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 VÝROBA, SERVIS, PRODEJ 

Všeobecné obchodní podmínky 

spole�nosti HYDRAULICS s.r.o., Slopné 201, 763 23 Slopné, I�O: 18757537, DI�: CZ18757537, 
zapsané v Obchodním rejst�íku Krajského soudu v Brn�, oddíl C, vložka 1246 (dále jen prodávající). 

�lánek 1 

Základní ustanovení (Obecné podmínky prodeje) 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy v��i obchodnímu partnerovi, který je považován 
za podnikatele (dále jako odb�ratel nebo kupující) neplatí pro spot�ebitele a pro osoby, které nenakupují 
v obchodním styku mezi podnikateli. Jsou závazné p�i prodeji veškerého zboží a služeb prodávajícím kupujícímu. 
Všeobecné nákupní podmínky odb�ratele odporující nebo odlišné od t�chto Všeobecných obchodních podmínek 
HYDRAULICS s.r.o. neakceptujeme. 

�lánek 2 

Objednávka 

Objednávky jsou p�ijímány e-mailem nebo poštou. Díl�í objednávky stálých zákazník� s celoro�ní 
objednávkou mohou být p�ijímány i telefonicky. 
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: 
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Písemná objednávka zaslaná prodávajícímu je právn� závazná. Odesláním objednávky kupujícím 
prodávajícímu vzniká smluvní vztah a kupující potvrzuje souhlas s t�mito Všeobecnými obchodními 

podmínkami. Od okamžiku odeslání potvrzené objednávky za�íná b�žet doba pro vy�ízení objednávky. Zboží 
bude kupujícímu dodáno v dohodnutých termínech podle potvrzené objednávky. Expedice zboží m�že 
prob�hnout až v okamžiku, kdy prodávající obdrží kupujícím schválené a podepsané potvrzení objednávky. Tato
podmínka platí v p�ípadech, kdy hodnota objednávky p�esáhne 20.000 K� bez DPH. Doobjednání zboží k již 
stávající objednávce je možno, pouze pokud není zakázka již uzav�ena. Jinak je nutné vystavit objednávku 
novou. 

P�ed první dodávkou u smluvních partner� vyžaduje prodávající: 
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�lánek 3 

Cenové podmínky 

Cena zboží se sjednává jako smluvní. Cenou se rozumí cena bez dan� z p�idané hodnoty (ze skladu 
prodávajícího EXW podle INCONTERMS 2010). 
K cen� bez dan� z p�idané hodnoty je ú�tována platné sazba dan� z p�idané hodnoty k datu uskute�n�ní 
zdanitelného pln�ní. 
Prodávající si vyhrazuje právo zm�ny cen. 

�lánek 4 

Platební podmínky, smluvní pokuta 

Za dodávku zboží dle objednávky kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 
Kupní cenu za dodávku zboží dle objednávky je možno uhradit: 
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p�i�emž výše otev�ených pohledávek kupujícího nesmí p�evyšovat smluvenou hranici a nesmí 
být evidovány pohledávky po splatnosti). 
P�i bezhotovostním placení prost�ednictvím banky je závazek kupujícího spln�n v�as, jestliže bude nejpozd�ji v den 
splatnosti p�ipsána p�íslušná �ástka na ú�et prodávajícího u jeho banky. P�i opožd�né úhrad� faktury m�že být 
kupujícímu vyú�tována smluvní pokuta ve výši 0,15 % z dlužné �ástky za každý den prodlení a úrok z prodlení v 
zákonné výši. 
U nových zákazník� prodávající vyžaduje pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury. 

�lánek 5 

Slevy 

Smluvním zákazník�m je možno poskytnout slevy z kupní ceny. Ostatním zákazník�m mohou být poskytovány 
tzv. množstevní slevy. 

�lánek 6 

Dodací podmínky a doprava 

Dodací lh�ta se úm�rn� prodlužuje, pokud kupující zm�ní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky. 
Zboží je možno dodat prost�ednictvím smluvní p�epravní služby nebo poštou. 

