






I.Úvodníustanovení 

1. Společnost MONTPLAST Uherský Brod s.r.o. se pro účelytěchtoVšeobecnýchobchodníchpodmínek–
prodejní (dále též jen „VOP“) označuje za „prodávajícího“, a smluvní partner se pro účely těchto VOP
označujejako„kupující“.ProúčelytěchtoVOPasouvisejícísmlouvyseoznačení„prodávající“,„kupující“,
„kupní smlouva“ nebo „smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. smlouva o dílo či jiná
obdobná smlouva, ve kterých společnost MONTPLAST Uherský Brod s.r.o. vystupuje jako prodávající,
zhotovitel nebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění,
přičemžustanovenítěchtoVOPsenatakovývztahpoužijípřiměřeně. 
2. Dodávky zboží, služby (dále také jen „zboží“), nabídky a jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují
výlučně na základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro
všechnybudoucíobchodnívztahy,atoivpřípadě,ženejsouznovuvýslovnědohodnuty.Kupnísmlouvači
Smlouvaodílojeuzavřenavždyvpísemnéformě,vsouladustěmitoVOP. 
3. TytoVOPseuplatnínaveškeréobchodnílistinyprodávajícího,tj.inajehonabídku. 
4. Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky prodávajícím (vzniku smlouvy) nebo při
dodáníplnění(zbožíčislužeb). 
5. OdchylkyodVOPjsouplatnéjentehdy,pokudbylyprodávajícímpísemněpotvrzeny.Obchodnípodmínky
kupujícího se nebudou aplikovat na smluvní vztahy upravené těmito VOP, pokud nebude v příslušné
smlouvěvýslovnědohodnutojinak. 
6. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a
obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté ve smlouvě či v těchto VOP
nebudouprožádnousmluvnístranuzávazné.Smluvnístranytímtoprohlašují,žesevjejichprávnímstyku
nepřihlížíkobchodnímzvyklostemzachovávanýmobecněanebovdanémodvětví,ažeobchodnízvyklosti
nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující
účinky,avšakpoužijíseažvpřípadě,žeobčanskýzákoníkdanousituacineřeší. 
7. Kupující bere na vědomí, že tyto VOP se uplatňují v široké paletě obchodníchvztahůprodávajícího,od
kupních smluv, přes smlouvy o dílo, po inominátní smlouvy aj. S ohledem natutoskutečnostobsahujíi
jednotlivé články a body, které výslovně na konkrétní obchodnívztahnebudoudopadat.Tatoskutečnost
však nikterak neznačí nesrozumitelnost nebo neurčitost či z jiného důvodu jakoukoliv neplatnost těchto
VOP,nebojejichjednotlivýchbodů. 
8. Tyto VOP se vztahují také na dodávky plnění maloobchodním způsobem – fyzickým osobám –
nepodnikajícímsubjektům,přičemžvtomtopřípaděsetytoVOPpoužijíobdobně. 



II.Nabídky,objednávky,smlouvy 

1. Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovým
parametrůmjsounezávazné,ledažebylovýslovněpísemnědohodnutojinak. 
2. Za objednávku je prodávající oprávněn považovat, jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejména
písemněpodpisemsmlouvyčiobjednávkyvsídlespolečnosti,zaslanée-mailemčifaxem,aletakéústně. 









3. Prodávající preferuje zasílání objednávek na objednávkovýchformulářích.Zobjednávkymusíbýtzřejmé
vymezenídruhupožadovanéhoplnění,jehomnožstvíatermínjehododání. 
4. Pokudkupujícíneuvedevobjednávcesvéčísloregistracekdanizpřidanéhodnoty,budezbožídodános
fakturouafakturovanáčástkabudevčetnědanězpřidanéhodnoty. 
5. Smlouvajeuzavřenaokamžikem,kdydojdekeshoděmezinávrhemnauzavřenísmlouvy(odsouhlasením
cenovénabídkyneboobjednávky)ajejíakceptací(zpravidlaúhradazálohovéfaktury).Smluvnístranypro
vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádějí, že tato akceptace musí být bezvýhradná, tj. v případě, že
akceptacebudenávrhnauzavřenísmlouvy,jakkolivměnit(byťbysejednaloopodstatnouzměnu),takse
jedná o nový návrh na uzavření smlouvy, který, aby smlouva byla uzavřena, musí být akceptován. V
případě, že k akceptaci nedojde, avšak dojde k plnění dle předchozího(původního)návrhunauzavření
smlouvy, pak se smlouva považuje za uzavřenou tak, jako kdyby akceptace návrhu se od návrhu na
uzavřenísmlouvyneodchylovala. 



