Všeobecné obchodní podmínky (VOP) spole nosti
RUTRONIK Elektronische Bauelemente CZ, s. r. o.
– Stav: únor 2015 –
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Obecná ustanovení – Oblast platnosti
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro veškeré obchodní vztahy mezi
spole ností RUTRONIK Elektronische Bauelemente CZ s. r. o. („prodávající“) a jejími
zákazníky („kupující), a to i v p ípad , že na n smlouvy uzav ené pozd ji mezi stejnými
smluvními stranami neodkazují. VOP platí i pro veškeré smlouvy uzav ené mezi prodávajícím
a kupujícím on-line v rámci E-Commerce („Rutronik24“) a p im en také pro smlouvy
týkající se provedení prací i poskytnutí služeb. Dodate né nebo od t chto VOP odchylující
se obchodní podmínky kupujícího a obchodní podmínky kupujícího, které odporují t mto
VOP, se stávají sou ástí smlouvy, pouze pokud jejich platnost výslovn písemn potvrdí
prodávající.
Tyto VOP platí i v p ípad , že prodávající uskute ní dodávku bez výhrad s v domím
odchylných obchodních podmínek, nebo že tyto VOP nejsou u budoucích obchod
v jednotlivém p ípad p ipojeny. Dodate ná nebo odchylná ujednání oproti t mto VOP, která
jsou k provedení smlouvy uzav ena mezi prodávajícím a kupujícím, musí být u in na
písemn , a v takovém p ípad mají p ednost p ed t mito VOP. To platí i pro zrušení tohoto
požadavku písemné formy. Práva, která vznikají prodávajícímu podle zákonných p edpis
nad rámec t chto VOP, z stávají nedot ena.
Tyto VOP platí pouze v i podnikatel m ve smyslu p íslušných ustanovení zákona .
89/2012 Sb., ob anského zákoníku, v platném zn ní (dále jen „OZ“).
Návrh a uzav ení smlouvy
Jakékoliv nabídky a návrhy prodávajícího jsou nezávazné, pokud nejsou výslovn ozna eny
jako závazná nabídka. Takové nabídky a návrhy prodávajícího p edstavují pouze podn t pro
kupujícího, aby prost ednictvím své objednávky p edložil prodávajícímu návrh na uzav ení
smlouvy. Veškeré údaje uvedené v katalozích a prospektech, prezentace zboží
prost ednictvím E-Commerce a jiných reklamních médií a údaje uvád né ze zákona slouží
pouze pro ú ely p ehledu o zboží, nep edstavují nabídku na uzav ení smlouvy a nestanou se
sou ástí smlouvy.
Objednávky kupujícího u in né na základ závazné nabídky prodávajícího jsou závaznou
nabídkou na uzav ení smlouvy. Prodávající je oprávn n p ijmout objednávku ve lh t 14 dn
po jejím doru ení. Objednávka (návrh na uzav ení smlouvy) je p ijata a smlouva uzav ena
potvrzením objednávky prodávajícím, resp. dodáním objednaného zboží.
Pro okamžik uzav ení smlouvy je rozhodné doru ení písemného potvrzení objednávky
kupujícímu, resp. okamžité provedení objednávky a vypravení objednaného zboží.
Má-li kupující námitky proti obsahu potvrzení objednávky, pop . proti zaslanému zboží, musí
je uplatnit v i prodávajícímu bez zbyte ného odkladu. V opa ném p ípad bude zakázka
realizována (smlouva bude uzav ena) podle údaj a obsahu potvrzení objednávky.
Objednávky zboží, které je prodávajícím ozna eno jako nestandardní zboží nebo „NCNR“,
nemohou být kupujícím zrušeny. Zboží m že být jako standardní nebo „NCNR“ ozna eno
nap . v nabídkách, produktových katalozích nebo v potvrzení objednávky. Pouze se
souhlasem prodávajícího je kupující oprávn n m nit nebo rušit objednávky standardního
zboží nebo prodlužovat termín dodání.
Uzav ení smlouvy a její pln ní je podmín no neexistencí p ekážek z d vodu rozporu
s právním ádem eské republiky, USA a aplikovatelným národním právem, právem EU
nebo mezinárodním právem i z d vodu embarga i jiných sankcí. Kupující je povinen
poskytnout prodávajícímu veškeré nezbytné informace a podklady, stejn jako opat it
povolení, která jsou pot ebná pro vývoz, resp. dovoz zboží nebo poskytnutí služeb. Kupující
se zavazuje nevyvážet zboží do zemí, pro které platí zákaz vývozu.
