
Všeobecné obchodní podmínky dle obchodního zákoníku 

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi odběratelem a ROMAX CZ, 

s.r.o., se sídlem Topolná 351, PSČ 687 11, IČ: 269 41 490 (dále jen "dodavatel"), pokud tento smluvní vztah spadá pod 
režim  zákona  č.  513/1991  Sb.,  obchodního  zákoníku.  Tyto  Všeobecné  obchodní  podmínky  jsou  nedílnou 
přílohou smlouvy  uzavírané  mezi  odběratelem  a  dodavatelem (dále  jen  "smlouva"),  a  to  jak  smlouvy  kupní  dle 
ustanovení  § 409 a násl.  obchodního zákoníku v případech,  kdy předmětem smlouvy je dodání  zboží dodavatelem 
odběrateli, tak smlouvy o dílo dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy 
je provedení díla. Tam, kde se v těchto VOP mluví o předávacím protokolu, se tím myslí i dodací list.

1.2.Ustanovení těchto VOP, která se nevztahují výslovně pouze na smlouvu kupní nebo výslovně pouze na smlouvu 
o dílo, se použijí pro úpravu smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem bez ohledu na to, jaký smluvní typ je 
mezi dodavatelem a odběratelem uzavírán. V případě rozporu mezi jednotlivým ustanovením těchto VOP a jednotlivým 
ustanovením smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

2. Cena a splatnost ceny

2.1.Cena díla stanovená ve smlouvě vychází z předpokladu, že realizace díla proběhne plynule a bez přerušení vinou 
odběratele,  pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.  Případné vícenáklady vzniklé z  důvodu nesplnění  uvedeného 
předpokladu z příčin na straně odběratele se odběratel zavazuje v plné výši uhradit.

2.2.Platby,  jejichž provedení je mezi dodavatelem a odběratelem sjednáno bezhotovostně,  se považují za provedené 
okamžikem jejich připsání na účet dodavatele. Platby, jejichž provedení je mezi dodavatelem a odběratelem sjednáno v 
hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu dodavatelem.

2.3.Je-li ve smlouvě sjednána povinnost odběratele zaplatit dodavateli zálohu, není dodavatel povinen zahájit plnění, 
dokud nebude záloha odběratelem dodavateli zaplacena.

2.4.Úhradu ceny za zboží nebo provedení díla podle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je odběratel povinen provést 
nejpozději při předání zboží nebo díla.  Úhradu dílčí ceny za zboží nebo provedení díla podle smlouvy po odečtení 
zaplacené zálohy je odběratel povinen provést nejpozději při dílčím předání zboží nebo díla. Dojde-li však k  pouze 
dílčímu předání zboží nebo díla z důvodů na straně odběratele, je odběratel povinen provést nejpozději při tomto dílčím 
předání úhradu celé ceny za zboží nebo provedení díla stanovené ve smlouvě po odečtení zaplacené zálohy. Úhradu lze 
provést platbou v hotovosti při předání zboží nebo díla nebo kdykoliv před předáním zboží nebo díla osobě zmocněné k 
převzetí platby dodavatelem.

2.5.Neprovede-li odběratel úhradu ceny dle smlouvy či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se odběratel od 
následujícího dne v prodlení. Ocitne-li se odběratel v prodlení se zaplacením ceny dle smlouvy či kterékoliv části ceny, 
je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen 
nárok na náhradu škody.

2.6.Ocitne-li se odběratel v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout dodavatel a  o dobu, 
po kterou je odběratel v prodlení, se prodlužuje doba pro provedení plnění dodavatelem.

2.7.Ocitne-li  se  odběratel  v prodlení  s kteroukoliv platbou, je  povinen nejpozději  do 10 dnů poskytnout  dodavateli 
přiměřené  zajištění  svého  závazku  zaplatit  dodavateli  cenu.  Nebude-li  zajištění  odběratelem  v tomto  termínu 
poskytnuto,  je  odběratel  povinen zaplatit  dodavateli  smluvní  pokutu ve výši  0,05 % z celkové ceny za každý den 
prodlení se splněním závazku poskytnout přiměřené zajištění. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

3. Termín plnění

3.1.Odběratel bere podpisem smlouvy na vědomí závislost montáže výrobků na povětrnostních vlivech. Dodavatel není  
v prodlení s plněním dle smlouvy, je-li mu v jeho plnění bráněno okolnostmi majícímu povahu vyšší moci, zejména 
povětrnostními vlivy.