III.Ceny 

1. Cenazazhotovenídílabylasjednánanazákladěnabídkyzhotoviteledledodanýchpodkladůobjednatele. 
2. Cena d
 íla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení,
dokončeníařádnémupředáníapřevzetípředmětudíla. 
3. Případné vícepráce budou realizovány pouze na výslovný pokyn objednatele, dle jeho samostatné
objednávky.Platbavícepracíbudezahrnutadocelkovécenydíla 
4. Pro ceny zboží a služeb platí ceny z aktuálního ceníku prodávajícího, není-li výslovně sjednáno jinak.
Kupujícínasebevsouladusustanovením§1765odst.2a§2620odst.2občanskéhozákoníkupřebírá
nebezpečízměnyokolností. 
5. Ceny jsou uvedeny bez danězpřidanéhodnoty(DPH),kterásedopočítápodlesazbyproDPHplatnév
dendodávky,pokudnenístanovenojinak. 
6. Rozhodnýmdnemproplatnostaktuálníceníkovécenyjedenpotvrzeníobjednávky. 



IV.Platebnípodmínky 

1. Nároknazaplacenícenyvznikáprodávajícímuvokamžikudodánízbožíkupujícímu,případněvokamžiku
předánízbožíkupujícímu,pokudzesmlouvyvyplývázávazekprodávajícíhokprovedenímontáže. 
2. V případě že smlouva jeuzavíránasnovýmkupujícím,takjeprodávajícíoprávněnpožadovatzálohuna
smluvní cenu až do výše 100% ceny, kteroužto zálohu je kupující povinen uhradit. Po dobu prodlení
kupujícího s úhradou zálohy není prodávající v prodlení s plněním svých závazků, a o tuto dobu se i
prodlužujelhůtakdodánízboží.Vpřípaděprodleníkupujícíhosúhradouzálohypodobudelšínež30dní,
jeprodávajícíoprávněnodsmlouvyodstoupit. 
3. Prodávajícíjeoprávněnvyžadovatvodůvodněnýchpřípadechzajištěnísvýchpohledávekvůčikupujícímu
formou obvyklou pro obchodní styk, zejména bankovní zárukou, popřípadě provedení platby skrze
dokumentárníakreditiv,přičemžtakovýpožadavekbudeuvedenvždyvpísemněuzavřenésmlouvěnebo
potvrzení objednávky. V případě neakceptacetohotopožadavkuzestranykupujícíhonedojdekuzavření
kupnísmlouvy. 









4. Splatnostfakturčiní,není-lisjednánojinak,14dnůoddatavystavenífaktury. 
5. Faktury budou splňovat náležitosti daňových dokladů. Pouze v případě, že faktura nebude obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, bude kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu, a to do 3
pracovních dnůodjejíhodoručeníkupujícímu.Vtakovémpřípaděběžílhůtasplatnostiodednedoručení
nové opravené faktury. Pokud k vrácení faktury dojde po uplynutí výšeuvedenélhůty,taknedocházíke
změněpůvodníhotermínusplatnostifaktury. 
6. Úhrada sepovažujezaprovedenoupřipsánímpříslušnéčástkynaúčetprodávajícíhonebozaplacenímv
hotovosti. Kupující tak nese veškerénákladynaprovedeníplatby,ajepovinenplatbuprovéststakovým
časovýmpředstihem,abybyladodrženasplatnostfaktury. 
7. Vpřípaděprodleníkupujícíhosezaplacenímjakékolisplatnéčásticenynebosvéhojinéhofinančního
závazku: 
(i) prodávajícíbudeoprávněnpožadovatpokupujícímakupujícíbudepovinenzaplatitprodávajícímu
smluvníúrokzprodlenívevýši0,1%zdlužnéčástkyzakaždýzapočatýdenprodlení;a 
(ii) prodávající budeoprávněnpozastavitplněnísmlouvy,dokudnebudepříslušnáneuhrazenáplatba
zaplacena, přičemž v takovém případě bude kupujícípovinennahraditprodávajícímuveškeréškody,
náklady a výdaje vzniklé prodávajícímu; prodávajícíbudeoprávněnpozastavitveškerásváplněníze
všechvzájemnýchobchodníchvztahůskupujícím. 