Prodávající je oprávn n v od vodn ných p ípadech zastavit distribuci jednotlivých produkt ,
stejn jako omezit p ístup k aplikaci Rutronik24, a to bez nároku kupujícího na náhradu
jakékoliv újmy.
Popis zboží
Týká-li se smlouva zboží, které je p edm tem dalšího technického vývoje, je prodávající
oprávn n dodat zboží odpovídající nejaktuáln jšímu katalogovému listu výrobce, pokud je
takové zboží vhodné ke smluvenému ú elu. Stejn tak jsou dovoleny odchylky b žné
v odv tví i odchylky z d vod
právních p edpis . Kupující je povinen upozornit
prodávajícího, jestliže je jeho zájem omezen výhradn na objednaný typ a v žádném p ípad
se od tohoto typu nelze odchýlit.
Údaje o zboží nabízeném prodávajícím, zejména v prospektech, katalozích, katalogových
listech, reklamních materiálech, specifikacích a popisech, systémových specifikacích a
dalších technických i dodacích podmínkách, certifikátech (nap . osv d eních o shod ) a
dalších dokumentech nep edstavují ze strany prodávajícího jakoukoliv záruku vhodnosti,
jakosti i trvanlivosti. Bez výslovného písemného ujednání nep ebírá prodávající riziko jakosti
ani p i typových vadách.
Vzory prodávajícím nabízeného zboží platí jako zkušební vzory a bez výslovného písemného
ujednání nezakládají záruku týkající se vlastností zboží, p i emž je t eba vzít ohled na platné
tolerance.
Údaje výrobce o spolehlivosti dodávaného zboží slouží jako statistické st ední hodnoty
výhradn pro orientaci a nevztahují se na konkrétní dodávky nebo dodávané série.
P edb žné objednávky
P edb žné objednávky (rámcové smlouvy), jimiž kupující objednává ur ité množství zboží,
které má být dodáno v n kolika díl ích dodávkách b hem ur itého asového období, jsou
možné pouze na základ zvláštní smlouvy, v níž budou sjednány pevné termíny uskute n ní
jednotlivých díl ích dodávek. Není-li ujednáno jinak, m že být rámcová smlouva uzav ena na
období maximáln 6 m síc , p i emž v této dob musí kupující objednané zboží rovn ž
odebrat.
Kupující je oprávn n zrušit jednotlivou díl í objednávku nejpozd ji 8 týdn p ed sjednaným
datem dodání. V p ípad , že objednávky zboží nebyly zrušeny v souladu s l. 4.1 výše, je
prodávající po uplynutí p im ené dodate né lh ty oprávn n veškeré objednané zboží dodat
a vyfakturovat nebo odstoupit od smlouvy a/nebo od kupujícího požadovat náhradu újmy.
Ceny/úprava cen
Rozhodné jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím. Ceny jsou stanoveny ex
works a nezahrnují zvláštní náklady na balení, dopravu, pojišt ní, clo a da z p idané
hodnoty.
Da z p idané hodnoty bude uvedena na faktu e zvláš , a to v zákonné výši platné ke dni
jejího vystavení. V p ípad p enesení da ové povinnosti (reverse charge) je kupující plátcem
dan z p idané hodnoty a zavazuje se da ádn odvést. Pro ú ely klasifikace zboží se
kupující zavazuje dodržovat pokyny ud lené mu prodávajícím. Kupujícímu m že být
prodávajícím poskytnut rovn ž seznam zboží, na n ž se p enesení da ové povinnosti
vztahuje.
Jestliže v dob mezi uzav ením smlouvy a dodáním objednaného zboží dojde k prodávajícím
neovlivnitelnému a nep edvídatelnému zvýšení náklad , zejména z d vodu zm n v cenách
materiálu (v etn kurzových zm n), je prodávající oprávn n p izp sobit v rámci zm n ných
podmínek a bez zapo tení dodate ného zisku ceny, avšak pouze v p ípadech, kdy má být
zboží dodáno nejd íve po uplynutí dvou m síc od uzav ení smlouvy. iní-li zvýšení více než
10 % sjednané ceny, je kupující oprávn n smlouvu zrušit (výpov dí nebo odstoupením).
Prodávající je oprávn n zadržet zboží a požadovat zaplacení kupní ceny nebo poskytnutí
zajišt ní ješt p ed jeho dodáním v p ípad , že se po uzav ení smlouvy ukáže jako
nepravd podobné, že kupující splní své povinnosti ze smlouvy nebo je splnit odmítne.
