterých bude realizována 
změna plnění požadovaná kupujícím, pak prodávající bude 
pokračovat s výrobou zboží podle původních smluvních a 
technických podmínek, o čemž písemně vyrozumí kupujícího. 
 
f) Pokud kupující neučiní ve stanovené lhůtě do 5 pracovních 
dnů kroky podle písm. c) nebo d), pak prodávající bude 
pokračovat s výrobou zboží podle původních smluvních a 
technických podmínek, o čemž písemně vyrozumí kupujícího. 
 
g) Kupující je během jednání o změnách plnění oprávněn 
písemnou formou požádat o pozastavení výrobního procesu 
včetně nákupu materiálu. 
 
Pokud dojde k pozastavení výrobního procesu, má prodávající 
právo na náhradu všech dosavadních vynaložených nákladů, 
které činí minimálně částku ve výši: 
 
• 30 % celkové ceny, pokud je výrobní proces zastaven v období 
do 3 týdnů (do  21 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
• 75% celkové ceny, pokud je výrobní proces zastaven v období 
do 6 týdnů (22 až 42 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
• 90% celkové ceny, pokud je výrobní proces zastaven v období 
do 9 týdnů (43 až 63 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
• 100 % celkové ceny, pokud je výrobní proces zastaven v 
období 10 a více týdnů (64 a více dnů) od obdržení objednávky 
kupujícího. 
 
Prodloužení termínu dodání v důsledku pozastavení výrobního 
procesu nejde k tíži prodávajícího. O dobu pozastavení 
výrobního procesu se prodlužuje původní termín dodání zboží. 
 
Za písemnou formu se považuje i zaslání naskenovaného a 
podepsaného dokumentu e-mailem, přičemž se uplatní pravidla 
e-mailové korespondence uvedená v bodu 12. Daný dokument 
musí podepsat: 
 
• v případech podle písmene a) a b) podepisuje za 
prodávajícího referent prodeje, za kupujícího referent nákupu 
nebo jiná jim funkčně nadřízená osoba, 
• v případech podle písmene c), d), e), f) a g) podepisuje za 
prodávajícího i kupujícího osoba, která podepsala původní 
smlouvu / objednávku nebo jiná jim funkčně nadřízená osoba.  
 
16. Následky ukončení smlouvy: V případě, že kupující učiní 
kroky k ukončení smluvního vztahu a zároveň není dán důvod 
k ukončení smlouvy na straně prodávajícího, je kupující povinen 
nahradit prodávajícímu veškeré náklady způsobené ukončením 
smluvního vztahu. Náhrada nákladů činí minimálně částku ve 
výši: 
 
• 30 % celkové ceny, pokud je výrobní proces ukončen v období 
do 3 týdnů (do 21 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
• 75 % celkové ceny, pokud je výrobní proces ukončen v období 
do 6 týdnů (22 až 42 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
• 90% celkové ceny, pokud je výrobní proces ukončen v období 
do 9 týdnů (43 až 63 dnů) od obdržení objednávky kupujícího, 
• 100 % celkové ceny, pokud je výrobní proces ukončen v 
období 10 a více týdnů (64 a více dnů) od obdržení objednávky 
kupujícího Kupující musí dodržet písemnou formu, za kterou se 
považuje i zaslání naskenovaného a podepsaného dokumentu 
e-mailem, přičemž se uplatní pravidla e-mailové korespondence 



3 
 

uvedená v bodu 12. Daný dokument musí podepsat osoba, 
která podepsala původní smlouvu / objednávku nebo jiná 
funkčně nadřízená osoba. 
17. Smluvní strany budou osvobozeny od své povinnosti 
splnit své závazky podle této smlouvy částečně nebo zcela, 
pokud neplnění takových povinností bude způsobeno 
okolnostmi vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci budou 
považovány takové nevyhnutelné události, které strana této 
smlouvy dovolávající se kvůli nim na zproštění povinnosti 
nemohla rozumně předvídat v době sjednávání a uzavírání této 
smlouvy, a dále takové události, které brání této straně v plnění 
jejích povinností podle této smlouvy, jako například veřejný 
nepřítel, karantény, epidemie, pandemie, požáry, výbuchy, silné 
vichřice, zemětřesení, záplava, válka, nepokoje, stávky nebo 
jakákoliv jiná událost, která je přiměřeně mimo kontrolu 
kterékoliv strany. Po dobu uplatnění okolností vyšší moci, není 
smluvní strana, které se tohoto ujednání dovolává v prodlení a 
druhé straně nevzniká nárok na smluvní pokuty po dobu trvání 
těchto okolností.  
18. Strana této smlouvy, dovolávající se zproštění z 
důvodu vyšší moci, oznámí druhé smluvní straně, bezodkladně, 
avšak nejpozději do deseti dnů od vzniku takového případu, 
vznik okolností, které lze hodnotit jako vyšší moc. Oznámení 
bude zasláno písemně, kdy za dodržení písemné formy se 
považuje i zaslání naskenovaného a podepsaného dokumentu 
e-mailem, přičemž se uplatní pravidla e-mailové korespondence 
uvedená v bodu 12. Stejným způsobem oznámí druhé straně 
konec okolností, které lze hodnotit jako vyšší moc. Strana 
dovolávající se případu vyšší moci předloží druhé straně na její 
žádost přiměřeně uspokojivé důkazy těchto okolností, na jejichž 
důvěryhodnost se lze spolehnout. Za vyšší moc se neuznávají 
okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana byla 
již v prodlení s plněním svých závazků, nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. 
19. V případě, že okolnosti, které lze hodnotit jako vyšší 
moc, budou pokračovat po dobu delší než 9 měsíců jsou 
smluvní strany oprávněny od této smlouvy odstoupit. 
20. Smluvní obtíže: Dojde-li ke změně okolností tak 
podstatné, že změna založí v právech a povinnostech 
smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich, a to zejména neúměrným zvýšením nákladů plnění 
prodávajícího, kdy za neúměrné zvýšení nákladů plnění 
prodávajícího se považuje zvýšení cen vstupních nákladů 
prodávajícího  o 20% a více  oproti době uzavření smlouvy ( tj. 
zaslání objednávky kupujícího prodávajícímu), anebo 
neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nebo k zásadní 
změně hodnoty měny ve které má dojít k úhradě kupní ceny 
nebo která slouží k úhradě nákladů vstupů prodávajícího , má 
dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení 
jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření 
smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy 
známou. V případě, že nastane tato situace je postižená strana 
bezodkladně, avšak nejpozději do třiceti dnů od vzniku 
takového případu, vznik okolností, které lze hodnotit jako 
Smluvní obtíže oznámit druhé straně. Oznámení bude zasláno 
písemně, kdy za dodržení písemné formy se považuje i zaslání 
naskenovaného a podepsaného dokumentu e-mailem, přičemž 
se uplatní pravidla e-mailové korespondence uvedená v bodu 
12. V písemném oznámení bude uvedeno, jakým způsobem je 
navrhováno upravit sjednanou smlouvu, a to jak co se týče 
kupní ceny, rozsahu smlouvy tak termínů plnění smlouvy. 
V případě, že se prodávající a kupující v termínu do 60-ti dnů 
od doručení oznámení dle tohoto bodu nedohodnou na změně 
smlouvy, je postižená strana dle své volby oprávněna buď od 
uzavřené smlouvy odstoupit nebo podat návrh k příslušnému 
soudu dle bodu 11 těchto všeobecných obchodních podmínek, 
aby rozhodl o změně závazků z uzavřené smlouvy obnovením 
rovnováhy práv a povinností stran. 
21. Včasná kontrola správnosti a úplností 

