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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ SPOLEČNOSTÍ HTP S.R.O. 

I. 

 Použití všeobecných smluvních podmínek 

1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí veškeré závazkové vztahy mezi 

společností HTP s.r.o., se sídlem U Továrny 798, 394 68 Žirovnice, IČ: 639 08 204, která je zapsána 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 5824 (dále jen 

„Kupující“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Prodávající“) při koupi zboží a služeb od 

prodávajícího, kdy druh, množství a cena požadovaného zboží a služeb jsou vždy ujednány v kupní 

smlouvě. 

2. Dojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření jakékoliv kupní smlouvy, stávají se VOP nedílnou 

součástí závazku založeného takovou kupní smlouvou. Ustanoveními VOP se bude řídit i rámcová kupní 

smlouva, byla-li mezi smluvními stranami uzavřena, a to v rozsahu, v jakém její ustanovení nejsou 

v rozporu s ujednáními rámcové smlouvy. Ustanovení § 1800 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) se neužije. 

3. V případě, že se kupní smlouva svým obsahem odchyluje od VOP, mají ujednání kupní smlouvy přednost 

před odchylnými ustanoveními VOP. Ujednání kupní smlouvy odchylující se od ustanovení VOP 

v neprospěch kupujícího musí mít písemnou formu, jinak se k nim nepřihlíží. 

4. Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, které nebyly kupujícím písemně odsouhlaseny nebo jsou 

v rozporu s těmito VOP nebo kupní smlouvou, jsou neúčinné. 

II. 

Uzavření kupní smlouvy a její obsah 

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, 

a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí 

prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek stanovených kupní smlouvou a VOP. 

2. Obsah kupní smlouvy je určen objednávkou kupujícího, která je nabídkou na uzavření smlouvy. 

3. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci zboží, jeho množství a cenu. Dále může objednávka 

obsahovat zejména jakost zboží, záruční podmínky, platební podmínky, termín a místo dodání zboží. 

4. Souhlasí-li prodávající s objednávkou, potvrdí ji nejpozději do dvou dnů od jejího doručení. Doručením 

potvrzení kupujícímu je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva. 

5. Nesouhlasí-li prodávající s objednávkou, sdělí tuto skutečnost kupujícímu do dvou dnů od jejího doručení 

nebo ve stejné lhůtě zašle kupujícímu svoji novou nabídku. 

6. Dojde-li potvrzení objednávky kupujícímu až po uplynutí lhůty pro její potvrzení, může kupující 

potvrzení jako opožděné odmítnout a kupní smlouva není uzavřena. O odmítnutí nabídky informuje 

prodávajícího bez zbytečného odkladu. 

7. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za 

odmítnutí objednávky a představuje novou nabídku prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní 

smlouva je dle nové nabídky uzavřena pouze tehdy, je-li tato kupujícím potvrzena; ustanovení čl. II odst. 

4 VOP se užije obdobně. 

8. Kupující je oprávněn prodávajícímu vystavovat pozměňující objednávky za účelem úpravy, pozměnění, 

doplnění nebo jiné změny objednaného zboží či jeho části a prodávající je povinen takovou pozměňující 

objednávku přijmout a splnit dle VOP. 

9. Ustanovení §1740 odst. 3 a §1757 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

10. Objednávku nebo nový návrh je možné odvolat, dojde-li odvolání druhé straně před doručením potvrzení 

nebo alespoň současně s ním. 

11. Doručení objednávky, její potvrzení i odvolání je možné učinit prostřednictvím elektronické pošty 

(email), provozovatele poštovních služeb, datové schránky nebo příslušný dokument osobně předat druhé 

straně. Email nemusí být opatřen elektronickým podpisem. Má se za to, že email je doručen dnem dodání 

na poštovní server druhé smluvní strany. 
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III. 

Množství, jakost, provedení a obal zboží 

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v množství, jakosti a provedení ujednaném v kupní 

smlouvě. Nejpozději při předání zboží upozorní prodávající kupujícího na vady zboží, o nichž ví. 

2. Spolu se zbožím předá prodávající doklady a jiné dokumenty, které si kupující vyhradil v objednávce, 

které jsou s daným druhem zboží obvykle dodávány anebo které jsou požadovány zákonem. Nedodání 

těchto podkladů se považuje za vadu zboží. Na vyžádání kupujícího doloží prodávající jakákoli další 

potvrzení, certifikáty nebo prohlášení o shodě výrobku k objednanému zboží. 