V.Dodacípodmínky,balení,přechodrizika

1. Dodání zboží a služeb v České republice se řídí dohodou smluvních stran. V případě provádění
montážních prací jsou výrobky prodávajícího dodány přepravou prodávajícího. V případě odběru pouze
výrobkůbezmontážníchpracíjezbožídodánozaúplatuvozidlyprodávajícíhoanebovpřípaděvlastního
odvozukupujícíhojepředánovsídlespolečnostikupujícímu. 
2. Vpřípaděvlastníhoodvozujekupujícípovinenrespektovatvýdejníčasyprodávajícího.Mimotytouvedené
časyprodávajícíneníschopensjistotouzajistitnakládkuzboží. 
(i) Kupující povinensizajistitdostatečnémnožstvíupevňovacíchzdrojů,abybylazajištěnabezpečná
přeprava. 
(ii)Kupujícíjepovinenproplynulounakládkupřijetvedvouosobách. 
3. Převzetí zboží nebo provedených prací je kupující povinen na dodacím dokladu (dodací list, resp.
předávací protokol) potvrdit, v opačném případě není prodávající povinen zboží kupujícímu předat, a
dodánísepovažujezazmařenézdůvoduspočívajícíhonastraněkupujícího. 
4. Dodacítermínyjsouurčenyplánemmontáží.Termíndodánísevždystanovíveprospěchprodávajícího,tj.
kupující je povinen akceptovat i plnění před sjednaným termínem dodání. O dodání bude kupující
informovánnejdéle7dnůpředdodánímnebozahájenímprací. 
5. Objednatelsezavazujepřistoupitnapřiměřenéprodlouženísjednanédobyrealizace,pokud: 
(i)dojde k nuceným technologickým přestávkám a ke zdržení došlo vlivem vyšší moci nebo
nepříznivýchklimatickýchpodmínek 
(ii) dojde během realizace ke změně rozsahu nebo druhu prováděných prací požadovaných
objednatelem, 
(iii)zhotovitelnebudemocipokračovatvpracíchzjinýchdůvodůspočívajícíchnastraněobjednatele
nebonezaviněnýchzhotovitelem. 









6. Objednatel bere na vědomí, že montáž je podmíněna výrobou výplní stavebních otvorů, která bude
zahájena až poté, kdy bude uhrazena na účet zhotovitele záloha v souladu s čl. III této smlouvy. Při
prodlenísúhradouzálohyseotutodobuprodlužujetermíndodánídíla,nebude-lidohodnutojinak. 
7. Zjevné vady a škody, vzniklé při přepravě, je nutné k zachování nároků kupujícího při převzetí zboží
neprodleně zaznamenat písemně na dodací nebo nákladní listy a skryté škody nahlásit prodávajícímu
písemněnejpozdějivtermínuprouplatněnívadzboží. 
8. Kupujícíjepovinenbezzbytečnéhoodkladu,nejpozdějido3dní,popřevzetízbožíčislužbyprovéstjejich
prohlídku,kdynejpozdějipřiprovedeníprohlídkyjeoprávněnreklamovatzjevnévadyvýrobkučislužbyči
nekompletnostdodávky.Vpřípaděnereklamovánízjevnýchvadčinekompletnostidodávkybezprostředně
povykonáníprohlídkyvtermínuuvedenémvpředchozívětě,právozvadreklamovanýchvrozporustímto
ustanovenímVOPzaniká. 



