
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Společnosti THONAUER spol. s r.o., IČ 255 79 011, Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno – Slatina, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35363, 

ve stavu ke dni 01.09.2016 

 

I. Platnost a právní závaznost: 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními 

stranami kupní smlouvy a ve smyslu ustanovení § 1751 odst.1 z. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) či smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 2586   

a násl. Občanského zákoníku, anebo určují část obsahu kupní smlouvy či smlouvy o dílo, kdy 

na jedné straně je společnost THONAUER spol. s r.o., IČ 255 79 011, Hviezdoslavova 

1188/5, 627 00 Brno – Slatina, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 35363 („Dodavatel“) a na straně druhé je kupující v případě uzavření 

kupní smlouvy či objednatel v případě uzavření smlouvy o dílo (souhrnně jen „Kupující“ a 

„Smlouva“).  

2.  Definice dalších pojmů: 

Kupujícím je Spotřebitel nebo Podnikatel. 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu Dodavatelem, nebo s ním jinak 

jedná. 

  

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku. Za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany Spotřebitele také každá 

osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností 

či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na 

účet Podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, 

že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP.  

 

Dodávkou je v závislosti na charakter Smlouvy buď dodání zboží/produktů, anebo provedení 

díla ze strany Dodavatele. 

 

3.  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou 

součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to v platném 

znění v momentě odeslání objednávky. 

4.  Odkazem na tyto VOP ve Smlouvě se tyto stávají její nedílnou součástí.  Jakékoliv jiné 

podmínky, které odporují těmto VOP, se prohlašují za neplatné. 

5. Před podmínkami těchto VOP mají přednost odchylná ustanovení ve Smlouvě. 

6. Kupující si je vědom toho, že mu koupí produktů od Dodavatele, případně získáním dodávek 

zboží a služeb ze strany Dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných 



značek, obchodních názvů, firemních log Dodavatele či jeho smluvních partnerů, není-li 

v konkrétním případě mezi stranami výslovně ujednáno jinak. 

7.  V otázkách neupravených těmito VOP se vztah Kupujícího a Dodavatele řídí příslušnými 

ustanoveními českého práva, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.    

8. Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit. Toto ustanovení představuje dohodu 

smluvních stran o změně VOP ve smyslu ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. Nové VOP nabývají v takovém případě platnost do 14 dnů po oznámení formou 

vyvěšení na internetové stránky Dodavatele a nerozporování ze strany Kupujícího.  

 

II. Nabídka a uzavření Smlouvy: 

1. Předmětem Smlouvy je dodání Dodávky, tedy zboží a/nebo služby, za předem sjednanou cenu 

Dodavatelem Kupujícímu a zaplacení ceny Kupujícím. Smlouvou se Dodavatel zavazuje, že 

Kupujícímu odevzdá věc či zboží, anebo poskytne službu, která je předmětem koupě či 

dodávky, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc, zboží či 

předmět díla převezme a zaplatí Dodavateli za dodání zboží či provedení díla, tedy za 

provedení Dodávky, cenu. 

 

2. Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Kupujícího zaslaná Dodavateli. Tato 

objednávka obsahuje nezávaznou informaci   na což je Kupujícíl tímto výslovně upozorněn. 

Vyhotovení nabídky/předběžného rozpočtu nás nezavazuje k přijetí objednávky a provedení 

uvedených výkonů. 

 

3. Objednávat zboží a/nebo služby je možné následujícími způsoby: 

 

a) elektronickou poštou na adrese info@thonauer.cz; 

b) osobně v sídle či na provozovnách Dodavatele; 

c) telefonicky s následujícím písemným potvrzením ze strany Dodavatele. 

 

4. Písemná objednávka Kupujícího obsahuje zejména:  

 

a) kontaktní údaje Kupujícího, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání, fakturační, 

dodací a korespondenční adresu, IČO, dále jméno, příjmení a funkci osoby, která 

objednávku provádí a stejný popis kontaktní osoby, která převezme zboží včetně 

telefonického kontaktu; 

b) specifikaci zboží a/nebo služby včetně čísla položky, množství a ceny za kus; 

c) dobu, po kterou je Kupující svou objednávkou vázán; není-li tato doba v objednávce 

uvedena, platí, že Kupující je objednávkou vázán okamžikem potvrzení takové 

objednávky; 

d) místo dodání zboží a/nebo služby; 

e) e-mailovou adresu Kupujícího; Kupující je povinen jakékoliv změny e-mailové 

adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Dodavateli bez odkladu, přičemž 

odpovídá za správnost a aktuálnost takto předaných informací; a 

f) telefonické a faxové spojení Kupujícího. 