3.2.Přesný  termín  předání  plnění  dohodne  odběratel  s  dodavatelem  před  uplynutím  termínu  pro provedení  plnění 
uvedeným ve smlouvě.

4. Provedení plnění

4.1.Odběratel je povinen poskytnout dodavateli při provádění plnění veškerou vhodnou součinnost. Nesplní-li odběratel  
tuto povinnost, nemůže se po dobu, kdy není součinnost poskytována, dostat do prodlení dodavatel a o dobu, po kterou 
je odběratel v prodlení, se prodlužuje doba pro provedení plnění dodavatelem.

4.2.Bude-li  plnění  dodavatele  rozvrženo  na  více  než  jeden  den,  je  odběratel  povinen  zajistit  na  své  náklady 
pro dodavatele odpovídající uzavřený skladovací prostor na celou dobu provádění montáže. Tento skladovací prostor 



musí být  vybaven tak, aby mohl být  zajištěn proti  neoprávněnému vniknutí  osob, a  musí být  bez obtíží  přístupný 
dodavateli. Odběratel je povinen zajistit na své náklady pro dodavatele možnost připojení k elektrické síti s napětím 
220V ve vzdáleností nejvýše 35 metrů od místa plnění podle smlouvy.

4.3.Odběratel nese plnou odpovědnost za vydání, správnost a úplnost stavebního povolení ke stavbě, na níž dodavatel 
provádí  montáž  a  rovněž  nese  plnou  odpovědnost  za soulad  stavebního  povolení  s předmětem díla  sjednaným  ve 
smlouvě. Odběratel nese odpovědnost i za zajištění všech dalších nutných povolení či projednání stavby se státními 
orgány. Odběratel prohlašuje, že ke dni započetí montáže dodavatelem jsou veškerá potřebná správní rozhodnutí vydána 
a v právní moci, stejně jako jsou zajištěna všechna další nezbytná projednání se státními orgány. Odběratel odpovídá za 
poskytnutí souhlasu vlastníka stavby, na níž je dílo prováděno, s realizací díla podle smlouvy v případě, že odběratel je 
osobou odlišnou od vlastníka takové stavby.

4.4.Odběratel  je  povinen  zaplatit  dodavateli  cenu  víceprací,  jejichž  potřeba  provedení  vyplyne  zejména  proto,  že  
z důvodů na straně odběratele dojde k přerušení a rozdělení montáže na více dní či etap.

4.5.Smluvní strany se mohou po uzavření smlouvy kdykoliv i v průběhu provádění montáže dohodnout na rozšíření 
předmětu smlouvy o další služby. Součástí této dohody musí být i stanovení ceny, za kterou dodavatel tyto další služby  
odběrateli poskytne.

5. Předání a převzetí

5.1.Odběratel je povinen zboží nebo dílo prohlédnout nejpozději v okamžiku přechodu nebezpečí škody, a zjistí-li vady, 
je  povinen  je  uvést  v  předávacím protokolu.  Pokud odběratel  poruší  svou povinnost  prohlédnout  zboží  nebo dílo 
nejpozději v okamžiku přechodu nebezpečí škody z dodavatele na odběratele, může uplatnit u dodavatele nároky z vad 
zjistitelných  při  této  prohlídce,  jen  když  prokáže,  že  tyto  vady byly na  zboží  nebo  na  díle  v okamžiku  přechodu 
nebezpečí škody z dodavatele na odběratele, dále že vznikly porušením povinností dodavatele a že ani z části nevznikly 
přímo nebo nepřímo v důsledku porušení povinností  odběratele. Nebezpečí škody na zboží nebo na díle přechází  z 
dodavatele na odběratele v okamžiku převzetí příslušného zboží nebo díla odběratelem od dodavatele, nebo jestliže tak 
odběratel neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožnil nakládat se zbožím nebo s dílem a odběratel porušil tuto 
smlouvu tím, že zboží nebo dílo nepřevzal.