VI.Neodebránízboží 

1. V případě, že kupující nepřevezme, respektive neodebere dodávkuvesjednanémtermínubezzjevného
důvoduvpodoběvadanedodělkůzjištěnýchpřipředánídílanebodokončenípřepravyzaznamenanýchv
dodacímlisturesp.předávacímprotokolu,jepovinenzaplatitprodávajícímusmluvnípokutuvevýši0,1%
dennězcenyneodebranéhozboží,zakaždý,byťzapočatýdenprodleníkupujícího,čímžnejsoudotčeny
ostatnínárokyprodávajícího(např.znáhradyškody,aj.). 
2. V případě, že kupující zboží nepřevezme, respektive neodebere ani do 30ti dnů od vyrozumění o
dokončení výroby, pak tímto není nikterak dotčen nárok prodávajícího na zaplacení smluvní ceny za
výrobky a dopravu, neboť prodávající splnil své závazky z této smlouvy mu vyplývající (uskutečnění
zakázkovévýroby).Zaplacenísmluvnícenyzaneuskutečněnémontážníprácenebudenárokováno. 



VII.ZRUŠEN 

VIII.Montáž 

1. V případě, že smlouva zahrnuje montáž zboží nebo jeho části, pak senatutosmlouvubudeaplikovati
tentočlánekVOP. 
2. Demontážíserozumírozřezánístarýchrámůokenadveřívybourání,vyčištěnístavebníhootvorua(pokud
není sjednána likvidace odpadu) uložení u zákazníka v místě montáže. Při demontáži nezaručujeme
nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jakozachovánívnitřníchavnějšíchparapetů.Objednatel
bere výslovně na vědomí, že pokud bude prováděna demontáž starých oken a rámů, zhotovitel
neodpovídázaškodyvzniklénazdivuaomítkáchvmístechstavebníchprací,kteréjsouvlivemsvéhostáří
narušené (zvětralé, popraskané atd.), za škody vzniklé přidemontážistávajícíchokenpodfasádouaza
škody vzniklé při ukotvení. Práce budou prováděny s maximální šetrností. Demontované komponenty
(starérámy)budoupřidemontážirozřezány. 









3. V ceně montáže není započítána montáž parapetů, venkovních anivnitřních,pokudneníuvedenojinak.
Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří sALprahem)je3cmvysokýpodkladníprofil,jehož
výškanenísoučástívýšeuvedenýchvýrobníchrozměrůoken.Všechnydveřeaoknaotvíravédovnitřjsou
znázorněnypřipohleduzevnitř,dveřeotvíravévenjsouznázorněnypřipohleduzvenku. 
4. Montáží se rozumí zaměření otvorů, usazení, vyvážení, vypodložení, uchycení montážními plechy,
případně turbo šrouby a zapěnění spáry PU pěnou. Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti. Ořezání
přebývající pěny je prací spadající do zednického zapravení vzhledem k nutnosti ztvrdnutí PU pěny.
Ořezání je vhodné provést těsně před zednickým zapravením, aby bylo zabráněno nataženívlhkostido
pěnyzovzdušíazůstalatakzachovánajejístálostakvalita. 
5. Nejsou-li v cenové nabídce a celkové kalkulaci uvedeny těsnící pásky (SWS), objednatel nepožaduje
montáž podle normy ČSN 746077, ačkoliv byl objednatel poučen o nebezpečích a rizicích, které takto
mohouvzniknout. 