Platební podmínky
Není-li písemn dohodnuto jinak, všechny faktury prodávajícího musí být uhrazeny ihned,
nejpozd ji do 30 dní od data jejich vystavení, a to bez jakýchkoli srážek.
V p ípad prodlení kupujícího se spln ním jakékoliv platební povinnosti je prodávající
oprávn n požadovat úhradu úrok z prodlení ve výši 8 % nad úrovní repo sazby eské
národní banky platné pro první den kalendá ního pololetí, v n mž došlo k prodlení spolu s
paušální náhradou náklad spojených s vymáháním dlužné ástky ve výši 1,200,- K .
Zaplacením paušální náhrady náklad není dot eno právo prodávajícího požadovat úhradu
skute n vynaložených náklad .
Sm nky a šeky se p ijímají pouze na základ výslovného písemného ujednání a pouze za
ú elem placení. Diskontní výdaje a jiné náklady sm nek a šek nese kupující. Práva
prodávajícího podle § 10 VOP z stávají v platnosti až do úplného spln ní všech sm ne ných
pohledávek.
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Prodávající je oprávn n zapo ítat úhradu kupujícího nejprve na jeho nejstarší závazek.
Pokud vznikly náklady a úroky, je prodávající oprávn n zapo ítat úhradu nejprve na náklady,
pak na úroky a nakonec na jistinu pohledávku.
Nep evezme-li kupující objednané zboží ani v dodate né lh t ur ené prodávajícím, nastává
splatnost kupní ceny okamžikem prohlášení prodávajícího o tom, že je p ipraven zboží
odeslat. Od tohoto okamžiku vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1%
z ceny objednaného zboží za každý zapo atý týden prodlení kupujícího s jeho p evzetím.
Maximální výše smluvní pokuty z tohoto d vodu je 5% kupní ceny objednaného zboží.
Ostatní nároky prodávajícího z stávají zaplacením smluvní pokuty nedot eny.
Zapo tení a zadržení platby
Protipohledávky kupujícího jej oprav ují k zapo tení, pouze pokud je jejich existence
pravomocn potvrzena soudem nebo pokud jsou mezi prodávajícím a kupujícím nesporné.
Uplatn ní práva na zadržení platby je ze strany kupujícího dovoleno, pouze je-li jeho
protipohledávka pravomocn p isouzena nebo je mezi prodávajícím a kupujícím nesporná a
týká se stejného smluvního vztahu.
Postoupení pohledávek kupujícího je možné pouze na základ p edchozího písemného
souhlasu prodávajícího.
Doba dodávky, áste ná dodávka
Zboží je dodáváno „ex works“ („EXW“) dle Incoterms 2010.
Dohoda o dodacích lh tách a termínech vyžaduje písemnou formu. Dodací lh ty a termíny
jsou nezávazné, nejsou-li výslovn ozna eny jako závazné. Nebylo-li ujednáno n co jiného,
je zboží prodávajícím dodáno v as okamžikem jeho p edání dopravci v míst sídla nebo
skladu prodávajícího nebo v p ípad prodlení kupujícího s p evzetím zboží okamžikem
sd lení prodávajícího o tom, že zboží m že být odesláno. Obdobné platí pro poskytování
služeb.
Dodací lh ta neza ne b žet p ed úplným poskytnutím podklad , povolení a souhlas
zajiš ovaných kupujícím, vyjasn ním všech otázek a p ipsáním sjednané zálohy. Dodržení
dodací lh ty nebo dodacího termínu vyžaduje v asné a ádné spln ní zbývajících povinností
kupujícího. Prodávající odpovídá za dodržení sjednaných dodacích lh t a dodacích termín
s kupujícím pouze za p edpokladu, že ze strany dodavatele prodávajícího bude
prodávajícímu dodáno zboží ádn a v as. Obdobné platí pro poskytování služeb.
V p ípad , že prodávající bez svého zavin ní neobdrží v as p íslušná pln ní od svých
dodavatel nebo v p ípad vyšší moci, tzn. v p ípad nezavin ného vzniku p ekážky trvající
déle než ty i týdny, je prodávající povinen informovat kupujícího. V takovém p ípad je
prodávající oprávn n prodloužit dodací lh tu o dobu trvání p ekážky nebo ohledn dosud
nespln né ásti smlouvy áste n nebo zcela odstoupit, to však pouze za p edpokladu, že
splnil svou informa ní povinnost a p ekážka trvala déle než dva m síce. Za událost vyšší
moci se považují rovn ž stávka, zásahy státních orgán , nedostatek surovin na trhu,
nezavin ná omezení dopravy, nezavin né p ekážky v provozu závodu, nap . v d sledku
požáru, povodn nebo závad stroj a jakékoliv jiné p ekážky a omezení, které z objektivního
pohledu nejsou p i itatelné prodávajícímu.