 



5. Dodavatel není povinen reagovat na objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené v 

článku II/4. VOP a je oprávněn požadovat po Kupujícím upřesnění či doplnění jeho 

objednávky. V takovém případě do doby, než Kupující písemně upřesní či doplní svou 

objednávku, není Dodavatel v prodlení s dodáním. 

 

6. Nabídkové ceny a podmínky nabídek Dodavatele jsou platné po dobu čtyř (4) týdnů od 

vystavení nabídky, pokud není ze strany Dodavatele sděleno či stranami ujednáno jinak. 

 

7. Smlouva je považována za uzavřenou, jakmile bylo po obdržení objednávky odesláno 

písemné potvrzení objednávky nebo objednaná dodávka ze strany Dodavatele.  

 

8. Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami opraveny, 

neznamenají vyloučení VOP a rovněž neznamenají, že Smlouva uzavřena není. 

 

9. V případě, že Dodavatel písemně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku, je tím Smlouva 

uzavřena. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího uzavření. 

 

10. Zvláštní požadavky Kupujícího, například pokyny týkající se místa dodání, termínů, slev 

apod. se mohou stát součástí Smlouvy pouze tehdy, uzná-li je Dodavatel výslovně v potvrzení 

objednávky jako pro něj závazné. 

 

11. Změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma smluvními stranami a 

v písemné formě. Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě 

dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

 

12. Pokud není mezi stranami výslovně ujednáno jinak, je Smlouva uzavírána v českém jazyce. 

Pokud vznikne pro potřebu a na náklady Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v 

případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce a podle českého práva. 

 

13. Smlouva je ze strany Dodavatele archivována po dobu pěti (5) let od jejího uzavření, nejdéle 

však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není 

přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích 

vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces 

srozumitelně popsán. 

 

14. Údaje obsažené v jakýchkoliv katalozích, prospektech, oběžnících, vyobrazeních, cenících a 

podobných dokumentech Dodavatele jsou pro plnění z uzavřené Smlouvy směrodatné pouze 

tehdy, pokud se na ně v potvrzení objednávky výslovně odkazuje. 

 

15.  Nabídková/projektová dokumentace, plány, nákresy nebo jiná technická dokumentace, stejně 

jako vzorky, katalogy, prospekty, vyobrazení a jakékoliv podobné dokumenty poskytnutí před 

či v průběhu jednání o nabídce či takové, které jsou z jakéhokoliv důvodu předány, zapůjčeny 

či z jiného důvodu zpřístupněny Kupujícímu, zůstávají duševním vlastnictvím Dodavatele. 

Jakékoli použití, kopírování, zveřejňování, poskytování a prezentace, může být prováděno 

pouze s výslovným písemným souhlasem Dodavatele. Dodavatel může kdykoliv požadovat 

jejich vrácení. V každém případě musí být v tomto odstavci specifikované materiály okamžitě 



vráceny, pokud je zřejmé, že nedojde k uzavření Smlouvy, pokud skončí jednání o nabídce či 

pokud k jejich vrácení vyzve Dodavatele. 

 

III. Předmět Dodávky: 

1. Pro přechod vlastnického práva na věcech a zboží ze strany Dodavatele Kupujícímu platí 

přiměřeně ustanovení těchto VOP o výhradě vlastnického práva. 

2. Dodavatel Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní 

Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se Smlouvou. Dodavatel splní 

povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to 

oznámí. 

3. Má-li Dodavatel věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu - Podnikateli předáním prvnímu 

dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy 

vůči dopravci. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, použije se věta první pouze tehdy, 

pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl ze strany Dodavatele nabídnut. V opačném 

případě je věc odevzdána Kupujícímu – Spotřebiteli v okamžiku předání dopravcem. 

 

4. Dodá-li Dodavatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na 

přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl - vrátil. 

 

5. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

 

6. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, 

pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří 

Dodavatel věc pro přepravu. 

