
Prodejní podmínky  

 

1. Úvodní ustanovení  
 

1.1 Tyto prodejní podmínky pro nová plavidla/přívěsy/motory (dále jen „zboží“) společnosti Wavy Boats 

s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Peroutkova 1383/5, PSČ 150 00 

IČ: 29146011, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

204035 (dále jen „prodávající" a „záruční podmínky"), jsou nedílnou součástí kupní smlouvy na koupi 

zboží uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. 

 
1.2 Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou též záruční podmínky, předávací protokol, jakož i případně 

jiné součásti dle konkrétních okolností. (všechny součásti dále jen jako „kupní smlouva") 

 

1.3 Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu v kupní smlouvě vymezené 

nové zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo a dále závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit 

prodávajícímu za zboží kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě, případně upravenou dle podmínek 

uvedených v těchto prodejních podmínkách. 

 

2. Uzavření kupní smlouvy a její změny  
 
2.1 Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Kupní smlouva 

nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se zboží. Žádná 

vedlejší ústní ujednání ke kupní smlouvě nebyla učiněna. Jakékoli změny nebo doplňky kupní smlouvy 

vyžadují písemnou formu.  

 

3. Kupní cena, platební podmínky  

 
3.1 Smluvní strany se v kupní smlouvě dohodly na kupní ceně, která v sobě zahrnuje DPH v platné výši a 

cenu za dopravu (dále jen „kupní cena").  

 

3.2 Kupní cena zboží může být jednostranně změněna prodávajícím (zvýšena i snížena) za podmínek 

uvedených v článcích 3.3 a 3.4 těchto prodejních podmínek (dále jen „konečná kupní cena"). Kupní 

cena, případně konečná kupní cena, bude uvedena prodávajícím v konečném dokladu na zboží 

(dále jen „konečný doklad"). Kupní cena může být od počátku mezi smluvními stranami dohodnuta 

v měně EURO. V případě, že kupující je spotřebitelem, dle S 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „obč. zák."), a zboží nekupuje za účelem podnikání, prodávající kupujícího na 

změnu kupní ceny výslovně upozorní a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud bude 

kupní cena zvýšena o více než 10% a to do 14 dní od oznámení o zvýšení kupní ceny. V případě, že 

kupující neodstoupí dle předchozí věty, dochází pouze ke změně kupní ceny, přičemž ostatní 

ustanovení kupní smlouvy zůstávají nezměněna v platnosti.  

 

3.3 Dojde-li mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem vystavení konečného dokladu (článek 3.6) ke 

změně daňových předpisů, které budou mít vliv na výši kupní ceny, mění se tato kupní cena o 

částku, která odpovídá těmto změnám. 

 

3.4 Pokud byla kupní cena dohodnuta v kupní smlouvě v měně Kč a dojde-li mezi dnem uzavření kupní 

smlouvy a dnem vystavení konečného dokladu (článek 3.6) ke zrušení měny Kč jako platebního 

prostředku, mění se automaticky (tedy bez dodatečné dohody smluvních stran) kupní cena. V 

tomto případě bude výše kupní ceny stanovena v měně EURO tak, aby zůstala zachována 

protihodnota kupní ceny v Kč vyjádřená v EURO, vypočtená dle oficiálního pevného přepočítacího 

koeficientu.  



 

 

3.5 Kupující odevzdá prodávajícímu část kupní ceny, jejíž výši si smluvní strany dohodnou v kupní 

smlouvě (dále jen „záloha"). Zaplacená záloha nebude úročena. Prodávající předá kupujícímu nejpozději 

při uzavření kupní smlouvy výzvu k platbě zálohy, která bude obsahovat datum splatnosti zálohy, a po 

jejím uhrazení prodávající kupujícímu vydá potvrzení o odevzdání zálohy. Pokud má prodávající zboží na 

skladě, může se prodávající s kupujícím v kupní smlouvě dohodnout, že kupující není povinen odevzdat 

žádnou zálohu.  

 

3.6 Před převzetím zboží kupujícím (článek 5) prodávající písemně oznámí kupujícímu konečnou kupní 

cenu a zašle mu konečný doklad, ve kterém bude uveden rozdíl mezi zálohou dle čl. 3.5 a konečnou 

kupní cenou (dále jen „doplatek kupní ceny"). Kupující je povinen zaplatit doplatek kupní ceny ve lhůtě 

sedmi kalendářních dnů ode dne doručení dokladu dle předchozí věty.  