Byl-li termín dodání závazn sjednán, avšak skute ný termín dodání p ekro í z d vod
uvedených výše v l. 8.4 VOP tento termín o více než dva m síce, nebo v p ípad , že bylo
možné p edpokládat, že kupující nebude mít na dodání zboží/služby zájem, je kupující po
uplynutí p im ené dodate né doby, kterou prodávajícímu po vzniku prodlení stanovil,
oprávn n od dosud nespln né ásti smlouvy odstoupit. P im ená dodate ná lh ta není
pot ebná v p ípadech, kdy prodlení p i pln ní smlouvy m že být pokládáno za podstatné
porušení smlouvy ve smyslu p íslušných ustanovení OZ.
Jsou p ípustné áste né dodávky, pokud v jejich d sledku kupujícímu nevzniknou zna né
dodate né náklady.
Tolerance objemu dodávek iní z výrobn -technických d vod plus minus 5 %. V p ípad
dodržení této tolerance z stává sjednaná cena za skute n dodané zboží nedot ena a
rozdíl se nevrací.
V p ípad prodlení prodávajícího s dodáním zboží, je kupující po uplynutí dodate né
p im ené doby k náprav , kterou prodávajícímu poskytl, oprávn n od smlouvy odstoupit.
P echod nebezpe í škody/odeslání
Riziko nahodilého zni ení a nahodilého poškozené zboží p echází na kupujícího nejpozd ji
okamžikem p edáním zboží kupujícímu nebo p i zaslání jeho p edáním dopravci nebo
k realizaci dodávky jinak ur ené osob . To platí i v p ípad , že jsou provád ny áste né
dodávky nebo je sjednáno bezplatné zaslání zboží kupujícímu. Prodávající pojistí zboží na
p ání kupujícího na jeho náklady pojišt ním dopravy proti kupujícím sd leným rizik m.
Dojde-li p i odeslání ke zpožd ní v d sledku okolností, za které odpovídá kupující, p echází
riziko na kupujícího v den, kdy je zboží p ipraveno k odeslání, a kupující je o této skute nosti
informován.
Jestliže si prodávající zvolí zp sob dopravy, trasu nebo osobu dopravce, prodávající
odpovídá pouze za úmysl nebo hrubou nedbalost p i tomto výb ru.
Výhrada vlastnictví
Dodané zboží z stává dle § 2132 a násl. OZ až do úplného zaplacení kupní ceny ve
vlastnictví prodávajícího. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada
vlastnictví, b hem výhrady vlastnictví nakládat s náležitou pé í. Zejména je povinen na
vlastní náklady dostate n pojistit zboží do výše po izovací ceny proti poškození požárem,
vodou nebo krádeží. Kupující je povinen postoupit prodávajícímu nároky na náhradu škody
z t chto pojišt ní a prodávající toto postoupení p ijímá. Jestliže postoupení není p ípustné,
dává kupující tímto svému pojistitel neodvolatelný pokyn uskute nit veškeré úhrady pouze
prodávajícímu. Další nároky prodávajícího tím nejsou dot eny. Kupující je povinen
prodávajícímu na požádání doložit uzav ení p íslušné pojistné smlouvy.
Kupujícímu není mimo rámec b žné obchodní innosti dovoleno zcizit zboží podléhající
výhrad vlastnictví. Kupující není oprávn n zboží podléhající výhrad vlastnictví zastavit,
použít k zajišt ní nebo s ním naložit jiným zp sobem, který ohrožuje vlastnictví
prodávajícího. V p ípad zástavy nebo jiných zásah t etích osob je povinen kupující
prodávajícího neprodlen písemn vyrozum t a poskytnout mu všechny pot ebné informace,
informovat t etí osobu o vlastnickém právu prodávajícího a spolupracovat p i opat eních
prodávajícího k ochran zboží podléhajícího výhrad vlastnictví. Kupující nese všechny
náklady, za které odpovídá a které musí být vynaloženy k odstran ní zásahu a k op tovnému
získání zboží, ledaže by je bylo možno získat od t etí osoby.