6. Zednickýmzapravenímserozumízapravenívnitřníchšpaletvčetněosazenívnitřníchparapetů.Zapravení
zvnějšístranyspočívávořezáníPURpěnyazaakrylátovánímontážníspárydovelikosti5mm.Vpřípadě
většíspáryjezapraveníbránojakovícepráce.Montážvenkovníchparapetůnenísoučástícenyzednického
zapravení,pokudneníuvedenovefinančníkalkulaci. 
7. Likvidací odpadu se rozumí odvoz rámů, křídel suti a jejich uložení na skládku. Likvidace nebude
provedena,pokudneníuvedenavcenovékalkulaci. 
8. Kupujícíjepovinenpředatmísto,kdebudemontážprováděna(dáletakéjen„staveniště“).Staveništěbude
připředáníprodávajícímuprostéprávazávazkůtřetíchosobazpůsobilékprováděnídíla–tedymontáže
zboží. 
9. Propřípadneoprávněnéhozásahudostaveništěčijinéhoznemožněníprováděnímontážezbožízestrany
třetích osob či kupujícího, se přiměřeně prodlužuje dobaplněníaprodávajícímuvznikáprávonaúhradu
veškerýchtímtojednánímzpůsobenýchškod. 
10. Kupující je povinen zajistit, aby na staveniště byl zamezen vstup všem nepovolaným osobám, zejména
dětem,kdyžvpřípaděporušenítétopovinnostinesekupujícíodpovědnostzaškodunazdravítěchtoosob,
zaškodunamajetkusvém,prodávajícíhoitřetíchosob. 
11. Odebranouelektrickouenergii,vodné,stočnéadalšíodebranámédiahradíkupující. 
12. Kupující je povinen na vyžádání prodávajícího poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu
podklady požadované prodávajícím, které jsou pro řádné a úplné provedení montáže zboží nezbytné a
zabezpečovatsoučinnostpracípřidotčenémontáži. 
13. V případě, žepokynykupujícíhokprováděnímontáže,případněvěcipřevzatéodkupujícíhokprovádění
montáže, budou nevhodné, je prodávající oprávněn přerušit montážní práce, a po poučení kupujícíhoo
nevhodnostijehopokynůčivěcípřevzatýchkprováděnímontážepokračovatbuďpodlepokynůkupujícího,
přičemž podmínkou tohoto postupu je písemné potvrzení pokynů kupujícího kupujícím s poučením o
možných následcích, případně je prodávající oprávněn postupovat podle jiného vhodného postupu či
použítjinévhodnévěcikrealizacipožadovanémontáže. 
14. Kupující není oprávněn užívat nepředané dílo či nepředanou část díla bez předchozí dohody s
prodávajícím. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsána osobami
oprávněnými k podpisu této smlouvy či jejím změnám. Užívá-li kupující či umožní-li kupující užívat
nepředané zboží po provedené montáži, má se za to, že dílo bylo prodávajícím řádně dokončeno a
předáno. 
15. Vpřípaděmontážezbožímáprodávajícínároknazaplacenícenypopředánízbožípoprovedenémontáži
kupujícímu. Kupující není oprávněn zboží po provedenémontážinepřevzít,atoivpřípadě,ževykazuje
drobnévadyanedodělky,kterésamyosoběneznemožňujíužívánízbožípoprovedenémontáži.Ujednání
ododánízbožíajehopřevzetíuvedenávostatníchčástechtěchtoVOPseužijíobdobně. 












