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Preambule 
 
Společnost HYTECH CR, spol. s r. o. jako prodávající na straně jedné  ( dále jen prodávající) a kupu-
jící na straně druhé  ( dále jen kupující) se ve vzájemných  obchodně právních vztazích  řídí těmito 
Všeobecnými obchodními podmínkami ( dále jen VOP). 
 
1. Platnost a závaznost obchodních podmínek 
 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavře-
ných mezi společností HYTECH CR, spol. s r.o. jako  prodávajícím a  třetí osobou jako kupujícím. 
Všeobecné obchodní podmínky neplatí pro smlouvy v nichž byly výslovně  sjednány jiné podmínky. 
 
1.2 Jestliže by některá ustanovení těchto VOP nebo smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, byla ne-
platná, nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluv dotčena. 
Neplatná smluvní ustanovení budou nahrazena jinými, která budou nejvíce odpovídat právnímu a ob-
chodnímu účelu ustanovení nahrazených. Změny jsou platné a účinné pouze v písemné podobě po 
dohodě smluvních stran a podpisu písemné formy smlouvy oprávněnými zástupci smluvních stran. 
  
2. Uzavření smlouvy 
 
2.1 Nabídky prodávajícího jsou nezávazné  a mohou být kdykoliv do doby,  než bude předložen návrh 
smlouvy třetí osobě, vzaty zpět. 
 
2.2 Smlouva vzniká podpisem smlouvy oprávněným zástupcem prodávajícího a kupujícího. Dnem  
uzavření smlouvy je den, kdy kupující  podepíše svým oprávněným zástupcem předložený podepsaný 
návrh smlouvy od HYTECH CR , spol. s. r. o.  Prodávající se cítí být vázán svým návrhem smlouvy  
po dobu 7 dnů ode dne doručení podepsaného návrhu smlouvy kupujícímu.  
 
2.3 Smlouva uzavřená ústně se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím nikoliv 
v písemné formě, jejíž nedílnou součástí však vždy jsou  tyto VOP . Součástí smlouvy uzavřené ústně  
musí být vždy písemná závazná objednávka od kupujícího, kterou prodávající písemně potvrdí. 
 
2.4 Smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím nejpozději 14 
dnů před požadovaným termínem plnění.  
  
2.5 Prodávající je povinen dodat kupujícímu ( nebo jiné kupujícím označené osobě) zboží v souladu 
s podmínkami VOP, zejména v dohodnutém termínu, množství a kvalitě. 
 



   

2 

3. Cena zboží 
 
3.1 Cena zboží se vždy sjednává jako smluvní. 
 
3.2 Cena za zboží se rozumí cena bez DPH a EXW HYTECH CR, spol. s r.o., Opava, Palhanecká 18, 
dle INCOTERMS 2010. DPH bude účtováno dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. 
 
3.3 Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jed-
notku zboží nebo uzavřením vlastní kupní smlouvy. V případě zrušení smlouvy kupujícím z důvodů 
nikoliv na straně prodávajícího, se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 
20% z ceny zboží, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne vyúčtování této smluvní pokuty. Smluvní pokutu  
sjednanou touto smlouvou uhradí povinná strana ( kupující ) nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně ( prodávajícímu ) v této souvislosti škoda, kterou je prodávající oprávněn vymá-
hat samostatně, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu, nejméně ve výši skutečných nákladů prodá-
vajícího  souvisejících s výrobou zboží.    
 

4. Doprava zboží 

4.1 Dohodnou-li se prodávající a kupující v konkrétním případě tak, že prodávající  zajišťuje dodání  
zboží kupujícímu do určeného místa, hradí náklady s tím spojené kupující.   
 
4.2 Cenu přepravy hradí kupující. 
 
4.3 Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo prodá-
vajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné pod-
mínky plnění. 
 
4.4 V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází odpovědnost za škodu  na 
zboží  předáním zboží tomuto veřejnému přepravci. 
 
4.5 Odpovědnost za škodu  na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží sám, nebo jeho zástupce 
( dopravce) převezme od prodávajícího. 
 

5. Dodání zboží 
 
5.1 Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu. Předání a pře-
vzetí  zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. veřejným 
dopravcem. 
 
5.2 Výsledkem předání a převzetí  zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek pře-
jímacího řízení. 
 
5.3 Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o 
plnění.  
 
5.4 Jestliže plnění nastává předáním veřejnému dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a do-
plní údaj o svém jménu, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu. 
 
5.5 Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství 
zboží. Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy a to i tehdy, jde-li o 
dílčí dodávku. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím nezakládá právo kupujícího na 
odstoupení od smlouvy. 
 
5.6 V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se mar-
ně pokusil kupujícího přesvědčit  k převzetí  zboží v dodatečně přiměřené lhůtě, předmětné zboží pro-
dat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení. 
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5.7 Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž plně-
ní mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil 
okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní a platební závazky ( nezapla-
til ve sjednané lhůtě předchozí dodávky). 
 