V p ípad , že kupující poruší povinnost uvedenou v l. 10.2 VOP, je kupující povinen
postoupit pohledávky z dalšího prodeje zboží spolu se všemi vedlejšími právy prodávajícímu,
a to nezávisle na tom, zda se jedná o další prodej zboží podléhajícího výhrad vlastnictví
p ed nebo po jeho zpracování a prodávající toto postoupení p ijímá. V p ípad , že
postoupení není p ípustné, kupující tímto dává poddlužníkovi neodvolatelný pokyn,
uskute ovat veškeré úhrady pouze prodávajícímu. Kupující je odvolateln zmocn n
sv domit inkasovat pro prodávajícího jemu postoupené pohledávky. Inkasované ástky
musí být neprodlen p evedeny prodávajícímu. Prodávající m že zmocn ní kupujícímu
k inkasu stejn jako oprávn ní kupujícího k dalšímu prodeji odvolat, pokud kupující ádn
neplní své platební povinnosti v i prodávajícímu, je v prodlení s úhradami, zastaví své
úhrady nebo dojde-li k podání návrhu na zahájení insolven ního ízení na majetek
kupujícího. Další prodej pohledávek vyžaduje p edchozí souhlas prodávajícího. Notifikací o
odstoupení poddlužníkovi zaniká právo kupujícího k jejich inkasu. V p ípad odvolání
zmocn ní k inkasu m že prodávající požadovat, aby mu kupující oznámil postoupené
pohledávky a jejich dlužníky a všechny údaje pot ebné k jejich inkasu, p edal mu p íslušné
podklady a oznámil dlužník m postoupení.
V p ípad prodlení s úhradou na stran kupujícího je prodávající bez újmy na jeho ostatních
právech oprávn n odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen zajistit prodávajícímu nebo
prodávajícím pov ené t etí osob neprodlen p ístup ke zboží podléhajícímu výhrad
vlastnictví a toto vydat. Po odpovídající v asné výstraze m že prodávající zboží podléhající
výhrad vlastnictví k uspokojení svých splatných pohledávek v i kupujícímu využít jiným
zp sobem.
Zpracování nebo úprava zboží podléhající výhrad vlastnictví ze strany kupujícího sv d í
prodávajícímu. Postavení kupujícího ve vztahu ke zboží podléhajícímu výhrad vlastnictví
pokra uje i u zpracované nebo upravené v ci. Bude-li zboží zpracováno, spojeno nebo
smíšeno s jinými, prodávajícímu nenáležejícímu v cmi, nabývá prodávající spoluvlastnictví
k nové v ci v pom ru hodnoty dodaného zboží a jiných zpracovaných v cí v dob
zpracování. Kupující bude nové v ci opatrovat pro prodávajícího. Pro v ci vzniklé
zpracováním nebo úpravou platí jinak stejná ustanovení jako pro zboží podléhající výhrad
vlastnictví.
Prodávající je povinen na žádost kupujícího uvolnit zajišt ní, které mu bylo poskytnuto,
pokud realizovatelná hodnota zajišt ní s úvahou b žné bankovní redukce cen p i ocen ní
p ekro í pohledávky prodávajícího z obchodního vztahu s kupujícím o více než 20 %. P i
ocen ní se vyjde z ú etní hodnoty zboží podléhající výhrad vlastnictví a z nominální
hodnoty pohledávek.
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P i dodávce zboží v jiných právních ádech, v nichž nemá výhrada vlastnictví podle
ustanovení l. 10.1 až 10.6 VOP stejné zajiš ovací ú inky jako v eské republice, kupující
tímto prodávajícímu poskytuje odpovídající zajiš ovací právo. Jsou-li k tomu pot ebná další
prohlášení nebo úkony, kupující tato prohlášení u iní a úkony uskute ní. Kupující bude
spolupracovat p i všech opat eních, která jsou nutná a pot ebná pro ú innost a
vymahatelnost takových zajiš ovacích práv.

§ 11
11.1

Reklamace, omezení použití a ru ení
Prodávající ru í za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti, které jsou písemn specifikovány
výrobcem nebo v dohod stran a jsou s ohledem na technické parametry ov itelné. P ílohy,
seznamy a jiné dokumenty prodávajícího nejsou sou ástí záruky poskytované prodávajícím,
nep ijal-li je prodávající výslovn .
Kupující bere na v domí, že dodané zboží je ur eno pouze k ú el m stanoveným p íslušným
výrobcem. To zpravidla zahrnuje nevyužívání zboží v systémech pro zachování, p íp.
podporu života, nebo ve vojenských systémech nebo pro jiné ú ely, p i kterých m že selhání
zboží podle rozumného odhadu vést k újm na život , t lesné újm nebo újm na zdraví
nebo k mimo ádn vysokým škodám na majetku („vyhrazené ú ely“). K vyhrazeným ú el m
je kupující oprávn n zboží použít pouze v p ípad výslovného souhlasu výrobce nebo
prodávajícího, jinak kupující odpovídá za veškerou vzniklou újmu. Stejné platí v p ípad , že
kupující poruší právní p edpisy eské republiky, USA i aplikovatelné právní p edpisy jiného
státu nebo EU nebo p edpisy mezinárodního práva, embargo i jiné sankce.
