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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej umělých hnojiv (dále jako „VOPP-H“ se řídí všechny Kupní smlouvy (dále jako 
„KS“) uzavřené mezi Arimex Trade s.r.o. (dále jako „Prodávající“) a třetími osobami (dále jako „Kupující“). 

2. Jakákoliv jiná ustanovení, která mohou být v rozporu s těmito VOPP-H, musí být mezi smluvními stranami uzavřené písemně. V takovémto 
případě mají tato ustanovení přednost před ustanoveními podle VOPP-H. 

3. Prodávající je oprávněný tyto VOPP-H kdykoliv změnit anebo doplnit. Aktuální znění VOPP-H bude vždy uvedené na internetové stránce 
Prodávajícího www.arimex.sk. Podpisem KS Kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s VOPP-H platnými v čase uzavření KS a souhlasí 
s jejich zněním. 

4. KS se uzavírají písemně. Pod písemnou formou uzavření se rozumí i uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické formy (skeny 
podepsaných dokumentů, mailová korespondence). 

5. V případě, že Prodávající zasílá Kupujícímu návrh k uzavření KS, tento návrh je až do momentu podpisu smlouvy ze strany Prodávajícího 
nezávazný a informativní. 

6. Pokud je KS uzavřená, je možné ji měnit pouze písemnou formou, na základě řádně číslovaných dodatků. Za změnu KS se nedá považovat 
mailová anebo jiná komunikace o potencionální úpravě podmínek smlouvy. Jakékoliv změny a úpravy KS nabývají v platnost až podpisem 
dodatku oběma smluvními stranami. 

 
II. Doručování 

 
1. Smluvní strany si zasílají všechny písemnosti na adresu sídla, anebo formou elektronické komunikace na emailové adresy, pokud není 

písemně dohodnuto jinak. Konkrétní doručovací a kontaktní adresy jsou uvedené v KS. 
2. V případě, že není možné doručit jakoukoliv písemnost anebo jiný doklad podle KS adresátovi na adresu jeho sídla anebo na jinou jeho adresu 

uvedenou v KS, anebo pokud adresát odmítne jakoukoliv písemnost převzít, považuje se písemnost za doručenou 3. den ode dne jejího 
odeslání adresátovi, a to i v případě, že se adresát o tom nedozví. 

 
III. Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv pohledávky Kupujícího vůči Prodávajícímu vyplývající z KS není Kupující oprávněný postoupit 

na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. 
2. Kupující prohlašuje, že ke dni podpisu této KS není dlužníkem daňového úřadu. Kupující prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy neexistují 

důvody, na základě kterých by u něho měli nastat důvody ke zrušení registrace DPH. 
 

IV. Přechod vlastnického práva a výhrada vlastnictví 
 

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny. 
2. V případě, že se Kupující opozdil s úhradou jakéhokoliv splatného závazku vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn pozastavit jakékoliv 

další dodávky Zboží, případně od Smlouvy odstoupit. 
 
V. Smluvní pokuty, sankce a náhrada škody 

 
1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkající se podnikání Prodávajícího, o kterých se předem a v době smluvního 

vztahu dozvěděl. Mlčenlivost se vztahuje především na informace o cenách, specifikaci zboží, znění uzavřených KS a podobně. Porušením 
této povinnosti se považuje za podstatné porušení KS. V případě, že dojde porušením mlčenlivosti ze strany Kupujícího ke škodě, kterou 
utrpí Prodávající, Prodávající má nárok na náhradu škody od Kupujícího v plném rozsahu. 

2. V případě neodebrání celkového množství Zboží anebo jeho části v termínu dle KS, Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 10% z dohodnuté prodejní ceny Zboží za každou neodebranou tunu Zboží. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
Prodávajícího na náhradu případné škody v celém rozsahu. Prodávající je v tomto případě také dále oprávněn Zboží prodat třetí osobě, odvézt 
jej, případně s ním naložit jiným způsobem dle svého uvážení. 