5.8 Nedohodnou-li se prodávající a kupující výslovně písemně jinak, není prodávající povinen převzít 
zboží dodané kupujícímu zpět. To neplatí pro oprávněné reklamace. 
 

6. Balení zboží 

6.1 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno standardním způsobem podle typu zboží a způsobu 
přepravy. Za standardní způsob balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna. Standardní 
balení nechrání zboží před hrubou manipulací. 
 
6.2 Pokud není uvedeno jinak, je balením i  vhodná konzervace zboží včetně průvodní dokumentace 
zboží dle zvyklostí HYTECH CR, spol. s r. o. 
 
6.3 Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány 
dle ceníku HYTECH CR, spol. s. r. o. . K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH. 
 

7. Platební podmínky 
 
7.1 Není-li výslovně písemně dohodnuto nebo na jednotlivé faktuře uvedeno jinak, je kupní cena 
splatná ve lhůtě  14 kalendářních dnů od vystavení faktury.  
 
7.2 Není-li výslovně písemně dohodnuto placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet uvedený 
na daňovém dokladu prodávajícího. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se považuje za splněný při-
psáním částky na účet prodávajícího. 
 
7.3 Dostane-li se kupující do prodlení s placením ceny zboží , má prodávající právo odstoupit od 
smlouvy kupní. V takovém případě  jsou si strany povinny vydat to, co ze smlouvy nabyly.  
 
8. Úroky z prodlení 
 
8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v termínu  její splatnosti, je prodávající oprávněn 
účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši  0,05% denně. 
 
9. Záruční podmínky, reklamace 
 
9.1 Firma HYTECH CR, spol. s r. o. garantuje, že její výrobky a distribuované komponenty jsou bez 
materiálových a výrobních vad po dobu 12 měsíců od data dodání  zboží. 
Garance je zásadně omezená na opravu nebo výměnu ( u firmy HYTECH CR, spol. s r. o. Opava) 
jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání 
u firmy HYTECH CR, spol. s r. o. Doprava reklamovaného zboží je vždy hrazena kupujícím. 
 

9.2 Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní 
smlouvě dopravce nebo na dodacím listě a o přejímce vést řízenou dokumentaci. Pokud kupující zboží 
řádně a včas nepřevezme, je plně zodpovědný za veškeré škody tím vzniklé. 
 
9.3 Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro uplatnění vad u prodávajícího ustanovení §428 
obchodního zákoníku. 
 
9.4 Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je povinen 
zajistit odbornou instalaci v souladu s normami ČSN a EN včetně zajištění odbornosti pracovníků 
obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace je na vlastní odpovědnost kupujícího. 
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9.5 Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být re-
klamovány nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady ( vady zjistitelné při vynalo-
žení odborné péče) do 12 měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti v podmínkách neodpovídají-
cích  parametrům, které udává prodávající, před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu. 
 
9.6 Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány teprve tehdy, byly-li včas oznámeny prodávajícímu a 
prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího 
vnějšími vlivy. 
Záruční lhůta se nevztahuje na komponenty s krátkou životností a na spotřební materiál. 
 
9.7 Plnění záruky spočívá podle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v: 
 
- dodání náhradního zboží za zboží vadné, popř. dodání chybějícího zboží 
- opravě této vady, jestliže je opravitelná, 
- slevě z kupní ceny, 
 
9.8 Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náklady spojené s uplatněním odpovědnosti za 
vady zboží ( tzv. reklamací ) v záruční době poskytnuté prodávajícím.  
 
9.9 HYTECH CR, spol. s r. o. neodpovídá za škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závaz-
kového vztahu, jako prodávající předvídala, nebo mohla předvídat, jako možný důsledek porušení své 
povinnosti ze závazkového vztahu.   
 
9.10 Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku. 
 
9. 11 Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem. 
 
9.12 Firma HYTECH CR, spol. s r.o. nabízí prodlouženou záruční dobu na hydraulické agregáty a jiné 
zařízení. Podmínkou je objednávka servisní garanční prohlídky. Jedná se o objednanou zpoplatněnou 
běžnou kontrolu a údržbu která je podmínkou pro držení prodloužené záruční doby. Interval této kont-
roly a údržby je nutno dodržet ± 1 měsíc. 
 
Perioda kontrol spojených s údržbou je: 
 
- první kontrola a údržba po 1 roce 
- následující kontrola a údržba po 2000 provozních hodinách nebo 1 roce 
 
Při servisní garanční prohlídce bude dle potřeby a aktuálního stavu provedena výměna spotřebních 
dílů hydraulického agregátu nebo zařízení. Úhradu vždy platí kupující. 
 

 
 
 
 
Dne: 17. 7. 2012 