Za sjednané vlastnosti ve smyslu ustanovení §§ 2095 - 2098 OZ se považují výhradn
specifikace podle katalogového listu p íslušného výrobce. Za vhodnost a bezpe nost zboží
pro využití na stran kupujícího odpovídá výhradn kupující. Uvedené rovn ž platí pro
veškeré analýzy a zkoušky provád né prodávajícím a jeho doporu ení, jakož i pro údaje
výrobce vztahující se k obsahu látek ohrožujících životní prost edí, za které prodávající
nep ebírá žádnou odpov dnost. Prodávající odpovídá kupujícímu výhradn za vady, které
má zboží v okamžiku, kdy p echází nebezpe í na zboží na kupujícího, i když se vada stane
zjevnou až po této dob . Krom odpov dnosti za vady uvedené v tomto lánku VOP
nep ebírá prodávající jakékoliv další záruky, zejména záruku za vlastnosti nebo trvanlivost
zboží.
Bude-li zboží ur ené k dodání na objednávku kupujícího zpracováno prodávajícím (nap .
ohnuté nebo u ezané p ípojky, zbaveno opásání, p evinuto), uplatní se p im en ustanovení
l. 11.1 a 11.2 VOP. Prodávající se v takovém p ípad zavazuje k pe livému zpracování
odpovídajícímu písemn sjednanému zadání kupujícího bez odpov dnosti za p ípadné vlivy
zpracování na funkci zboží. Budou-li p i zpracování zboží použity v ci p edané kupujícím,
neodpovídá prodávající za vady zboží, které vzniknou v d sledku použití t chto v cí. Použití
ustanovení § 2102 OZ je vylou eno.
Práva kupujícího z odpov dnosti prodávajícího za vady jsou vázána na skute nost, že
kupující zboží prohlédne bezprost edn po p echodu nebezpe í škody na zboží, nejpozd ji
však v prekluzivní lh t 8 dn po p evzetí zboží od prodávajícího nebo po nabídce p evzetí
zboží ze strany prodávajícího a v této lh t prodávajícímu vady písemn oznámí. Kupující
nesmí zboží p evzít v rozporu se smlouvou. Je-li zboží prodávajícím zasláno, m že být
kontrola zboží odložena na dobu, kdy je zboží dodáno do místa ur ení. Opomene-li kupující
prohlédnout zboží podle t chto VOP, odpov dnost prodávajícího za zjevné vady zboží
zaniká. Použití ustanovení §§ 2104 - 2105 OZ je vylou eno. Skryté vady musí být neprodlen
po odhalení nebo poté, co by skrytá vada mohla být p i pe livé kontrole odhalena, písemn
reklamovány u prodávajícího, nejpozd ji však v prekluzivní lh t jednoho roku od dodání
zboží, p ípadn po doru ení zboží do místa dodání, jinak práva kupujícího z vad zboží/služby
zanikají. Použití ustanovení § 2112 OZ je vylou eno. Kupující je povinen vady reklamované u
výrobce podrobn písemn popsat. Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu ke
kontrole vad na vlastní náklady. Kupující je povinen zajistit u dopravce vhodná opat ení
k zajišt ní úplné dokumentace.
Je-li zboží prodávajícím dodáváno v dávkách, které umož ují statistickou vstupní kontrolu
jakosti podle b žných zásad, musí být jako vstupní kontrola provedena minimáln tato
kontrola. Pro kontrolu platí zkušební podmínky a kritéria uvedené v p íslušných standardních
podmínkách.
V p ípad vad zboží musí být prodávajícímu poskytnuta dostate ná p íležitost a as k jejich
odstran ní, zejména mu musí být na jeho žádost p íslušné zboží zasláno za ú elem
provedení kontroly. V p ípad odstran ní vady je prodávající povinen nést všechny za
ú elem odstran ní vad pot ebné výdaje, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a
materiál, ledaže by došlo k jejich zvýšení tím, že zboží bylo dopraveno do jiného místa na
dodací adresu, to vše však pouze v p ípad , že zboží bylo skute n vadné. Osobní a v cné
náklady, které kupující vynaložil v této souvislosti, budou ú továny jako vlastní náklady.