3. V případě, že bude dodávka Zboží ve zpoždění z důvodu nepředvídatelných okolností, které jsou mimo objektivní kontrolu Prodávajícího 
(vyšší moc), znamená to, že Prodávající není ve zpoždění s dodáním zboží. Prodávající zároveň prohlašuje, že i napříč takovýmto okolnostem 
vyvine maximálně proaktivní úsilí, své obchodní zkušenosti a techniky, tak aby do nejvyšší možné míry takovéto zpoždění eliminoval. Další 
ustanovení a postupy, která jsou platná pro případy situací zásahu vyšší moci jsou definována v článku X. 
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VI. Přebírání Zboží a nároky z vad Zboží 

1. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, nároky z vad Zboží se řídí Občanským zákoníkem. 
2. V případě, že je Kupující v opoždění s odběrem Zboží a nedojde k dohodě o prodloužení termínu dodání, Kupující je povinen odebrat Zboží 

do 7 dní od doručení písemné výzvy Prodávajícího. 
3. K převzetí Zboží dochází písemným potvrzením příslušných listin (dodací list, CMR, atd.). 
4. Potvrzením příslušných listin Kupující potvrzuje, že údaje o Zboží uvedené na těchto listinách odpovídají fyzicky dodanému Zboží a jeho 

označení na baleních a příslušných dokumentech, to znamená, že Kupující dostal takový druh zboží, který je uveden na dodacích listech 
a teda nedopatřením nedošlo k záměně Zboží při jeho nakládání. O takovéto reklamaci musí Kupující informovat Prodávajícího obratem před 
vyložením zboží z dopravního prostředku. Pozdější reklamace takového problému, po uplynutí 24 hodin od dodání, nebudou uznány. 

5. Místem množstevního a kvalitativního plnění a převzetí Zboží kupujícím je sklad Kupujícího, které je uvedené ve Smlouvě, a které je 
konečným odběrným a vážním místem. Fyzické a kvalitativní převzetí Zboží je dokončeno jeho vyložením ve skladě Kupujícího z dopravního 
prostředku Prodávajícího. Kupující během vykládání Zboží je povinen posoudit senzorický stav Zboží.  

6. Případné zřejmé vady (poškození balení, chybějící množství, viditelné vady Zboží) je Kupující povinen řádně zdokumentovat vytvořením 
fotografických a video důkazů, podle kterých je jednoznačné, že k vadě došlo před fyzickým kontaktem Kupujícího se Zbožím (např. 
fotografie Zboží na dopravním prostředku před vyložením a během vykládání). V případě reklamace váhových rozdílů fotografie z vážení 
Zboží. Z vytvořené fotografické dokumentace musí být zřejmé a dokazatelné, že se jednoznačně jedná o Zboží podle KS (viditelné šarže, 
obchodní texty na baleních, EČV vozidla, a pod.). Kupující je rovněž povinen takovéto zřejmé vady bezodkladně písemně zaznamenat do 
příslušných dodacích listů a nechat si je rovněž podpisem potvrdit od řidiče, který Zboží doručil. Kupující je rovněž povinen takovéto zřejmé 
vady obratem nahlásit Prodávajícímu telefonicky a následně písemně a Prodávající podá další upřesňující pokyny, tak aby došlo k řádnému 
zaznamenání reklamace. Prodávající vyvine svoje maximální profesionální úsilí, aby takto řádně zdokumentovanou reklamaci vyřešil 
ve prospěch Kupujícího. Pozdější reklamace okamžitě zřejmých vad, po uplynutí 72 hodin od dodání, nebudou uznány. 

7. Případné pozdější reklamace skrytých vad, které nebylo možné odhalit během přijímání Zboží, bude Prodávající řešit individuálně. Kupující 
si je vědom, že Zboží musí být skladované v podmínkách vhodných k uskladnění Zboží, přičemž je Zboží chráněno hlavně před vlhkostí, 
velkými výkyvy teplot a jinými povětrnostními podmínkami a je umístěn na pevném, suchém betonovém podkladě, případně výše na 
paletách. Kvalitativní degradace Zboží způsobené zřejmou nesprávnou technikou skladování bude zamítnuta jako neodůvodněná. 

8. Případný kvalitativní rozbor Zboží se uskuteční v nezávislé, akreditované laboratoři v EU, která bude vybrána dohodou Prodávajícího 
a Kupujícího. Pokud nedojde ke společné dohodě na výběru, mají Prodávající i Kupující právo, na vlastní náklady, zajistit si separátní rozbor. 
V případě značného rozdílu ve výsledcích, budou hledat smluvní strany společné a objektivní řešení. 
 