 

IV. Provedení Dodávky: 

1. Objednané výkony je Dodavatel povinen provést nejdříve tehdy, když byly vyjasněny všechny 

technické a smluvní detaily a Kupující dostál svým závazkům a vytvořil právní i technické 

podmínky pro provedení dodávky. 

2. Potřebná povolení třetích osob nebo orgánů a také hlášení třetím osobám nebo orgánům musí 

zajistit Kupující na vlastní náklady. 

3. Kupující musí po dobu plnění díla dle Smlouvy bezplatně poskytnout uzamykatelné prostory 

pro pobyt zaměstnanců Dodavatele, jakož i pro uložení nářadí a materiálu; dále musí Kupující 

poskytnout bezplatně potřebnou energii pro provedení díla, včetně zkušebního provozu. 

4.  Kupující musí zajistit nerušené dodání materiálu, zařízení a strojů potřebných k provedení díla 

na místo provedení díla. Za bezpečné uložení Dodavatelem nebo jeho dodavateli na místě 

výkonu uložených nebo namontovaných materiálů a zařízení je zodpovědný výhradně 

Kupující. Škodu vzniklou v důsledku ztráty a poškození těchto materiálů a zařízení ve 

vlastnictví Dodavatele je povinen Kupující Dodavateli bez zbytečného odkladu uhradit. 

 

V.  Dodací podmínky: 



1. Zboží může převzít pouze Kupující, případně jím k tomu výslovně pověřená osoba. Kupující 

a/nebo pověřená osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným osobním 

dokladem, v případě pověřené osoby také platným pověřením či zmocněním. 

2. Zboží je možno Kupujícímu na základě dohody s Dodavatelem zaslat vybranou přepravní 

službou. Podmínkou je objednávka přijatá Dodavatelem do 18:00 hod předcházejícího dne. 

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky, případně bude Dodavatelem 

Kupujícímu sdělena v mezidobí po obdržení objednávky a před uzavřením Smlouvy. 

 

3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, 

neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního 

listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, 

že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od 

přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu 

info@thonauer.cz, společně s protokolem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, 

nebo poštou Dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky 

nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se 

nejedná o rozpor se Smlouvou. 

5. Dodací lhůty sdělené či publikované ze strany Kupujícího před uzavřením Smlouvy jsou po 

Dodavatele zásadně nezávazné a jakékoliv ujednání Smlouvy má v tomto smyslu přednost. 

Pevné dodací termíny a přísliby vyžadují zvláštní dohodu mezi stranami. 

6. Dodací lhůty začínají běžet dnem přijetí objednávky (potvrzení objednávky), ale ne dříve než 

po vyjasnění všech detailů požadovaného provedení a po obdržení veškeré nezbytné 

dokumentace pro realizaci Smlouvy. Při vyhotovení díla začíná dodací lhůta dnem, kdy od 

Kupujícího Dodavatel obdrží všechny potřebné technické/komerční podmínky a požadované 

dokumenty pro realizaci zakázky či dodání zboží. 

7. Pokud se opozdí nebo přeruší zahájení provádění díla nebo samotné provedení díla, pak musí 

být odpovídajícím způsobem prodlouženy dohodnuté dodací lhůty a sjednané termíny 

dokončení díla budou odpovídajícím způsobem posunuty, pokud zpoždění či přerušení nebylo 

způsobeno okolnostmi prokazatelně způsobenými Dodavatelem. Nejedná-li se o zjevné 

pochybení Dodavatele, nese veškeré vícenáklady vzniklé zpožděním či přerušením Kupující a 

Dodavatel je oprávněn fakturovat výkony a náklady formou dílčích faktur. 

8.  Dodací lhůta je v případech, kdy je sjednáno převzetí zboží v závodě či v pobočce 

Dodavatele, považována za dodrženou na základě oznámení o připravenosti k expedici.  

9. Dílčí dodávky nesmí být odmítnuty, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

10. Opoždění dodávky z důvodu vyšší moci nezakládá odpovědnost Dodavatele. 

 

VI. Dodávka: 

1. Výběr výrobce, závodu nebo skladu Dodavatele, který bude pověřen dodávkou objednaného 

zboží či služby, je zásadně v kompetenci Dodavatele. 
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2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, je Dodávka zboží provedena tak, že zboží je dodané a 

prodané „ze závodu"/Ex Works INCOTERMS 2010, přičemž Dodavateli náleží s vyloučením 

jakékoli odpovědnosti právo výběru způsobu zaslání a dopravního prostředku (Dodávka se 

uskuteční na riziko Kupujícího a bez pojištění ze strany Dodavatele). 