Uplatn ní ustanovení §§ 2106 - 2110 OZ je vylou eno.
Prodávající je oprávn n stanovit podle svých kapacitních možností p im enou lh tu
k dodate nému pln ní z d vodu odstran ní reklamovaných vad, dodání chyb jícího zboží
nebo dodání bezvadného zboží. P ed uplynutím této prodávajícím stanovené lh ty nem že
kupující platn uplatnit nárok na náhradu škody a smluvní pokutu.
Prodávající je oprávn n podmínit dodate né pln ní, odstran ní vady i dodání nového zboží
úplným zaplacením splatné kupní ceny. Kupující je nicmén oprávn n zadržet ást kupní
ceny p im enou s ohledem na rozsah vad.
Není-li prodávající ve stanovené lh t k dodate nému pln ní z d vodu odstran ní
reklamovaných vad, dodání chyb jícího zboží nebo dodání bezvadného zboží schopen dodat
chyb jící nebo bezvadné zboží, m že kupující po uplynutím p im ené lh ty, kterou musí
prodávajícímu k tomuto ú elu dodate n stanovit, požadovat snížení kupní ceny nebo
odstoupit od smlouvy, za p edpokladu, že prodávajícímu sv j zám r odstoupit od smlouvy
p ed odstoupením od smlouvy oznámil. To neplatí v p ípad vad, které nep edstavují
podstatné porušení smlouvy. Kupující m že p im en snížit kupní cenu o slevu z kupní ceny
splatné prodávajícímu, pop . požadovat vrácení zaplacené kupní ceny až do výše slevy nebo
slevu zapo ítat proti pohledávce prodávajícího výhradn se souhlasem prodávajícího.
Uplatn ní ustanovení § 2106, § 2107 a § 2110 OZ je vylou eno. Totéž platí, pokud
k dodate nému pln ní nedojde, pro kupujícího je neakceptovatelné nebo se z d vod , za
které odpovídá prodávající, opozdí nad rámec p im ené lh ty.
U vad v d sledku p irozeného opot ebení, nevhodného zacházení nebo nevhodn
provedených úprav nebo oprav zboží kupujícím nebo t etí osobou reklama ní nároky
nevznikají. Totéž platí pro vady, které je t eba p i ítat kupujícímu nebo jiné p í in než
p vodní vad .
Nároky kupujícího na náhradu škody zahrnují pouze škodu samotnou (damnum emergens),
nikoliv p ípadný ušlý zisk (lucrum cessans), p i emž do škody i jiné újmy jsou zahrnuty
pouze ú eln vynaložené náklady.
Zp tné zaslání vadného zboží prodávajícímu za ú elem dodate ného pln ní je možné pouze
po p edchozím písemném souhlasu v souladu s aktuálními pravidly prodávajícího (postup
RMA). Riziko nahodilého zni ení nebo poškození zboží p echází na prodávajícího až
okamžikem p evzetí prodávajícím v jeho sídle. Prodávající je oprávn n vrácené zboží bez
p edem p id leného ísla RMA odmítnout.
Prodávající odpovídá kupujícímu neomezen za újmu vzniklou v d sledku porušení záruky i
za újmu na život
i zdraví. Uvedené platí rovn ž pro újmu zp sobenou úmysln
i
v d sledku hrubé nedbalosti, pro újmu zp sobenou porušením zákonné odpov dnosti za
vady výrobku a újmu zp sobenou v d sledku úmyslného zaml ení vady zboží. Za škodu
zp sobenou v d sledku nedbalosti prodávající odpovídá pouze p i porušení své podstatné
smluvní povinnosti. Podstatnou smluvní povinností prodávajícího je zejména dodávka
odpovídající sjednaným vlastnostem ( l. 11.1 VOP), správné skladování a ádné p edání
zboží k p eprav . V p ípad porušení t chto povinností, prodlení a nemožnosti pln ní
kupující prohlašuje, že nep edvídá a ani nemá d vod p edvídat v souvislosti s pln ním t chto
podstatných smluvních povinností vznik škody p esahující ástku kupní ceny dodaného
zboží. Zákonná odpov dnost za škodu zp sobenou vadou výrobku tím není dot ena.
Veškeré nároky kupující vyplývající z odpov dnosti prodávajícího za vady se proml ují ve
lh t jednoho roku.
Stanovisko prodávajícího ke kupujícím uplatn né reklamaci nelze vykládat tak, že by
prodávající p istoupil na jednání o reklamaci nebo o okolnostech reklamaci zakládající,
ledaže je reklamace v celém rozsahu odmítnuta.