IX.Vadyazárukazajakost 

1. Zbožíjedodávánovstandardníkvalitě,není-lismluvnímistranamidohodnutojinak. 
2. Prořešenívadazárukyzajakostobecněplatíustanoveníobčanskéhozákoníku.Vyskytne-liseuzbožíči
službydodanéprodávajícímvada,mákupujícíprávovaduuprodávajícíhoreklamovat. 
3. V případě, že není ve smlouvě dohodnuta montáž výrobků, vztahuje seodpovědnostzavadypouzena
výrobky,nikolivnajejichfunkčnostpozabudování. 
4. Po montáži a následném zednickém zapravení je objednatel povinen odstranit ochrannou folii oken,
nejpozdějivšakdo14dnů. 
5. Pro spolehlivou funkčnost a chod kování je nutné, aby objednatel 1 x za 6 měsíců provedl kompletní
promazánívšechpohyblivýchčástíkování. 
6. Prodávajícíodpovídázavady,kterémázbožíčislužbavokamžikupřevzetíkupujícím,stejnětakodpovídá
za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené
nesprávnoumanipulací,mechanickýmpoškozenímkupujícímnebotřetímiosobami. 
7. Zjevnévadyavadyzjistitelnépřiprohlídcezbožíčislužbyjekupujícípovinenreklamovatihnedpřipřevzetí
nebo prohlídcezbožípopřevzetídododacíholistu,resp.předávacíhoprotokolu,jinakprávokupujícíhoz
vad zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnůod
jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady. Vadymusíbýt
kupujícím reklamovány písemně, a v reklamaci musí být uveden popis vady, jak se vada projevuje,
výslovně určení čísla smlouvy nebo dodacího listu, aj rozhodné skutečnosti. V okamžiku odeslání této
písemné reklamace se zakládá právo kupujícího na bezplatné odstranění vady. Při neuvedení všech
požadovanýchúdajůseodobu,nežlibudoudoplněny,prodlužujedobaprovyřízeníreklamace. 
8. Není-liprodávajícímvýslovněpísemněposkytnutazáručnídobadelší,činízáručnídoba24měsíců. 
9. Záruční doba začíná běžet od dodání zboží či služby kupujícímu (tj. smluvnímu partnerovi, nikoli
koncovémuzákazníkovi). 
10. U oprávněných reklamací prodávající odstraní vady tak,žezbožíopravínebojejvymění,atonavlastní
náklady. Vpřípadě,žeodstraněnívadynebudemožné,popřípaděprodávajícíprohlásí,žeodstranitvadu
nelze,pakmákupujícínároknapřiměřenouslevuzcenyzboží. 
11. Nárokykupujícíhonadrámecvýšeuvedeného,zvláštěnárokynanáhraduškodyvčetněušléhoziskunebo
jinýchmajetkovýchškodkupujícího,jsouvyloučeny. 
12. Není-li sjednáno jinak, lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů.Lhůtaprovyřízeníreklamacemůžebýt
prodávajícímvodůvodněnýchpřípadechprodloužena. 
13. V případě, že kupující je v prodlenísúhradouceny,neníprodávajícípovinenzahájitreklamačnířízenía
doba pro vyřízení reklamace počne běžet až od data úhrady ceny za celou dodávku. Smluvní strany
výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnouplatbujakékoličásticenyzdůvoduvad
zbožínebojinýchtvrzenýchnárokůkupujícíhovůčiprodávajícímu. 
14. Prodávajícísivyhrazujeprávoposouditvadunamístěinstalace,vpřípadě,žemunebudetotoposouzení
umožněno,jeprodávajícíoprávněnreklamacizamítnout. 
15. Je-likupujícímureklamacevyřízenavýměnouzbožízabezvadné,nezapočítávásedoběhuzáručnídoby
čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen si zboží převzít a to
zejména v případě výroby nového kusu. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena formou opravy zboží či
služby,nezapočítávásedoběhuzáručnídobyčas,kterýplyneoduplatněníreklamacedookamžiku,kdyje
kupujícípovinenpřevzítopravenéplnění. 
16. Prodávající má právo požadovat popis reklamovaných vad formou znaleckého posudku zpracovaného
soudnímznalcemneboznaleckoufirmou.Pokudbudereklamaceuznána,znalečnéprodávajícíkupujícímu
uhradí. 










17. V případě zjištění vad je kupující povinen kupní cenu zaplatit. Případné nároky z vad budou řešeny
dodatečně. 
18. Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v „Reklamačním řádu“prodávajícího,kterýjezveřejněn
nawebovýchstránkáchprodávajícího(www.oknamontplast.cz)nebojejlzevpísemnépodoběnazákladě
písemného požadavku zaslat pro účely reklamačního řízení kupujícímu. Smluvní strany se výslovně
dohodly na tom, že pokud se mají na smlouvu užít tyto VOP, pak jejich ustanovení má přednost před
reklamačnímřádem. 