 

3.7 Při poskytování jakékoliv platby dle kupní smlouvy, jejíž výše překračuje částku 270.000,- Kč (dále jen 

"limit"), je kupující povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet prodávajícího 

uvedený v kupní smlouvě. Platba v jakékoliv cizí měně se pro účely výpočtu limitu přepočte na měnu Kč 

směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení 

příslušné platby. Do limitu se započítávají všechny platby v Kč i cizí měně poskytnuté kupujícím 

prodávajícímu v průběhu jednoho kalendářního dne a zaplacené na úhradu plnění z jedné kupní 

smlouvy.  

 

3.8 Za den zaplacení jakékoli platby nebo odevzdání zálohy dle článku 3.5 kupujícím dle kupní smlouvy 

se rozumí připsání příslušné platby kupujícího na příslušný bankovní účet prodávajícího uvedený v kupní 

smlouvě či ve výzvě k platbě, popř. den zaplacení příslušné platby v hotovosti do pokladny prodávajícího 

v jeho sídle.  

 

3.9 Platby nebo odevzdání zálohy dle kupní smlouvy musí být kupujícím provedeny v měně uvedené na 

dokladech prodávajícího. Byla-li kupní cena dohodnuta v kupní smlouvě v měně EURO, budou veškeré 

platby kupujícího dle kupní smlouvy (např. smluvní pokuty nebo skladovací náklady dle článku 5.2) 

placeny v měně EURO. Jsou-li platby dle kupní smlouvy placeny bezhotovostně, je kupující povinen 

zajistit, aby prodávající obdržel veškeré platby v dohodnuté měně v plné výši, tzn. veškeré náklady 

spojené s převodem peněz (např. poplatky za přeshraniční platbu) nese kupující.  

 

3.10 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny vůči prodávajícímu delším než 60 dní, má 

prodávající nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 15 % z konečné kupní ceny a právo 

od kupní smlouvy odstoupit. Smluvní strany mohou dohodou sjednat jinou dodatečnou přiměřenou 

lhůtu.  

 

3.11 V případě, kdy kupující není spotřebitelem, může proti pohledávkám prodávajícího započíst svoji 

vzájemnou pohledávku pouze tehdy, byla-li pohledávka kupujícího písemně uznána prodávajícím nebo 

byla-li kupujícímu přiznána pravomocným rozhodnutím soudu. Prodávající je oprávněn započíst proti 

pohledávkám kupujícího dle této smlouvy jakoukoli svou způsobilou pohledávku vůči kupujícímu, a to 

bez ohledu na to, zda je kupující spotřebitelem či podnikatelem.  

 

4. Předběžný dodací termín, předběžná dodací lhůta, dodací podmínky  

 
4.1 Smluvní strany si v kupní smlouvě dohodly předběžný dodací termín, ke kterému bude zboží 

dodáno kupujícímu (dále jen „předběžný dodací termín"), nebo předběžnou dodací lhůtu, ve které 
bude zboží dodáno kupujícímu (dále jen „předběžná dodací lhůta"). Předběžný dodací termín je 
určen konkrétním měsícem. Předběžná dodací lhůta začíná běžet dnem následujícím po uzavření 
kupní smlouvy. Pokud bude kupující v prodlení se zaplacením zálohy, dodací termín nebo dodací 
lhůta se přiměřeně prodlouží. 



  
4.2 V případě, že prodávající nemá zboží na skladě, objedná neprodleně po odevzdání zálohy kupujícím 

u výrobce výrobu zboží. Kupující bere na vědomí, že konečný dodací termín, popř. konečná dodací 
lhůta jsou závislé zejména na výrobních kapacitách výrobce, na dopravě zboží od výrobce k 
prodávajícímu a na servisních kapacitách prodávajícího v rámci předprodejní přípravy.  

 

4.3 V případě nedodržení předběžného dodacího termínu, popřípadě předběžné dodací lhůty, není 
kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, nýbrž má 6 týdnů po uplynutí předběžného dodacího 
termínu nebo předběžné dodací lhůty oprávnění vyzvat prodávajícího k dodání zboží v náhradní 
přiměřené lhůtě. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že prodávající 
nedodá zboží ani v přiměřené náhradní lhůtě podle předchozí věty. Kupující nemá právo na 
náhradu případné škody vzniklé opožděným dodáním zboží, nestanoví-li kogentní ustanovení 
obecně závazných právních předpisů jinak. Kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, 
jestliže prodávajícímu bránily v dodání zboží takové překážky, okolnosti či skutečnosti, které nastaly 
nezávisle na vůli prodávajícího a/nebo výrobce zboží.  