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§ 12
12.1

Odpov dnost za škodu zp sobenou vadou výrobku
Kupující nebude zboží upravovat, zejména nezm ní nebo neodstraní varování p ed riziky p i
nesprávném použití zboží. V p ípad porušení této povinnosti zprostí kupující prodávajícího
ve vnit ním vztahu (mezi prodávajícím a kupujícím) nárok z odpov dnosti za škodu
zp sobenou vadou výrobku v i t etím osobám v rozsahu, v n mž kupující odpovídá za
vadu výrobku..

12.2

12.3
§ 13
13.1
13.2

§ 14
14.1
14.2
14.3
14.4
§ 15
15.1
15.2

15.3
17.4

Dá-li prodávající v d sledku vady výrobku u zboží podn t ke stažení výrobku nebo
k upozorn ní, kupující bude prodávajícího podporovat a zajiš ovat pro n j veškerá
p im ená prodávajícím stanovená opat ení. Kupující je povinen nést náklady stažení
výrobku nebo upozorn ní, pokud odpovídá za vadu výrobku a za vzniklé škody. Další nároky
prodávajícího tím nejsou dot eny.
Kupující bude prodávajícího neprodlen informovat o rizicích p i používání zboží a o
možných vadách výrobku, o kterých se dozví.
Ochrana pr myslového vlastnictví a autorských práv
Zboží m že podléhat práv m t etích osob vyplývajícím z duševního vlastnictví. Prodávající
neodpovídá za jakékoliv nároky t etích osob z titulu porušení jejich práv z duševního
vlastnictví. Kupujícímu nevznikají jakákoliv práva z duševního vlastnictví týkající se zboží.
Jestliže dodávka zahrnuje software nebo jiné duševní vlastnictví, poskytuje se tento software
nebo jiné duševní vlastnictví kupujícímu za podmínek autorského práva a licence k užití; tyto
podmínky jsou patrné z licen ní smlouvy, která je p iložena k softwaru nebo k jinému
duševnímu vlastnictví. Tyto podmínky neposkytují práva a licence k použití tohoto softwaru
nebo jiného duševního vlastnictví zp sobem nebo k ú elu, který není výslovn povolen
licen ní smlouvou.
Hlášení výrobci, ochrana údaj
Dodané zboží je ur eno k tomu, aby z stalo v zemi dodání sjednané s kupujícím. Zboží
podléhající ustanovením o embargu nesmí kupující vyvážet.
Dodané zboží podléhá zejména eské, evropské a americké kontrole vývozu a ustanovením
o embargu. Je povinností kupujícího informovat se o p íslušných vývozních nebo dovozních
ustanoveních, resp. omezeních, a získat p ípadná povolení.
P i nakládání se zbožím a p i jeho likvidaci je kupující povinen postupovat v souladu
s p íslušnými právními p edpisy.
Kupující zaváže povinností dle l. 14.1 až 14.3 VOP rovn ž své zákazníky.
Záv re ná ustanovení
P evod práv a povinností kupujícího na t etí osobu je možný pouze s písemným souhlasem
prodávajícího.
Kupující a prodávající se dohodli ve smyslu ustanovení § 89a zákona . 99/1963 Sb.,
ob anského soudního ádu, v platném zn ní (dále jen „ob anský soudní ád“), že pro
všechny spory vznikající ze smluv, které se ídí t mito VOP, nebo v souvislosti s nimi, je
dána místní p íslušnost soudu podle sídla prodávajícího, nestanoví-li výslovn jinak p íslušné
právní p edpisy, zejména ob anský soudní ád. Prodávající je však vždy oprávn n žalovat
kupujícího rovn ž v míst jeho sídla, v takovém p ípad bude místn p íslušný obecný soud
dle sídla kupujícího.
Pro právní vztahy prodávajícího v i kupujícímu platí právo eské republiky, zejména OZ,
s vylou ením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
Je-li nebo se stane n které ustanovení t chto VOP zcela nebo z ásti neú inným nebo
nevykonatelným nebo je-li v t chto VOP mezera, nebude to mít vliv na platnost ostatních
ustanovení. Namísto neú inného nebo nevykonatelného ustanovení se považuje za
sjednané takové ú inné nebo vykonatelné ustanovení, které je nejbližší ú elu neú inného
nebo nevykonatelného ustanovení. V p ípad mezery se považuje za sjednané takové
ustanovení, které odpovídá tomu, co by bylo dohodnuto podle ú elu t chto VOP, kdyby si
smluvní strany této skute nosti byly v domy od po átku.