3. Ceny bez dopravného vyžadují otevřený, nerušený a bezpečný provoz na příjezdových 

komunikacích. Kupující musí zajistit pro dodávková vozidla Dodavatele dostatečně 

zpřístupněný příjezd. Dodávková vozidla Dodavatele musí být neprodleně vyložena. 

Dopravné za zbytečnou jízdu nebo škody u některého z těchto titulů jdou na vrub Kupujícího. 

 

VII. Ceny: 

1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a 

poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za 

dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. 

 

2. Do ceny není bez dalšího zahrnut poplatek za obal a překládku. 

 

3. Pokud není ve Smlouvě výslovně kalkulována cena, pak ji Dodavatel kalkuluje dle svých 

obvyklých cen ke dni Dodávky. 

 

4. Obvyklou cenou se rozumí Dodavatelem doporučená koncová cena. 

 

5. Veškeré dodatečné poplatky, veřejné poplatky (nové daně), přepravné (či jeho zvýšení, čímž 

se dodávka přímo či nepřímo prodraží), hradí Kupující. 

 

6. Pokud dojde v období mezi uzavřením Smlouvy a provedením výkonu ke zvýšení mzdových 

nákladů v důsledku legislativní změny, nařízení nebo nově účinné kolektivní Smlouvy 

Dodavatele či jeho subdodavatele, nebo – k výraznému zvýšení materiálových nákladů v 

důsledku změn tržních podmínek pro suroviny nebo ceny vstupů, nebo -se vyskytnou 

okolnosti mimo sféru vlivu Dodavatele, které způsobují další výkony nebo další náklady, pak 

Dodavatel může odpovídajícím způsobem zvýšit ceny za zboží či poskytnuté služby oproti 

cenám dojednaným ve Smlouvě, a to za předpokladu, že mezi zadáním objednávky a 

poskytnutím Dodávky uplynou alespoň čtyři (4) týdny. 

 

 

VIII.  Práva z vadného plnění: 

 

1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti, dílo je vadné, nebylo-li provedeno řádně. Za vadu 

se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

  

2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí 

škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá 

vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti. 

 



3. Kupující prohlédne věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a 

přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

 

4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího provedením Dodávky dle čl. VI těchto VOP. Týž 

následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat. 

 

5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na 

jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Dodavatel porušením své 

povinnosti. 

 

6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění 

na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla 

dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, 

kterým je předání věci podmíněno. 

 

IX.  Odpovědnost Dodavatele: 

 

1. Dodavatel upozorní Kupujícího při ujednávání Smlouvy na vady věci, o nichž ví. Dodavatel 

zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal: 

 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 

Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu 

zboží a na základě reklamy prováděné Dodavatelem, 

 

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí, nebo ke kterému se věc 

tohoto druhu obvykle používá, 

 

c) je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti, jakosti a provedení, a 

 

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v zákonem 

stanovené lhůtě, to se však netýká: 

 

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo; 

 

b) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla 

při převzetí Kupujícím. 

 

3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že 

věc má vadu, a kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření 

Smlouvy anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 

 

X.  Podstatné porušení Smlouvy a provádění oprav: 

 



1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na uplatnění nároků 

z vad výlučně následujícím způsobem: 

 

a) Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;  

 

nesouhlasí-li s možností uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pak má 

možnost požadovat: 

 

b) odstranění vady opravou věci;  

 

jen není-li oprava věci možná, pak má Kupující právo požadovat 

 

c) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. 

   

Teprve není-li využita žádná z možností a) – c) dle tohoto článku, může Kupující odstoupit od 

Smlouvy. 

 

2. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li 

Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v 

přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo 

odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li 

si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy dle čl. 

XI. 

 

XI.   Nepodstatné porušení Smlouvy: 

 

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, 

anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

 

2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může 

Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit 

podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Taková volba však nesmí způsobit 

Kupujícímu nepřiměřené náklady. 

 

3. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující 

požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže 

Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele. 

 

4. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na jeho náklady věc původně dodanou. 