5.2.Odběratel se zavazuje převzít zboží nebo dílo nebo i jejich část, k jejímuž převzetí dodavatel odběratele vyzve (dílčí 
předání),  pokud  dodavatelem předávané  zboží  nebo  dílo  nebo  jejich  část  nemá  vady bránící  obvyklému užívání. 
Odběratel je povinen převzetí zboží nebo díla písemně potvrdit dodavateli na předávacím protokolu, a to nejpozději při 
převzetí zboží nebo díla odběratelem. Jestliže odběratel svou povinnost dle předchozí věty nesplní řádně nebo včas, 
není  dodavatel  povinen odběrateli  zboží nebo dílo předat  a  sjednaný termín plnění se prodlužuje o dobu prodlení 
odběratele s plněním této jeho povinnosti. Po tuto dobu je vyloučeno prodlení dodavatele s  plněním jakýchkoliv jeho 
povinností.  Povinnost  dodavatele  dodat  zboží  nebo  předat  dílo  je  splněna  i  tehdy,  jestliže  odběratel  v rozporu  se 
smlouvou plnění ve sjednaném čase a místě nepřevezme.

5.3.Má-li zboží nebo dílo vady, které nebrání obvyklému užívání, je odběratel povinen toto zboží nebo dílo převzít.  
Odběratel  uvede tyto vady,  které nebrání obvyklému užívání,  při  převzetí  v soupisu vad, které nebrání obvyklému 
užívání.  Dodavatel  bez zbytečného odkladu po převzetí  zboží nebo díla odběratelem sdělí odběrateli své vyjádření 
k vadám uvedeným odběratelem v předávacím protokolu, a u prokázaných vad rovněž sdělí odběrateli, v jaké lhůtě 
odstraní vady uvedené v předávacím protokolu jako vady, které nebrání obvyklému užívání.

5.4.Dodavatel  je  oprávněn  namísto  odstranění  vad  uvedených  v  předávacím  protokolu  jako  vady,  které  nebrání 
obvyklému užívání, poskytnout odběrateli přiměřenou slevu z ceny.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1.Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží nebo dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží nebo díle z 
dodavatele  na  odběratele.  Dodavatel  odpovídá  rovněž  za  vady,  které  vzniknou  po  přechodu  nebezpečí  škody 
z dodavatele na odběratele,  jestliže kupující  prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností  prodávajícího.  
Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá dodavatel v rozsahu této záruky.

6.2.U veškerých odstranitelných vad zboží nebo díla přísluší odběrateli výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo 
nárok na přiměřenou slevu  z ceny,  a  to  dle  volby dodavatele.  Podmínkou vzniku tohoto nároku je  skutečnost,  že 
odběratel dodavateli oznámil vady v souladu s těmito VOP. Ukáže-li se, že vady zboží nebo díla jsou sice odstranitelné, 
avšak  s odstraněním vad  by byly spojeny nepřiměřené  náklady,  přísluší  odběrateli  u takovýchto  vad  nároky z vad 
dle bodu 6.3. těchto VOP. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i 
posouzení o nepřiměřenosti  nákladů spojených s odstraněním vad,  náleží  výlučně dodavateli.  O výsledku takového 
posouzení je dodavatel povinen odběratele písemně informovat.

6.3.U neodstranitelných vad zboží nebo díla vzniká odběrateli výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží nebo 
díla náhradou za zboží nebo dílo vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby dodavatele. Podmínkou 
vzniku tohoto nároku je skutečnost, že odběratel dodavateli oznámil vady v souladu s těmito VOP.