X.Ostatníujednání 

1. Kupujícíneníoprávněnbezpředchozíhopísemnéhosouhlasuprodávajícíhonaúhraducenyplněníprovést
zápočetjakékolivjehopřípadnépohledávky. 
2. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy nabude kupující okamžikem
zaplaceníceléceny.Smluvnístranyberounavědomí,žetakovátovýhradavlastnickéhoprávamáúčinky
tolikomezinimi. 
3. Vpřípaděpohledávekvzahraničníměněprodávajícíjeoprávněnpoužítproplacenídodávek„doložkuna
pevnýkurz“,kdyrozhodujícímkurzemjekurzČeskénárodníbankyvevztahukměněplacenívdenvzniku
kupnísmlouvy.ZajištěnouměnoujeCZK,vpřípaděneexistencevolnésměnitelnostijezajišťovacíměnou
EUR,USD,JPY,CHF,atodlepořadíuvedenéhovýše. 
4. Kupujícítímtodáváprodávajícímupodleustanovení§7zákonač.480/2004Sb.,vezněnínovel,souhlask
zasílání obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresukupujícího.Kupujícísijeplněvědom
toho, že tento souhlas je oprávněnkdykolivvbudoucnuodvolat,atojakpropřijetíjednotlivézprávy,tak
propřijímáníobchodníchsděleníprodávajícíhoobecně. 
5. V případě, že kupujícím je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání(dálejen
„spotřebitel“), tak ustanovení těchto VOP musí být vykládány tak, aby mu nesnížila právní ochrana
poskytovanámukogentnímiustanovenímiprávníhořádu,kterýbyvpřípaděneexistencečl.X.těchtoVOP
bylrozhodný.Vpřípaděuzavřeníkupnísmlouvydálkovýmzpůsobemnebovmístě,kteréobvykleneslouží
k podnikání prodávajícího, s výjimkou výslovného pozvání prodávajícího si kupujícím, je spotřebitel
oprávněnodsmlouvyodstoupitdo30dníodjejíhouzavření,respektivedo14dníodjejíhouzavření,pokud
jiždošlokplněnízestranyprodávajícího. 
6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá úhrnná předvídatelná škoda (jak škoda přímá, tak i nepřímá, či
škodavzniklázákazníkůmkupujícího),ježmůžekupujícímuvzniknoutpřiplněnísmlouvyzjednohočivíce
porušenísmluvníchčizákonnýchpovinnostíprodávajícího,můžedosáhnoutnejvýšesmluvníceny,aproto
se smluvní strany dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, nesmí
překročit 100% smluvní cenybezDPH.Limitaceškodysjednanávýšesenebudeaplikovatvpřípadě,že
škodabylazpůsobenaúmyslněnebozhrubénedbalostiprodávajícího. 
7. Bez ohledu na jakékoli jinéustanovenísmlouvynebotěchtoVOPprávokupujícíhonazaplacenísmluvní
pokuty je jediným a výhradním nápravným opatřením,nakterémákupujícínárok,asoučasnějedinoua
výhradní povinností prodávajícího v případě porušení povinnosti prodávajícího zajišťované předmětnou
smluvnípokutou.Okolnostivyššímocivylučujíaplikovatelnostsmluvníchpokut. 
8. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy však
nezanikají: 
(i)nárokynanáhraduškodyvznikléporušenímsmlouvy; 
(ii)nárokynauhrazenísmluvníchpokutneboúrokuzprodlení,pokudjiždospěl,dleSmlouvy; 










(iii)peněžitépohledávkyprodávajícíhozakupujícímvzniklénazákladěčivsouvislostisesmlouvou; 
(iv)ustanoveníolimitacináhradyškody; 
(v)ujednáníovolběprávaařešenísporů; 
(vi)ustanovení,kterářešívztahymezismluvnímistranamipoodstoupeníodSmlouvy,tedytentobod
VOP; 
(vii)ustanovenítýkajícísetakovýchprávapovinností,zjejichžpovahyvyplývá,žemajísmluvnístrany
zavazovatipoukončenísmlouvy. 
9. Smluvnístranysjednávají,žekupujícíneníoprávněnbezpředchozíhopísemnéhosouhlasuprodávajícího
zadržet (tj. vykonat retenční právo) žádnou část zboží ani žádné jiné věci, které získal do své moci v
souvislostisplněnímsmlouvy. 
10. Smluvní strana není odpovědná zanesplněníjakékolipovinnosti,jestližeprokáže,žetotonesplněníbylo
způsobeno překážkou,kteránezáviselanajejívůli,aohledněkterénebylomožnorozumněočekávat,že
by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebojejídůsledkyodvrátila
nebo překonala (dále jen „okolnost vyšší moci“). Jestliže nesplnění povinnosti zesmlouvyjezpůsobeno
třetíosobou,kteroustranapověřilaplněnímceléhosmluvníhozávazkunebojehočásti,popřípadějejeho
činnostpodstatnáprodostánízávazkusmluvnístrany(např.dodavatelmateriálu,bankarealizujícífinanční
transakciapod.)jevyloučenajejíodpovědnostpouzevpřípadě,žeokolnostvyššímocidopadánatutotřetí
osobu. Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku je účinné po dobu,pokteroutrvápřekážka.Strana,
která neplní povinnost, musí oznámit druhé straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit.
Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která neplní povinnost, se
dozvědělaneboměladozvědětotakovépřekážce,jetatostranaodpovědnázaškodutímvzniklou. 
11. Smluvnístranyprohlašují,žejsousivědomy,žeKupnísmlouvaneboSmlouvaodílomůžebýtuzavřenav
době trváníúčinnýchopatřeníorgánůveřejnémocizaúčelemomezeníšířenítzv.koronavirovénebojiné
epidemie, a zároveň, že jsou srozuměny súčinkyadopadymožnýchopatření,naplněníjejichzávazků.
Smluvnístranysedáledohodlynatom,ževpřípadě,kdydojdektakovýmzměnámopatření,tedykpřijetí
takových opatření, které jsou veřejně deklarovány, že použity nebudou (tedy zejména tzv. plošná
„karanténní“opatření,nebojinéomezeníčiztíženícestování),paksetytopovažujízaokolnostvyššímoci
dleshorauvedeného. 