3. Prodávající se zavazuje plnit požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

(REACH) a požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU (RoHS). Na vyžádání 

musí poskytnout kupujícímu prohlášení o shodě s těmito nařízeními. 

4. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze 

smlouvy a poskytnutých informací s důrazem na standardy obecně uznávané v daném průmyslovém 

odvětví, vždy však nejméně ve střední jakosti. 

5. Pokud je zboží dodáno na základě výkresů, vzorků nebo návrhů, musí dodané zboží odpovídat těmto 

výkresům, vzorkům nebo návrhům. 

6. Prodávající na své náklady zboží zabalí nebo jinak zajistí pro přepravu tak, aby během přepravy na místo 

určení nedošlo k poškození nebo znehodnocení zboží. 

7. Obal zboží musí umožňovat bezpečnou přepravu a uskladnění zboží bez ztráty jeho kvality. Na obalu 

zboží musí být viditelné a čitelné označení prodávajícího, kupujícího, číslo objednávky, objednací kód 

zboží, údaje o množství a druhu zboží, stejně jako pokyny pro bezpečnou manipulaci se zbožím, tj. 

především manipulační značky pro značení přepravních obalů a označení vyžadována právními předpisy 

upravujícími výrobu, užívání a jiné nakládání s tímto zbožím. Obal zboží musí být šetrný k životnímu 

prostředí. Zboží bez stanovených náležitostí na obalu je považováno za vadné. 

IV. 

Dodání a převzetí zboží 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží na místo a v čase určeném v kupní smlouvě, popřípadě ve 

VOP. 

2. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. 

3. Není-li v kupní smlouvě ujednán čas plnění, plní prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti 

dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

0,5 % z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od 

doručení výzvy k úhradě prodávajícímu. 

5. Prodávající nesmí bez souhlasu kupujícího pozastavit dodávku jakéhokoli objednaného zboží. 

6. Zboží se považuje za dodané podpisem dokladu o převzetí kupujícím, zpravidla dodacího listu. 

7. Převzetí dodaného zboží kupujícím neosvědčuje bezvadnost zboží ani s ním spojených dokladů. Kupující 

není povinen provést prohlídku zboží při jeho předání. Prohlídka zboží může být provedena až při jeho 

zpracování nebo dodání dalšímu zpracovateli či koncovému objednateli. 

8. Dodá-li prodávající zboží s vadami, zejména pak v jiném množství, jakosti, provedení, než bylo ujednáno 

v kupní smlouvě nebo vyplývá z VOP, není kupující povinen zboží převzít. Kupující je oprávněn vrátit 

takové zboží na náklady prodávajícího. Ustanovení § 1921, § 2103 - § 2105 občanského zákoníku se 

neužijí. 

9. Kupující je oprávněn převzít i zjevně vadné plnění. Do dokladu o převzetí zboží pak zjištěnou vadu 

specifikuje spolu s uvedením konkrétního zboží, na kterém se daná zjevná vada vyskytuje. Zjevné vady 

zboží může kupující vytknout i bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky zboží, i když byly vady 

patrné již při jeho převzetí. Ustanovení § 1917 občanského zákoníku se neužije. 

10. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží v okamžiku, kdy jej protokolárně převezme od 

prodávajícího, a to řádným podpisem dokladu o převzetí, zpravidla dodacího listu. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0863&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0863&from=CS
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V. 

Cenové podmínky 

1. Cena zboží je vždy ujednána v kupní smlouvě.  

2. Změna ceny zboží je možná pouze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran. 

3. U rámcových objednávek nebo opakované výroby, u kterých došlo v průběhu jejich plnění k navýšení 

ceny materiálu nebo energií nejméně o 15 %, je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit cenu. 

Tato úprava musí být zdůvodněna a doložena prodávajícím písemnou formou nejméně 90 dnů před 

dodáním zboží. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Prodávající je povinen předložit faktury v ověřitelné podobě, a to v souladu s právními předpisy, 

všeobecnými účetními principy a zvláštními požadavky kupujícího. 