dokumentace: Pokud je kupující dle uzavřené smlouvy 

povinen poskytnout prodávajícímu se zbožím také technickou či 

jinou dokumentaci nebo technickou specifikaci související s 

dodáním zboží, je kupující povinen dodanou dokumentaci 

prozkoumat a nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů od obdržení zboží. 

Případné výhrady k obsahu či rozsahu dodané dokumentace 

musí kupující u prodávajícího písemně uplatnit nejpozději ve 

lhůtě 30-ti dnů od obdržení zboží, pokud kupující žádné vady 

dokumentace neuplatní, považuje se dodaná dokumentace bez 

vad a úplná. 

22. Kontrola zboží: Kupující je povinen při převzetí zboží 
zkontrolovat vlastnosti  a stav dodaného zboží, tak aby případné 
vady byly odhaleny v co nejkratší době. Kupující se zavazuje 
oznámit vadu zboží a uplatnit nároky z vad nejpozději do 5 dnů 
ode dne, kdy vadu zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl. 
Oznámení o vadách musí obsahovat nejméně: datum zjištění a 
podrobný popis vady, popř. jak se vada projevuje; počet 
vadných kusů zboží a jejich identifikace a osobu pověřenou 
kupujícím k řešení vady. K oznámení o vadách bude vždy 
připojena fotodokumentace či videozáznam zachycující vadu. 
V případě pozdního či neúplného uplatnění zjištěných vad, 
nároky z odpovědnosti za vady zanikají 
23. Záruka: Prodávající odpovídá za vady vzniklé na 
Zboží v průběhu Záruční doby. Není-li v nákupní objednávce 
stanoveno jinak, poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v 
délce 18 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu v souladu se 
sjednanou dodací paritou a těmito VOP a 12 měsíců ode dne 
zprovoznění zboží kupujícího – zejména armatur – u koncového 
zákazníka kupujícího podle toho, která ze lhůt uplyne dříve. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat 
zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 
24. Reklamační proces: Reklamaci vad ze strany 
kupujícího lze provést i tak, že vady jsou notifikovány faxem, e-
mailem či jiným obdobným prokazatelným způsobem. 
V notifikaci vad v rámci záruky bude vždy uvedeno nejméně: 
datum zjištění a podrobný popis reklamované vady, popř. jak se 
vada projevuje; počet vadných kusů zboží a jejich identifikace a 
osobu pověřenou kupujícím k řešení reklamace. K notifikaci 
bude vždy připojena fotodokumentace či videozáznam 
zachycující vadu. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu 
prohlídku.     
25.  Náhrada nákladů: Prodávající je povinen odstranit 
oprávněně reklamované vady. V případě, že se reklamace 
ukáže jako neoprávněná, má prodávající nárok na náhradu 
veškerých svých účelně vynaložených nákladů na posouzení,, 
prohlídku , zjištění a odstranění vady zboží. 
26. Kupující je povinen se zbožím nakládat dle pokynů 
prodávajícího, zejména dle manuálů a návodů, které jsou vždy 
součástí dodávky zboží jako technická dokumentace. 
V případě, kdy kupující nedodrží pokyny uvedené v dodaných 
manuálech, návodech či jiné části technické dokumentace 
dochází k zániku nároků ze záruky. 
 
 
V Dolním Benešově dne ……..2022 
 
  
 
DENIS MAKIENKO  
 
 předseda představenstva MSA, a.s. 
 
 
 
 
 

 