6.4.Projeví-li se na zboží nebo díle jakákoliv vada, ať už se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, či  



nikoliv, je odběratel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy odběratel vadu zjistil, doručit 
dodavateli písemné oznámení o výskytu vad zboží nebo díla obsahující podrobný popis vady, příp. jak se vada projevuje 
a uvedení data, kdy odběratel vady zjistil. Nedodržení této lhůty nebo náležitostí oznámení o výskytu vad ze strany 
odběratele má následky dle ustanovení § 428 odst. 1 a § 562 odst. 2 obchodního zákoníku.

6.5.Projeví-li se na zboží nebo díle jakákoliv vada, je odběratel povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do zboží nebo díla 
a  umožnit  dodavateli  prohlídku  zboží  nebo  díla.  Odběratel  je  povinen  poskytnout  dodavateli  veškerou  potřebnou 
součinnost  při odstraňování vad, zejména je povinen umožnit dodavateli, případně osobám, jejichž prostřednictvím 
dodavatel plní své závazky, neomezený přístup do místa, ve kterém je vadné zboží nebo dílo umístěno.

6.6.Je-li sjednána záruka za jakost, náleží odběrateli u vad, na něž se vztahuje záruka za  jakost, nároky z vad dle bodu 
6.2. nebo 6.3. těchto VOP za podmínek tam uvedených.

6.7.Dodavatel  neodpovídá za vady způsobené dopravou, pokud ji zajišťuje odběratel, dále za vady vzniklé běžným 
opotřebením,  nesprávným užíváním či  skladováním,  neodborným zásahem,  nesprávnou údržbou nebo zanedbáním 
nezbytné údržby, za vady vzniklé v důsledku vyšší moci či nesprávné nebo neodborné manipulace, za vady vzniklé v 
důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo odběratele, za vady vzniklé v důsledku užívání zboží nebo díla 
jiným, než obvyklým způsobem nebo v rozporu s jeho účelovým určením a za vady způsobené mechanickým nebo 
chemickým poškozením.

6.8.Veškeré náklady vzniklé dodavateli v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany odběratele se odběratel  
zavazuje dodavateli v plné výši nahradit. Tyto náklady budou odběrateli účtovány jako servisní služby dle aktuálního 
ceníku dodavatele.

7. Ostatní ujednání

7.1.Odběratel  uděluje  dodavateli  souhlas  se  zpracováním  svých  osobních  údajů  v rozsahu,  v  jakém  je  dodavateli 
poskytl.  Odběratel  souhlasí  s tím,  že  jeho  údaje  budou  po  dobu,  po kterou  bude  dodavatel  podnikat,  uchovány 
v databázi  dodavatele při dodržení  podmínek daných zákonem č.  101/2000 Sb.  Odběratel  souhlasí  s  tím,  že údaje 
odběratele  budou použity k účelu informování  odběratele  o novinkách v oblasti  podnikání dodavatele a  k podávání 
nabídek zboží či služeb odběrateli za dodržení všech zákonných podmínek.

7.2.Vyskytnou-li se na straně dodavatele jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči 
odběrateli, je dodavatel oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a odběrateli je povinen neprodleně vrátit 
uhrazenou  částku  sníženou  o dosud  vynaložené  náklady,  z nichž  má  odběratel  prospěch.  Dodavatel  neodpovídá 
odběrateli  za  nesplnění  povinností  z uzavřené  smlouvy  ani  za  škodu  způsobenou  takovým  nesplněním,  pokud 
k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit.

7.3.Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Ustanovení § 414 odst. 3, § 428 odst. 2 a odst. 3, § 436, 
§ 437, § 439 a § 441 odst. 3 a odst. 4 obchodního zákoníku se však ve vztahu mezi dodavatelem a odběratelem neužijí.

7.4.Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze 
úplné znění získat) obsahuje každá smlouva a nabídka. Podpisem, případně převzetím uvedených dokumentů potvrzuje 
odběratel svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP.