2. Faktura musí obsahovat nejméně tyto informace: název, sídlo a kontaktní osobu prodávajícího včetně 

kontaktních informací (telefonní číslo, emailová adresa apod.), datum vystavení faktury, číslo faktury, 

číslo objednávky, množství, specifikaci dodaného zboží, cenu (celkovou fakturovanou částku), měnu, 

výši daně, daňové identifikační číslo a platební podmínky. K faktuře prodávající přiloží potvrzený dodací 

list. 

3. Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu na základě řádně vystavené 

faktury s potvrzeným dodacím listem. Fakturu nesplňující náležitosti ujednané v kupní smlouvě nebo 

VOP je kupující oprávněn vrátit zpět prodávajícímu k přepracování a není povinen na ni ničeho plnit. 

4. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dní od doručení kupujícímu. 

5. Má-li zboží vady, kupující není povinen až do doby úplného odstranění vad nebo dodání náhradního zboží 

platit kupní cenu, popř. neuhrazenou část kupní ceny. Totéž platí, bude-li dodáno menší než sjednané 

množství zboží. 

6. Úhrada ceny za zboží bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího. 

7. Kupujícímu vzniká vlastnické právo ke zboží okamžikem úhrady kupní ceny. 

VII. 

Záruka za jakost 

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce určené kupní smlouvou. Není-

li v kupní smlouvě sjednána délka záruční doby, poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců. 

2. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím. 

3. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží si po záruční dobu zachová vlastnosti vymíněné 

v kupní smlouvě a stanovené ve VOP, bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová 

obvyklé vlastnosti. Obvyklý účel a vlastnosti vyplývají zejména z výkresů, vzorků nebo návrhů zboží a 

obvyklého užití zboží v daném průmyslovém odvětví. 

4. Na uplatnění záruky za jakost se užijí přiměřeně ustanovení o vytýkání vad při uplatnění práv z vadného 

plnění. 

VIII. 

Práva z vadného plnění 

1. Plnil-li prodávající vadně, má kupující práva z vadného plnění. Právo kupujícího z vadného plnění 

zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. 

Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

2. Má se za to, že zboží mělo vytčené vady již při přechodu nebezpečí škody na věci. 

3. Zjistí-li kupující na dodaném zboží jakékoli vady vytkne vady v reklamačním protokolu, který bude 

obsahovat údaj o dodávce zboží, osobě, která vadu zjistila, datu zjištění vady, posouzení povahy vady 

provedené odborníkem kupujícího. 
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4. Kupující reklamační protokol zašle bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Prodávající se kupujícímu 

k vadám vyjádří nejpozději do tří pracovních dnů od jejich vytčení. 

5. Prodávající nese veškeré náklady vynaložené kupujícím v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění. 

To platí i v případě neuznání vytčených vad prodávajícím, a to do doby, nežli prodávající prokáže 

oprávněnost jejich neuznání. 

6. Za vystavení reklamačního protokolu uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 

jednu vytčenou vadu. Smluvní pokuta je splatná do jednoho měsíce od doručení protokolu prodávajícímu. 

7. Kupující je bez ohledu na charakter vady a podstatnost porušení kupní smlouvy výskytem vady vždy 

oprávněn: 

a. požadovat dodání náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží, 

b. požadovat opravu zboží, jsou-li jsou vady opravitelné, 

c. požadovat odstranění právních vad, 

d. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, 

e. odstranit vadu sám na náklady prodávajícího; prodávající kupujícímu uhradí veškeré náklady 

vzniklé související s odstraněním vad, 

f. odstoupit od smlouvy. 

8. Volba práva z vadného plnění náleží výhradně kupujícímu. Kupující je oprávněn změnit svou volbu i bez 

souhlasu prodávajícího. 

9. Prodávající splní svou povinnost plynoucí z uplatněného práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do deseti dnů od oznámení vady kupujícím, nedohodnou-li si strany v konkrétním případě 

jinak. 

10. Bez ohledu na uplatnění práv z vadného plnění má kupující nárok souběžně požadovat náhradu jakékoli 

škody vzniklé mu v souvislosti s vadným plněním. Ustanovení § 1925 občanského zákoníku, věta za 

středníkem, se neužije. 

IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Prodávající nahradí veškerou škodu způsobenou kupujícímu, zákazníkům kupujícího či jiným osobám v 

souvislosti s porušením jeho povinností plynoucích z kupní smlouvy a VOP. 

2. Prodávající zejména nahradí veškeré náklady vynaložené kupujícím v souvislosti s dodáním vadného 

zboží, odstavením finálního výrobku, v němž bylo vadné zboží namontováno, nebo odstavením výroby 

u finálních zákazníků kupujícího. 

3. Má se za to, že škoda a sankce vyčíslené zákazníky kupujícího v souvislosti s vadným plněním 

prodávajícího jsou oprávněné. 

4. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu škodu v plném rozsahu do jednoho měsíce od doručení 

písemné výzvy kupujícího k náhradě škody. 

X. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Veškeré informace, které se prodávající při plnění kupní smlouvy dozví, jsou považovány za důvěrné a 

prodávající je bez písemného souhlasu kupujícího nezpřístupní třetí osobě ani nevyužije k jinému účelu 

než k plnění kupní smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje, že bez písemného souhlasu nepředá třetím osobám zejména informace o existenci 

kupní smlouvy a jejím obsahu, dodané vzorky, výkresy či návrhy a jakékoli informace nebo dokumenty, 

které mu byly poskytnuty kupujícím a které se vztahují ke kupní smlouvě. 

XI. 

Rozhodné právo a řešení sporů 

1. Veškerá práva o povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. 

2. Všechny spory vzniklé ze smluv řídících se těmito VOP budou rozhodovány s konečnou platností 

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 

jeho řádu a pravidel. 
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3. Rozhodčí řízení bude vedeno rozhodčím senátem skládajícím se ze tří rozhodců. Každá ze smluvních 

stran zvolí jednoho rozhodce a tito rozhodci pak zvolí třetího, který bude předsedou rozhodčího senátu. 

Pokud se zvolení rozhodci neshodnou na osobě předsedajícího rozhodce do 15 dnů od svého zvolení, 

nebo pokud kterákoli ze smluvních stran do třiceti dnů od doručení požadavku druhé smluvní strany 

nezvolí svého rozhodce, jmenuje příslušného rozhodce předseda Rozhodčího soudu podle Řádu 

Rozhodčího soudu. 

4. Sudištěm rozhodčího řízení je Brno. 

5. Rozhodčí nález vydaný rozhodci je konečným rozhodnutím ve věci a je pro účastníky závazný. 

XII. 

Ostatní ustanovení 

1. Kupující je oprávněn zboží, které nabyl od prodávajícího, prodávat třetím osobám jako díl sestavy, nebo 

jako finální výrobek pod svým jménem a označením. 

2. Kupující a jeho zákazníci jsou oprávněni provádět kontrolu výroby zboží u prodávajícího a jeho 

poddodavatelů. Prodávající zajistí možnost kontroly u poddodavatelů. 

3. Není-li ujednáno jinak, je prodávající povinen dodávat náhradní díly za přiměřených podmínek po dobu 

běžného technického užívání zboží, nejméně však 15 let po posledním dodání daného zboží. 

4. Zaměstnanci prodávajícího nebo jiné osoby pověřené prodávajícím, které v rámci plnění kupní smlouvy 

vykonávají práce v areálu kupujícího, musí dodržovat vždy příslušná nařízení týkající se bezpečnosti a 

ochrany životního prostředí. Prodávající odpovídá za řádné proškolení těchto osob. 

5. Smluvní strany se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých právních 

poměrů, jež mohou mít význam pro tento smluvní vztah. 

6. Kupující je oprávněn jednostranně započítat své splatné i nesplatné pohledávky proti pohledávkám 

prodávajícího z kupní smlouvy či těchto VOP či v souvislosti s nimi.  

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se neužije. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP neplatným či neúčinným, 

nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné ustanovením novým, které 

by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení. 

2. Prodávající svým podpisem stvrzuje, že se seznámil a porozuměl celému obsahem VOP a zavazuje se jím 

řídit. 

3. VOP v plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky kupujícího. 

 

 
 

 

V Žirovnici         dne 2. 1. 2020 

 

……………………….. 

Ing. Jan Tománek 

jednatel HTP s.r.o. 

 

V …………………… dne …………… 

 

 

 

 

 

……………………….. 
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