 

4.4 Pokud již zboží v důsledku ukončení výroby modelové řady zboží výrobcem tohoto modelu zboží 
nelze dodat, kupní smlouva zaniká a prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží. Prodávající je 
povinen informovat kupujícího o ukončení výroby modelové řady výrobcem tohoto modelu bez 
zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je 
prodávající v tomto případě povinen vrátit kupujícímu odevzdanou zálohu do 15 kalendářních dnů 
od oznámení dle předchozí věty.  
 

5. Převzetí zboží  
 
5.1 Prodávající písemně oznámí kupujícímu datum a místo převzetí zboží (dále jen „výzva k převzetí 
zboží"). Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k 
převzetí zboží. Převzetí zboží, spolu s jeho datem, potvrdí prodávající a kupující svými podpisy v 
předávacím protokolu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, má kupující právo na převzetí zboží pouze v případě, že prodávajícímu zaplatil:  
 

 a. konečnou kupní cenu v plné výši a  
 

 b. veškeré případné další pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu z kupní smlouvy, zejména 
pohledávky dle článku 5.2 těchto prodejních podmínek (dále jen „vedlejší pohledávky").  
 
5.2 Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím zboží, uschová prodávající zboží pro kupujícího, a to i na 

nekrytém parkovacím místě. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu úplatu za 
úschovu ve výši dle aktuálního ceníku služeb za každý i započatý den trvání úschovy. Ocitne-li se 
kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající rovněž oprávněn zaslat kupujícímu zboží na jeho 
nebezpečí a náklady na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Nepřevezme-li kupující zboží do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí zboží, vzniká prodávajícímu kromě úplaty za 
úschovu zboží nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 15 % z konečné kupní ceny. Kupující je 
povinen zaplatit tuto smluvní pokutu do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
zaplacení kupujícímu. Prodávající má nárok na náhradu veškeré škody vzniklé z porušení povinnosti 
kupujícího převzít zboží. Pakliže kupující nepřevezme zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené 
prodávajícím pro převzetí zboží, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
  

5.3 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda zboží a jeho výbava jsou v souladu s kupní 
smlouvou – cenovou nabídkou-specifikací. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrdí, že 
zboží a jeho výbava jsou v souladu s kupní smlouvou. Při převzetí zboží vystaví prodávající 
kupujícímu konečný doklad o zaplacení zboží.  
 

6. Výhrada vlastnictví  
 



6.1 Prodávající si vyhrazuje ke zboží vlastnické právo a kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným 
zaplacením kupní ceny (resp. konečné kupní ceny) a případných vedlejších pohledávek (dále jen 
„výhrada vlastnictví" nebo „doba trvání výhrady vlastnictví").  

 
6.2 Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat, stane-li se zboží, na které se 

vztahuje výhrada vlastnictví, předmětem výkonu rozhodnutí, nebo bude-li zahrnuto do konkursní 
podstaty, popř. dojde-li k jinému omezení vlastnického práva prodávajícího k tomuto zboží ze 
strany třetí osoby nebo takové omezení bude hrozit.  

 
6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího již převzetím zboží. Po dobu trvání výhrady 

vlastnictví není kupující oprávněn bez souhlasu prodávajícího nakládat se zbožím nebo se smluvně 
zavázat poskytnout zboží k užívání třetí osobě.  

 

6.4 Kupující je povinen udržovat zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, v perfektním 
technickém stavu a neprodleně provádět všechny potřebné opravy a údržbu.  

 

6.5 V případě, že kupující nebude řádně plnit jiné závazky vůči prodávajícímu, včetně závazku uhradit 
kupní cenu, dále v případě, kdy bude vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, nebo v případě 
jiného chování kupujícího poškozujícího zájmy prodávajícího ztrácí kupující právo užívat zboží v 
době trvání výhrady vlastnictví, pokud prodávající neurčí jinak.  
 

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost  

 
7.1  Záruka za jakost je upravena v záručních podmínkách pro jednotlivé druhy zboží. 
 
7.2 Odpovědnost za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními zákona.  

 
7.3 Kupující může uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího, nebo po dohodě s 

prodávajícím u jiných subjektů autorizované servisní sítě (dále jen „autorizovaný opravce"). Stane-li 
se zboží provozu neschopným v důsledku vady, obrátí se kupující na provozovnu autorizovaného 
opravce, která je provozu neschopnému zboží nejblíže. O uplatnění nároků z odpovědnosti za vady 
u autorizovaného opravce kupující prodávajícího neprodleně informuje.  
 