7.5.Dodavatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí 
předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Smluvní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem včetně 
úpravy práv a povinností před uzavřením smlouvy se řídí vždy aktuálním zněním VOP od data nabytí jejich účinnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.09.2009



Všeobecné obchodní podmínky dle občanského zákoníku 

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále  jen "VOP") upravují  smluvní  vztah  mezi  odběratelem  a 

společností ROMAX CZ, s.r.o., se sídlemTopolná 351, PSČ 687 11, IČ: 269 41 490 (dále jen "dodavatel"), pokud tento 
smluvní vztah spadá pod režim zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou 
nedílnou přílohou smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem (dále jen "smlouva"), a to jak smlouvy kupní 
dle ustanovení § 588 a násl. občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy je dodání zboží dodavatelem 
odběrateli, tak smlouvy o dílo dle ustanovení § 631 a násl. občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy 
je provedení díla. Tam, kde se v těchto VOP mluví o předávacím protokolu, se tím myslí i dodací list.

1.2.Ustanovení těchto VOP, která se nevztahují výslovně pouze na smlouvu kupní nebo výslovně pouze na smlouvu 
o dílo, se použijí pro úpravu smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem bez ohledu na to, jaký smluvní typ je 
mezi dodavatelem a odběratelem uzavírán. V případě rozporu mezi jednotlivým ustanovením těchto VOP a jednotlivým 
ustanovením smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

2. Cena a splatnost ceny

2.1.Cena díla stanovená ve smlouvě vychází z předpokladu, že realizace díla proběhne plynule a bez přerušení vinou 
odběratele,  pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.  Případné vícenáklady vzniklé z  důvodu nesplnění  uvedeného 
předpokladu z příčin na straně odběratele se odběratel zavazuje v plné výši uhradit.

2.2.Platby,  jejichž provedení je mezi dodavatelem a odběratelem sjednáno bezhotovostně,  se považují za provedené 
okamžikem jejich připsání na účet dodavatele. Platby, jejichž provedení je mezi dodavatelem a odběratelem sjednáno v 
hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu dodavatelem.

2.3.Je-li ve smlouvě sjednána povinnost odběratele zaplatit dodavateli zálohu, není dodavatel povinen zahájit plnění, 
dokud nebude záloha odběratelem dodavateli zaplacena.

2.4.Úhradu ceny za zboží nebo provedení díla podle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je odběratel povinen provést 
nejpozději při předání zboží nebo díla.  Úhradu dílčí ceny za zboží nebo provedení díla podle smlouvy po odečtení 
zaplacené zálohy je odběratel povinen provést nejpozději při dílčím předání zboží nebo díla. Dojde-li však k  pouze 
dílčímu předání zboží nebo díla z důvodů na straně odběratele, je odběratel povinen provést nejpozději při tomto dílčím 
předání úhradu celé ceny za zboží nebo provedení díla stanovené ve smlouvě po odečtení zaplacené zálohy. Úhradu lze 
provést platbou v hotovosti při předání zboží nebo díla nebo kdykoliv před předáním zboží nebo díla osobě zmocněné k 
převzetí platby dodavatelem.

2.5.Neprovede-li odběratel úhradu ceny dle smlouvy či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se odběratel od 
následujícího dne v prodlení. Ocitne-li se odběratel v prodlení se zaplacením ceny dle smlouvy či kterékoliv části ceny, 
je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen 
nárok na náhradu škody.

2.6.Ocitne-li se odběratel v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout dodavatel a  o dobu, 
po kterou je odběratel v prodlení, se prodlužuje doba pro provedení plnění dodavatelem. V případě dodání zboží nebo 
díla odběrateli  před úplným uhrazením ceny zůstává dodavatel  vlastníkem dodaných věcí  až do okamžiku úplného 
zaplacení ceny.