VII. Ukončení smlouvy 

1. KS je možné před splněním z ní vyplývajících závazků ukončit: 
- písemnou dohodou mezi Smluvními stranami; 
- písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek daných KS a/anebo Občanským zákoníkem, a to hlavně v případě 

podstatného porušení KS. 
2. Za podstatné porušení KS se považuje zejména: 

- Nepřevzetí Zboží v místě dodání ve stanoveném termínu; 
- Zpoždění platby závazků Kupujícího vyplývajících z obchodní činnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím; 
- pokud byla vyhlášena na Kupujícího restrukturalizace anebo pokud byl na majetek druhé Smluvní strany vyhlášen konkurz, 

anebo pokud je druhá Smluvní strana v likvidaci; 
- pokud u druhé Smluví strany nastanou důvody na zrušení registrace DPH 

3. Písemné odstoupení od KS nabyde účinnosti dnem, kdy vznikne písemný projev vůle Smluvní strany, který obsahuje oznámení 
o odstoupení od této Smlouvy, doručený druhé Smluvní straně. Na účely tohoto bodu není přípustné doručení e-mailem. 

4. Prodávající má právo kdykoliv, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2019/1148 (dále jako „Nařízení“), 
jednostranně, bezodkladně a bez sankcí odstoupit od Smlouvy, a to i v průběhu její realizace, v případě, že: 

- má důvodné pochybnosti o oprávněnosti zamýšleného použití anebo úmyslu Kupujícího použít omezený prekurzor na jiný 
jak oprávněný účel; 
- pokud Prodávající zjistí, že „Prohlášení zákazníka o konkrétním použití anebo použití omezeného   prekurzoru výbušnin“ 
ve smyslu Nařízení, obsahuje nepravdivé údaje o Kupujícím, jeho platnost uplynula, případně Kupující odmítne poskytnout 
anebo nedoručí v dostatečném časovém předstihu před realizací takové Prohlášení Prodávajícímu.  
Kupující si je dále vědom, že Prodávající je povinen jakékoliv podezřivé jednání Kupujícího, ve smyslu Nařízení, nahlásit 
příslušnému státnímu orgánu. 

VIII. Ochrana osobních údajů 
 

1. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovány ve smyslu platných směrnic Prodávajícího.  
2. Kupující má právo se seznámit s úplným zněním směrnic o ochraně jeho osobních údajů formou písemné žádosti na arimex@arimex.sk. 

 
IX. Zvláštní ustanovení – Omezení prekurzorů výbušnin 

1. Ustanovení v tomto článku se vztahují výhradně na hnojiva, která obsahují prekurzory výbušnin v koncentracích stanovených příslušným 
Nařízením Komise EU. 

2. Kupující prohlašuje, že je tzv. „profesionálním uživatelem“ hnojiv ve smyslu Nařízení, který prokazatelně potřebuje omezený prekurzor 
výbušnin na účely související s jeho obchodováním, podnikáním anebo výkonem povolání v rámci zemědělské činnosti pod podmínkou, 
že tyto účely nezahrnují zpřístupnění daného omezeného prekurzoru výbušnin jiné osobě. 

3. Kupující prohlašuje, že Prodávajícího seznámil s tím, že nabývání, držba anebo používání omezených prekurzorů výbušnin podléhá 
omezením ve smyslu článku 5. ods. 1 a 3 Nařízení, a stejně tak i ohlašovacím povinnostem při podezřelých transakcích, zmizení, či 
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odcizení ve smyslu článku 9. Nařízení. Prodávající stejně tak obeznámí Kupujícího, že celé znění Nařízení je dostupné na www.arimex.sk 
v části Hnojiva a Kupující prohlašuje, že se se zněním Nařízení obeznámil a zavazuje se postupovat v jeho smyslu. 