XI.Řešenísporů 

1. Smluvnívztahyzaloženésmlouvouseřídíčeskýmprávnímřádem.Skutečnostineupravenésmlouvouani
těmitoVOPseřídízejménaobčanskýmzákoníkem. 
2. Pro veškeré spory vzniklé ze smlouvy či v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a
kupujícím, popřípadě pro jakékoliv jiné spory mezikupujícímaprodávajícím,pokudjsouobausídlenina
územíČeskérepubliky,sesjednávájakomístněpříslušnýOkresnísoudvUherskémHradišti,pokudprávní
předpisytutovolbumístnípříslušnostiumožňují. 



XII.Závěrečnáustanovení 









1. PokudsmlouvanebotytoVOPprokonkrétnísmluvníustanovení,podmínkučitermínvýslovněnestanoví
jinak, jakékoli úpravy smlouvy a jejích podmínek mohou být provedeny pouze formou písemného
číslovanéhoasprávnědatovanéhododatku,kterýmusíbýtřádněpodepsánosobamioprávněnýmijednat
zasmluvnístrany. 
2. Ustanovení tohoto článku VOP se nedotýká skutečnosti, že prodávající je oprávněn ad-hoc změnit
podmínky smlouvy (např. místo dodání, drobné parametrické změny produktu, aj.), a to na základě
předchozí žádosti kupujícího, a to i bez uzavření dodatku ke smlouvě. Tato žádostkupujícíhomůžebýt
zachycenainapř.ve-mailu,faxuatd. 
3. JednotliváustanovenísmlouvyatěchtoVOPjsounavzájemnezávislá.Pokudněkteréustanovenísmlouvy
nebo těchto VOPbudeshledánonepřípustným,neplatnýmnebonevymahatelnýmdlerozhodnéhopráva,
neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy ani těchto VOP.
Smluvnístranysetímtozavazují,ževeškeránepřípustná,neplatnáanevymahatelnáustanovenísmlouvy
atěchtoVOPnahradíustanovenímiapodmínkamipřípustnými,platnýmiavymahatelnými,jejichžsmysla
účelbudeconejbližšípůvodnímnepřípustným,neplatnýmčineprosaditelnýmustanovením. 
4. Kupujícínasebevsouladusustanovením§1765odst.2občanskéhozákoníkupřebíránebezpečízměny
okolností,tj.případnézměnyokolností,kterézaložívprávechapovinnostechstranhrubýnepoměr,pokud
tuto změnu okolností nemohla žádná ze smluvních stran předvídat ani ovlivnit, nezakládají právo
kupujícímudomáhatsejednáníozměněsmlouvy. 
5. JednotlivéverzetěchtoVOPpublikujeprodávajícínasvýchwebovýchstránkáchsuvedenímjejichverzea
data publikace. Reference na aktuální publikovanou verzi VOP bude považována za dostatečnou,
srozumitelnou a určitou pro to, aby se příslušná aktuální verze těchto VOP aplikovala na předmětný
smluvnívztah. 
6. Prodávající je oprávněn kdykoliprovéstzměnyVOP,atonasvýchwebovýchstránkách.Nověuzavírané
smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na jižuzavřenésmlouvysenovézněníVOPbude
aplikovat,vyjádří-listímoběsmluvnístranypísemnouformousouhlas. 
7. TatoverzeVOPjeúčinnáod1.1.2021. 