2.7.Ocitne-li  se  odběratel  v prodlení  s kteroukoliv platbou, je  povinen nejpozději  do 10 dnů poskytnout  dodavateli 
přiměřené  zajištění  svého  závazku  zaplatit  dodavateli  cenu.  Nebude-li  zajištění  odběratelem  v tomto  termínu 
poskytnuto,  je  odběratel  povinen zaplatit  dodavateli  smluvní  pokutu ve výši  0,05 % z celkové ceny za každý den 
prodlení se splněním závazku poskytnout přiměřené zajištění. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

3. Termín plnění

3.1.Odběratel bere podpisem smlouvy na vědomí závislost montáže výrobků a příslušenství na povětrnostních vlivech.  
Dodavatel není v prodlení s plněním dle smlouvy, je-li mu v jeho plnění bráněno okolnostmi majícímu povahu vyšší 
moci, zejména povětrnostními vlivy.

3.2.Přesný termín předání plnění dohodne odběratel s dispečerem dodavatele před uplynutím termínu pro provedení 
plnění uvedeným ve smlouvě.

4. Provedení plnění

4.1.Odběratel je povinen poskytnout dodavateli při provádění plnění veškerou vhodnou součinnost. Nesplní-li odběratel  
tuto povinnost, nemůže se po dobu, kdy není součinnost poskytována, dostat do prodlení dodavatel a o dobu, po kterou 
je odběratel v prodlení, se prodlužuje doba pro provedení plnění dodavatelem.



4.2.Bude-li  plnění  dodavatele  rozvrženo  na  více  než  jeden  den,  je  odběratel  povinen  zajistit  na  své  náklady 
pro dodavatele odpovídající uzavřený skladovací prostor na celou dobu provádění montáže. Tento skladovací prostor 
musí být  vybaven tak, aby mohl být  zajištěn proti  neoprávněnému vniknutí  osob, a  musí být  bez obtíží  přístupný 
dodavateli. Odběratel je povinen zajistit na své náklady pro dodavatele možnost připojení k elektrické síti s napětím 
220V ve vzdáleností nejvýše 35 metrů od místa plnění podle smlouvy.

4.3.Odběratel nese plnou odpovědnost za vydání, správnost a úplnost stavebního povolení ke stavbě, na níž dodavatel 
provádí  montáž  a  rovněž  nese  plnou  odpovědnost  za soulad  stavebního  povolení  s předmětem díla  sjednaným  ve 
smlouvě. Odběratel nese odpovědnost i za zajištění všech dalších nutných povolení či projednání stavby se státními 
orgány. Odběratel prohlašuje, že ke dni započetí montáže dodavatelem jsou veškerá potřebná správní rozhodnutí vydána 
a v právní moci, stejně jako jsou zajištěna všechna další nezbytná projednání se státními orgány. Odběratel odpovídá za 
poskytnutí souhlasu vlastníka stavby, na níž je dílo prováděno, s realizací díla podle smlouvy v případě, že odběratel je 
osobou odlišnou od vlastníka takové stavby.

4.4.Odběratel  je  povinen  zaplatit  dodavateli  cenu  víceprací,  jejichž  potřeba  provedení  vyplyne  zejména  proto,  že  
z důvodů na straně odběratele dojde k přerušení a rozdělení montáže na více dní či etap.

4.5.Smluvní strany se mohou po uzavření smlouvy kdykoliv i v průběhu provádění montáže dohodnout na rozšíření 
předmětu smlouvy o další služby. Součástí této dohody musí být i stanovení ceny, za kterou dodavatel tyto další služby  
odběrateli poskytne.

5. Předání a převzetí

5.1.Odběratel je povinen zboží nebo dílo prohlédnout nejpozději v okamžiku převzetí, a zjistí-li vady, je povinen je 
uvést v příloze předávacího protokolu.

5.2. Odběratel se zavazuje převzít zboží nebo dílo nebo i jejich část, k jejímuž převzetí dodavatel odběratele vyzve 
(dílčí předání), pokud dodavatelem předávané zboží nebo dílo nebo jejich část nemá vady bránící obvyklému užívání. 
Odběratel je povinen převzetí zboží nebo díla písemně potvrdit dodavateli na předávacím protokolu, a to nejpozději při 
převzetí zboží nebo díla odběratelem. Jestliže odběratel svou povinnost dle předchozí věty nesplní řádně nebo včas, 
není  dodavatel  povinen odběrateli  zboží nebo dílo předat  a  sjednaný termín plnění se prodlužuje o dobu prodlení 
odběratele s plněním této jeho povinnosti. Po tuto dobu je vyloučeno prodlení dodavatele s  plněním jakýchkoliv jeho 
povinností.  Povinnost  dodavatele  dodat  zboží  nebo  předat  dílo  je  splněna  i  tehdy,  jestliže  odběratel  v rozporu  se 
smlouvou plnění ve sjednaném čase a místě nepřevezme.