7.4 V případě uplatnění nároků zodpovědnosti za vady jsou zboží nebo jeho určité díly uschovány po 
odůvodněnou dobu u prodávajícího za účelem prozkoumání vady. V případě, že uplatnění nároků 
zodpovědnosti za vady se ukáže jako odůvodněné, stávají se díly, které byly vyměněny za bezvadné, 
vlastnictvím prodávajícího. V opačném případě budou vymontované díly kupujícímu vráceny.  
 

7.5 Na díly zabudované do zboží z důvodu odstranění vad mohou být uplatněny nároky z odpovědnosti 
za vady na základě kupní smlouvy až do uběhnutí doby, po kterou trvá zákonná odpovědnost za 
vady zboží.  
 

8. Zánik kupní smlouvy - odstoupení od kupní smlouvy dle S 2001 a násl. obč. zák.  
 
8.1 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit, pouze v následujících případech:  

 
 a. z důvodu prodlení prodávajícího za podmínek článku 4.3,  
 
 b. z ostatních důvodů stanovených v těchto prodejních podmínkách.  
 
                8.2 Prodávající je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v následujících případech:  
 

 a. kupující neodevzdal zálohu dle článku 3.5 v ujednaném termínu anebo nezaplatil doplatek kupní 
ceny ve lhůtě dle článku 3.6 a neučinil tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu byla poskytnuta 
prodávajícím,  
 



 b. kupující nepřevzal zboží ve lhůtě k převzetí zboží dle článku 5.1 a neučinil tak ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě k převzetí zboží, která mu byla poskytnuta prodávajícím,   
 
8.3 Odstoupením od kupní smlouvy dle článku 8.2 prodávajícím není dotčena povinnost kupujícího 
zaplatit smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení smluvní povinnosti kupujícím, zákonný úrok z 
prodlení, úschovné a též náhradu škody dle článku 5.2. Prodávající je oprávněn tyto své pohledávky 
započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení plnění zaplaceného kupujícím na kupní cenu.  
 

 
9. Závěrečná ustanovení  

 
9.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení kupní smlouvy (včetně těchto prodejních podmínek) 
částečně nebo úplně neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení 
kupní smlouvy (včetně těchto prodejních podmínek).  
 
9.2 Pokud kupující bude financovat zboží za použití leasingu, lze převést práva a povinnosti kupujícího 

vyplývající z kupní smlouvy na danou leasingovou společnost, případně tuto kupní smlouvu z 
uvedeného důvodu ukončit a vhodným způsobem převést práva a povinnosti z ní na leasingovou 
společnost, dle zřejmého záměru všech stran. 
 

9.3  Prodávající odpovídá za škodu vzniklou v návaznosti na předmět kupní smlouvy pouze v případě, že 
ji zřejmě zavinil z hrubé nedbalosti či úmyslně, nestanoví-li kogentní ustanovení právních předpisů 
jinak.  

 

9.4  Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky a byla uzavřena dle ustanovení S 2079 a násl. 
obč. zák.  

 

9.5  Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je místem plnění všech závazků smluvních stran sídlo 
prodávajícího. Místně příslušným soudem pro veškeré nároky vyplývající z této smlouvy je' obecný 
soud prodávajícího, nebude-li jím dle příslušných kogentních ustanovení obecně závazných 
právních předpisů České republiky soud jiný.  

 

9.6  Veškeré písemnosti týkající se kupní smlouvy se zasílají na adresy sídla, místa podnikání, popř. 
bydliště smluvních stran, uvedené v kupní smlouvě, nebo došlo-li k písemnému oznámení změny 
adresy druhé smluvní straně, pak na tuto novou adresu. Doručení se děje předáním písemnosti, 
nebo doručením poštou, popř. kurýrem na adresu druhé smluvní strany. Za den doručení se 
považuje den, kdy druhá smluvní strana písemnost převzala, nebo převzetí písemnosti odmítla, 
případně den, kdy se písemnost vrátila odesilateli s uvedením, že tuto nebylo možno doručit.Za 
doručené lze též požadovat dokumenty či přípisy zaslané elektronickou cestou s potvrzením 
přečtení či zaslané prostřednictvím datové schránky. 

 

 
 
 
V………………..……………, Dne……………………………………                 V………………………………, Dne…………………………………….. 
 
 
 
 
        ………………………………………………………………….                               …………………………………………………………….. 
             Wavy Boats s.r.o.         Příjemce záruky 
 
 