�lánek 7 

Místo pln�ní dodávky a p�evzetí zboží 

Pro p�edání zboží je místem pln�ní sklad prodávajícího. P�edávací povinnost prodávajícího je spln�na p�edáním 
zboží ve�ejnému p�epravci nebo podáním na pošt�. Pokud p�i p�evzetí od p�epravce kupující zjistí, že dodávka je 
poškozena a mohlo dojít k újm� na kvalit� zboží, je povinen podrobn� sepsat závadu na p�ejímací protokol 
p�epravce a poté o zjišt�ných závadách neprodlen� písemn� informovat prodávajícího. Zjišt�né nedostatky 
v dokladech nebo po�tech zboží, které je možné zjistit až po p�evzetí zboží od dopravce (chyb�jící zboží, zboží 
navíc, zám�na zboží, nesprávné ceny atd.), je nutné bez prodlení oznámit prodávajícímu, avšak nejpozd�ji  
do 5 pracovních dn� od p�evzetí dodávky. Po uplynutí této lh�ty prodávající za tyto zjišt�né vady v dodávce 
neodpovídá. 
Nebezpe�í náhodné zkázy nebo škody na p�edm�tu koup� p�echází na kupujícího v dob�, kdy p�evezme zboží 
od prodávajícího nebo od p�epravce. 

�lánek 8 

Reklamace, záru�ní a pozáru�ní servis 

Reklamaci je t�eba uplatnit protokolem o vadách odeslaném prodávajícímu nejpozd�ji do 5 dn� od p�evzetí 
dodávky, jedná-li se o vady v množství nebo kvalit�. V protokolu o vadách odb�ratel uvede ur�ení p�edm�tu 
reklamace a nároku, který uplat�uje s p�ípadnými alternativními zp�soby vy�ízení. 
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Záruka na výrobky, pokud není stanoveno jinak, je 12 m�síc� od data prodeje. Zákazník má právo na bezplatný 
záru�ní servis a úplatný pozáru�ní servis. 
Na výrobky se vydává Pr�vodní list a Osv�d�ení o kvalit� výrobku. 

�lánek 9 

Právo vlastnictví 

Vlastnické právo na dodané zboží p�echází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. 

�lánek 10 

�ešení spor�

Strany se dle zákona �. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu �i 
v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhod�ím �ízení ("R�") p�ed jediným rozhodcem ad hoc. Výslovn�
pov��ují p�edsedu p�edstavenstva Unie pro rozhod�í a media�ní �ízení �R, a.s., I�: 27166147 (“Unie“) jakožto 
fyzickou osobu, aby svým jménem dle svého uvážení vybral pro R� rozhodce, a oprav�ují ho, aby k výb�ru 
rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovn� pov��ují rozhodce, aby ur�il cenu R�, a dohodly se, že R�
bude provedeno za cenu, která je p�ípadným vybraným rozhodcem zve�ejn�na na www.urmr.cz ke dni podání 
žaloby. U spor� s mezinárodním prvkem se cena R� zvyšuje o polovinu, v R� s více než dv�ma ú�astníky se 
zvyšuje za t�etího a každého dalšího ú�astníka o p�tinu. Dle výše uvedeného je zpoplatn�n i nárok uplatn�ný 
jako vzájemný návrh nebo námitka zapo�tení v celé jejich výši. Zastavením �ízení nezaniká nárok rozhodce na 
úhradu ceny R�, zaplacená cena R� se nevrací. Strany pov��ují rozhodce, aby R� vedl v �eštin�, bez ústního 
jednání, rozhodnutí vydal bez od�vodn�ní, a souhlasí, že m�že pov��it k administrativní, technické a ekonomické 
�innost v rámci R� t�etí osoby, a v tomto rozsahu ho zproš	ují ml�enlivosti. Strany sjednaly, že o p�ípadném 
vylou�ení rozhodce rozhodne p�edseda dozor�í rady Unie, cena R� je nákladem �ízení. Strany se dohodly na R�
ve form� on-line, kdy je �ízení vedeno v prost�edí sítí elektronických komunikací; žaloba v�etn� p�íloh se podává 
elektronicky na podateln� na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pov��ily rozhodce, aby vytvo�il na portálu e-arbiter 
pro daný spor zabezpe�ené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání 
R� je Brno. P�ístupové údaje do SF rozhodce stranám doru�í elektronicky na e-mailové adresy nebo 
provozovatelem poštovních služeb; p�itom se p�im��en� použijí ustanovení OS� o postupu p�i doru�ování, 
uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyv�šení na ú�ední desce soudu nahrazuje zve�ejn�ní na 
www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvo�ení SF je podání možno platn� �init a d�kazy p�edkládat pouze 
elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doru�ené okamžikem jejich vyv�šení na 
SF a úkony ú�astník� a rozhodce s výjimkou rozhod�ího nálezu nemusí být opat�eny zaru�eným elektronickým 
podpisem. Strany výslovn� zmoc�ují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line R� p�evede do 
písemné formy. 

�lánek 11 

Platnost VOP 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11.1. 2018 do vydání nových Všeobecných obchodních 
podmínek. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího 
www.hydraulics.cz. 

Ing. Daneš Janík v. r. 
jednatel firmy 

Ve Slopném dne 11.1.2018 