 
X. Vyšší moc 

1.  Prodávající nezodpovídá za částečné anebo úplné neplnění povinností dle Kupní smlouvy v případě, pokud toto neplnění nastalo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc (Vis Maior) se pro účely objednávky považují okolnosti, které nastaly nezávisle od vůle 
Prodávajícího, bez jeho zavinění, jsou nepředvídatelné, případně předvídatelné ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na dodání Zboží, 
a to zejména: 
a) dodavatel Prodávajícího vyhlásí Prodávajícímu stav vyšší moci (tzv. Vis Maior, anebo Force Majoure); 
b) dojde k fyzickému poškození, konfiskaci anebo okupaci výrobních kapacit a/anebo příslušných technologií; 
c) dojde k fyzickému poškození, přerušení, konfiskaci anebo okupaci logistických tras (kolejiště, terminály, přístavy a přidružené 
technologie) zejména z důvodů ozbrojených konfliktů; 
d) dojde k fyzickému poškození, konfiskaci anebo okupaci přepravních prostředků (lokomotivy, vagóny, lodě, kamióny) zejména 
z důvodu ozbrojených konfliktů; 
e) dojde k fyzickému poškození, konfiskaci anebo okupaci samotného Zboží zejména z důvodu ozbrojených konfliktů; 
f) výskyt přírodních událostí jako požár, povodeň, zemětřesení, blesk, krupobití, silný vítr, větrná smršť, sněhová vichřice, extrémní 
mráz a pod.; 
g) stávka, mobilizace, válka, ozbrojený konflikt anebo agrese; 
h) obchodní, měnová, politická, případně jiná opatření národních nebo nadnárodních orgánů veřejné moci, nebo už krajiny původu Zboží, 
tranzitních krajin anebo krajiny příjmu Zboží; 
i) znemožnění Prodávajícímu uskutečňovat platby dodavateli z důvodu bankovních a mezibankovních pravidel, nařízení, sankcí, blokací, 
nebo vyřazení dodavatele z obvyklých finančních systémů (SWIFT a jeho ekvivalenty). 

2. Pokud okolnosti vyšší moci netrvají déle jak tři měsíce, Smluvní strany jsou povinny nadále plnit svoje povinnosti z objednávky, přičemž 
lhůta plnění se prodlužuje o dobu trvání vyšší moci.  

3.  V případě, že se Prodávající odvolává na vyšší moc, je povinen to oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dní, 
vznik okolností vyšší moci spolu s oznámením alespoň přibližného možného dodání Zboží e – mailovou zprávou kontaktním osobám 
Kupujícího. Stejným způsobem oznámí Prodávající Kupujícímu ukončení okolností vyšší moci  

4.  V případě, že okolnosti vyšší moci trvají déle jak tři měsíce, je Prodávající, proti kterému působí vyšší moc, oprávněn odstoupit od Kupní 
smlouvy, bez toho, aniž by byl Kupujícímu povinen poskytnout náhradní plnění anebo náhradu jakékoliv domnělé, přímé nebo nepřímé 
škody.  

5.  Kupující může od Prodávajícího požadovat vyjádření, zda od objednávky odstoupí, anebo zda bude plnit v přiměřené lhůtě, případně 
s úpravou jiných obchodních podmínek. Pokud se Prodávající nevyjádří, má Kupující právo odstoupit od objednávky. Částečné plnění, 
které bylo do této doby uskutečněné nemůže Kupující odmítnout.  

6.  V případě, že Prodávající nebude schopen dodat Zboží v termínu stanoveném v Kupní smlouvě z důvodu vyšší moci, doba dodání Zboží 
se přiměřeně prodlužuje o dobu trvání důvodů vyšší moci. Pokud se důsledkem vyšší moci stane plnění Prodávajícího nemožným, jeho 
povinnost dodat Zboží Kupujícímu zaniká. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztah Smluvních stran založený KS, pokud ho KS výslovně neupravuje jinak, se řídí platným právním předpisem České republiky, 
a to zejména ustanovením Občanského zákoníku. 

2. Pokud není dojednáno ve Smlouvě anebo VOPP-H jinak, obchodní záležitosti dodání (technika dodání, přechody vlastnických práv, 
zodpovědnost za škodu na Zboží a podobně) se řídí platnými ustanoveními INCOTERMS 2020. 

3. Smlouva se dále řídí přílohami: Kvalitativní parametry, balení, skladování, doprava, etiketa a BOZP, které jsou uvedené na www.arimex.sk 
v části Hnojiva. 

4. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy anebo s touto smlouvou související, včetně sporů o její platnost, obsah, anebo zrušení, budou 
řešeny dle českého práva příslušným soudem České republiky. 

5. V případě, že některá ustanovení Smlouvy se stanou neplatnými a/anebo neúčinnými, není tím dotčena platnost a/anebo účinnost ostatních 
ustanovení Smlouvy. Pro tento případ se Smluvní strany zavazují, že tato neplatná a/anebo neúčinná a/anebo nevykonatelná ustanovení 
nahradí jiným platným a účinným ustanovením, která jej v právním i obchodním smyslu nejblíže nahrazuje. 

 