5.3.Má-li zboží nebo dílo vady, které nebrání obvyklému užívání, je odběratel povinen toto zboží nebo dílo převzít.  
Odběratel  uvede  tyto  vady,  které  nebrání  obvyklému  užívání,  v předávacím protokolu.  Dodavatel  bez  zbytečného 
odkladu  po  převzetí  zboží  nebo  díla  odběratelem  sdělí  odběrateli  své  vyjádření  k vadám  uvedeným  odběratelem 
v příloze předávacího protokolu.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaná věc je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou,  
zejména bez vad. Dodavatel odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční  
době.

6.2.Projeví-li se na zboží nebo díle jakákoliv vada, je odběratel povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do zboží nebo díla 
a  umožnit  dodavateli  prohlídku  zboží  nebo  díla.  Odběratel  je  povinen  poskytnout  dodavateli  veškerou  potřebnou 
součinnost  při odstraňování vad, zejména je povinen umožnit dodavateli, případně osobám, jejichž prostřednictvím 
dodavatel plní své závazky, neomezený přístup do místa, ve kterém je vadné zboží nebo dílo umístěno.

6.3.Na dodané výrobky a provedené dílo poskytuje dodavatel záruku za jakost, a to se záruční dobou 2 roky ode dne 
převzetí.

6.4. U zboží, jehož montáž neprovedl dodavatel, se záruka vztahuje v rozsahu určeném v těchto VOP pouze na zboží 
samotné, přičemž dodavatel neodpovídá za vady způsobené montáží.

6.5.Uplatnil-li odběratel reklamaci vad zboží, které vznikly v důsledku porušení povinností dle bodu 6.2. těchto VOP 
odběratelem, je odběratel povinen dodavateli nahradit náklady, které dodavateli vznikly v důsledku této neoprávněné 
reklamace. Tyto náklady budou odběrateli účtovány jako servisní služby dle aktuálního ceníku dodavatele.

7. Ostatní ujednání

7.1.Odběratel  uděluje  dodavateli  souhlas  se  zpracováním  svých  osobních  údajů  v rozsahu,  v  jakém  je  dodavateli 
poskytl.  Odběratel  souhlasí  s tím,  že  jeho  údaje  budou  po  dobu,  po kterou  bude  dodavatel  podnikat,  uchovány 
v databázi  dodavatele při dodržení  podmínek daných zákonem č.  101/2000 Sb.  Odběratel  souhlasí  s  tím,  že údaje 
odběratele  budou použity k účelu informování  odběratele  o novinkách v oblasti  podnikání dodavatele a  k podávání 
nabídek zboží či služeb odběrateli za dodržení všech zákonných podmínek.

7.2.Vyskytnou-li se na straně dodavatele jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči 



odběrateli, je dodavatel oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a odběrateli je povinen neprodleně vrátit 
uhrazenou  částku  sníženou  o dosud  vynaložené  náklady,  z nichž  má  odběratel  prospěch.  Dodavatel  neodpovídá 
odběrateli  za  nesplnění  povinností  z uzavřené  smlouvy  ani  za  škodu  způsobenou  takovým  nesplněním,  pokud 
k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit.

7.3.Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

7.4.Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze 
úplné znění získat) obsahuje každá smlouva a nabídka. Podpisem, případně převzetím uvedených dokumentů potvrzuje 
odběratel svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP.

7.5.Dodavatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí 
předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Smluvní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem včetně 
úpravy práv a povinností před uzavřením smlouvy se řídí vždy aktuálním zněním VOP od data nabytí jejich účinnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.9.2009