 

5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. Neoznámí-li 

Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči 

zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, 

nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné 

péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

 



XII.  Obecné ustanovení o provádění oprav: 

1. Provádění opravy přístrojů a zařízení probíhá výlučně na základě oznámených vad 

Dodavateli. Tyto vady musí být oznámeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) 

dnů od převzetí zboží Kupujícím. 

 

2. Dodavatel je oprávněn odmítnout provedení opravy, pokud byly již provedeny cizí zásahy 

nebo není zaručena bezpečnost našeho personálu. 

 

3.  Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením oprav (např. náklady na montáž a 

demontáž, dopravu, cestovné a dojíždění) hradí Kupující. Na záruční práce v závodu 

Kupujícího musí být ze strany Kupujícího zdarma poskytnuty nezbytné pomocné síly, zvedací 

zařízení, lešení či drobný materiál. 

4.  Jakékoli nároky nad rámec odstranění závady jako realizace práva z vadného plnění budou 

hrazeny ze strany Kupujícího. 

 

XIII. Platební podmínky: 

1. Dodavatel akceptuje následující platební podmínky: 

 

a) platba v hotovosti při nákupu, 

 

b) platba předem bankovním převodem, 

 

c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující 

hradí navíc tzv. dobírečné – dle způsobu dopravy); 

 

d) platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě), 

 

e) jiným způsobem na základě výslovné dohody stran Smlouvy. 

 

 

XIV. Výhrada vlastnictví:  

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu Smlouvy až úplným zaplacením celé kupní 

ceny. 

2. Kupující se zavazuje zdržet se jakékoliv dispozice s předmětem Smlouvy, která by mohla 

předmět Smlouvy poškodit do okamžiku nabytí vlastnického práva k předmětu Smlouvy 

Kupujícím. 

 

3. Kupující se zavazuje zejména předmět Smlouvy nepřevést na třetí osoby, a to až do okamžiku 

nabytí vlastnického práva k předmětu Smlouvy dle výše uvedených ustanovení.  

  

4. Kupující tímto Dodavateli postupuje svoji budoucí pohledávku na zaplacení kupní ceny či 

jiného finančního vyrovnání vůči třetí osobě, která mu vznikne v návaznosti na porušení výše 



uvedených povinností, v důsledku čehož dojde k převodu či přechodu vlastnického práva 

Kupujícího k předmětu Smlouvy na takovou třetí osobu.    

 

5. V případě prodlení s uhrazením ceny za Dodávku je Dodavatel oprávněn na vrácení zboží či 

věci Kupujícím. V takovém případě je na výhradním rozhodnutí Dodavatele, zda odstoupí od 

Smlouvy či nikoliv. 

 

6. Kupující je povinen až do uhrazení fakturovaných částek považovat veškeré dodané zboží za 

majetek Dodavatele, ať se již jedná o zpracované zboží nebo ne, a pokud mu již bylo toto 

zboží předáno, pak se jej zavazuje pojistit na jeho pořizovací hodnotu a pečlivě uložit tak, aby 

do doby uhrazení veškerých pohledávek Dodavatele za Kupujícím nemohlo dojít ke snížení 

jeho hodnoty. Pojistné plnění se Kupující zavazuje vinkulovat ve prospěch Dodavatele. 

   

7. Kupující je povinen Dodavateli neprodleně poskytnout informace o umístění, jakémkoli 

dalším prodeji dodaného zboží, jehož vlastnické právo dle tohoto článku VOP nepřešlo na 

Kupujícího. 

 

XV.  Záruka za jakost: 

1. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že věc/zboží bude po určitou dobu způsobilá k 

použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení 

záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být 

poskytnuta i na jednotlivou součást věci. 

 

2. Dodavatel poskytuje záruku za jakost dodaného zboží v délce šesti (6) měsíců od přechodu 

nebezpečí na věci, na provedení oprav či jiných služeb pak dva měsíce od provedení opravy či 

jiné služby. Vylučuje se ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

3. Dodavatel nepřebírá žádné záruky za jakost poskytnuté třetími osobami, a to ani v případě, že 

nakupuje díly/zboží od svých dodavatelů, které jsou následně předmětem Dodávky. Dodavatel 

poskytuje záruku za jakost výlučně v rozsahu ust. čl XV odst. 2 VOP výše.  

 

4. Záruku za jakost dle tohoto čl. VOP Dodavatel neposkytne tehdy, bylo-li zboží změněno třetí 

stranou nebo dalším zpracováním osobou odlišnou od Dodavatele a závada je v příčinné 

souvislosti s touto změnou. 

 

5. Záruka za jakost zaniká, pokud Kupující nedodržuje předpisy pro nakládání s dodaným 

zbožím, požadavky na montáž, provozní podmínky, přetěžuje jednotlivé díly nebo zachází 

s předmětem Dodávky jiným způsobem nesprávně či nedbale nebo neinformuje Dodavatele o 

způsobu budoucího použití dodaného zboží, resp. o prostředí, ve kterém má být zboží 

používáno. 

 

6. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc či zboží podle Smlouvy 

odesláno, běží od doručení věci či zboží do místa určení. Má-li koupenou věc či zboží uvést 

do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci či zboží do 

provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí 

věci či zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. 

 



7. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na 

Kupujícího vnější událost. 

 

XVI.  Odstoupení od Smlouvy: 

1. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že je Kupující 

v prodlení s platbou či jiným plněním. Před odstoupením od Smlouvy může Dodavatel 

poskytnout Kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění. 

 

2. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností tehdy, pokud se 

provedení Dodávky zpožďuje z důvodů na straně Kupujícího. Ustanovení o dodatečné 

přiměřené lhůty dle čl. XVI odst. 1 platí obdobně. Prodlení dle tohoto článku musí trvat 

alespoň polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejméně však tři (3) měsíce. 

 

3. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit o Smlouvy tehdy, pokud existují pochybnosti o 

solventnosti Kupujícího, který na výzvu Dodavatele neuhradí přiměřenou zálohu, ani 

neposkytne vhodnou záruku, a to v přiměřené lhůtě poskytnuté Dodavatelem. 

 

4. Kupující se každopádně zavazuje v případě odstoupení od Smlouvy uhradit již provedené 

výkony a dílčí výkony ze strany Dodavatele. To platí také pro ty výkony či dodávky, které 

ještě nebyly převzaty Kupujícím. 

 

5. V ostatním se řídí otázky odstoupení od Smlouvy zákonnou úpravou. 

 

XVII. Započtení a postoupení pohledávek:   

1. Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávky za Kupujícím na třetí osobu za podmínek 

stanovených zákonem. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti Kupujícího vůči Dodavateli započíst své 

pohledávky proti pohledávkám Dodavatele vůči Kupujícímu. 

 

3. Zadržení ceny za Dodávku či její části Kupujícím je přípustné jen v rozsahu nezbytném pro 

provedení opravy či doplnění Dodávky ze strany Dodavatele a za předpokladu, že nárok 

Kupujícího na opravu či doplnění Dodávky je oprávněný.   

 

 

XVIII.  Závěrečná ustanovení: 

 

1. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 9. 2016 a ruší jakékoliv předchozí 

znění VOP včetně jejích součástí. 

 

2. Veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy uzavřené dle těchto VOP nebo týkající se jejího 

porušení, ukončení či neplatnosti, budou s konečnou platností vyřešeny před věcně a místně 

příslušnými soudy České republiky.  

 



3. Aplikace CISG pro Smlouvy uzavřené dle těchto VOP se vylučuje.  

 

4. Veškeré vedlejší dohody ke Smlouvě uzavřené na základě těchto VOP, změny či dodatky 

takové Smlouvy vyžadují pro jejich účinnost písemnou formu. To platí také pro vzdání se 

tohoto požadavku. 

 

5. Pokud je Smlouva dle těchto VOP uzavřena mezi Dodavatelem jako Podnikatelem a 

Kupujícím jako Spotřebitelem, pak se jejich vzájemný smluvní vztah v plném rozsahu řídí 

příslušnými ustanoveními českého práva, zejména pak Občanského zákoníku.  

 

6. Pokud by bylo některé z ustanovení těchto VOP neplatné, a to zcela nebo zčásti, 

nevymahatelné či se stalo neplatným či nevymahatelným po uzavření Smlouvy, není tím 

dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto VOP. Takové neplatné či nevymahatelné 

ustanovení musí být nahrazeno takovým platným a vymahatelným ustanovením, které bude 

co nejblíže hospodářskému cíli, který obě smluvní strany sledovaly neplatným či 

nevymahatelným ustanovením. 
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