
Obchodní podmínky společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. 
Pro dodávky zboží a výrobků (prodej) 

  
Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují obchodní vztahy mezi společností ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., IČO 25238795, (Prodávající) 
a jejími zákazníky (Kupující) uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) v platném znění.

I. Uzavření smlouvy a předmět smlouvy 

1. Prodej zboží a výrobků nebo poskytnutí služeb Prodávajícím se 
uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy. Kupní 
smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu, výlučně písemným 
potvrzením objednávky kupujícího Prodávajícím nebo uzavřením 
písemné smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím (tj. jejím 
podpisem oběma smluvními stranami). Ustanovení §1740 odst. 3 
OZ se nepoužije. 
2. Změny nebo doplňky uzavřené kupní smlouvy vyžadují 
písemnou formu, jinak žádnou ze smluvních stran nezavazují. 
3. Veškeré nabídky jsou pro Prodávajícího závazné. K odvolání 
nabídky ze strany Prodávajícího může dojít jen dle ustanovení § 
1738 OZ. 
4. Veškeré objednávky doručené Prodávajícímu jsou pro 
Kupujícího závazné. Ke zrušení objednávky ze strany Kupujícího 
může dojít jen dle ustanovení §1738 a §1742 OZ. 
5. Předmětem kupní smlouvy je zboží, výrobky a služby uvedené 
v písemném potvrzení objednávky kupujícího Prodávajícím 
v objemu a struktuře Kupujícím objednaného zboží. 

II. Cenové podmínky 

1. Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž 
(nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) kupní 
smlouva nenabude platnosti. 
2. V případě uzavření kupní smlouvy je sjednaná kupní cena včetně 
její struktury (balení, paletizace, doprava, atd.) definována 
v písemném potvrzení objednávky kupujícího Prodávajícím. 
3. Ceny zboží a výrobků jsou mimo jiné určeny obchodní doložkou 
podmínek INCOTERMS 2010 sjednanou smluvními stranami 
v kupní smlouvě. 
4. Veškeré ceny jsou dohodnuty jako ceny pevné. 
5. Všechny ceny jsou vždy uváděny bez DPH. 
6. Případné požadavky Kupujícího na změnu předmětu kupní 
smlouvy obdržené prodávajícím až v průběhu přípravy zakázky, 
jsou-li Prodávajícím akceptovány, zakládají Prodávajícímu práva 
na cenovou úpravu, případně na náhradu škody z již provedeného 
plnění.  

III. Dodací podmínky 

1. Jednotlivé dodávky zboží a výrobků Prodávajícího jsou 
definovány platnou kupní smlouvou. 
2. Dodací podmínky se řídí pravidly ICOTERMS 2010 jak pro 
mezinárodní obchod, tak pro obchodní transakce v rámci území 
ČR. Místem plnění je místo určené doložkou pravidel 
INCOTERMS 2010 sjednanou v kupní smlouvě. 
3. Dílčí dodávky jsou přípustné po písemné dohodě smluvních 
stran. 
4. Dodací lhůty, uvedené v potvrzení objednávky, se vztahují na 
dobu odběru zboží z expedičního místa Prodávajícího, pokud není 
výslovně dohodnuto jinak. Jejich porušení dodavatelem není 
závažným (podstatným) porušením smlouvy. Expedičním místem 
se rozumí místo nakládky v jednotlivých výrobních závodech 
Prodávajícího. 
5. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních 
povinností Kupujícího. 
6. Případné požadavky Kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-
li prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit 
sjednanou dodací lhůtu. Případné nové dodací termíny budou 
stanoveny písemnou dohodou smluvních stran. 
7. Je-li stanovena lhůta k odběru, není Prodávající zavázán k 
dodávkám po jejím marném uplynutí, zvláštní výzva Kupujícímu k 
dodatečnému splnění povinnosti odebrat není povinností 
Prodávajícího. 
8. Kompletnost dodávky dle kupní smlouvy je potvrzena podpisem 
„Dodacího listu“ osobami oprávněnými k tomuto úkonu za 
Prodávajícího a Kupujícího, případně prvního dopravce. 

IV. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci 

1. Vlastnické právo k dodávce přechází z Prodávajícího na 
Kupujícího okamžikem přechodu nebezpečí škody.  
2. Přechod nebezpečí škody na zboží a výrobcích se řídí 
ustanoveními §2121 a násl. OZ, případně doložkou pravidel 
INCOTERMS 2010 sjednanou v kupní smlouvě. 

V. Jakost zboží, odpovědnost za vady 

1. Za sjednanou jakost zboží se obvykle považují vlastnosti 
výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu, 
pokud není výslovně dohodnuto jinak. Příslušným technickým 
předpisem se rozumí „Materiálový a technický list“ daného 
výrobku vydaný Prodávajícím. Tento technický předpis je přiložen 
k „Potvrzení objednávky“ vydávané Prodávajícím a to vždy při 
první dodávce konkrétního výrobku. Při opakovaných dodávkách 
konkrétních výrobků je „Materiálový a technický list“ vydáván již 
pouze na žádost Kupujícího nebo při jakékoliv změně na straně 
Prodávajícího. 
2. Na výrobky, které jsou právním předpisem klasifikovány jako 
vybrané stavební výrobky, Prodávající vydal, na základě 
vystaveného certifikátu výrobku, „Prohlášení o shodě“. Tyto 
dokumenty jsou Kupujícímu k dispozici na webových stránkách 
společnosti www.zarohmoty.cz. 
3. Na všechny výrobky z nabídky Prodávajícího je, na základě 
platné legislativy o nebezpečných chemických látkách a směsích, 
zpracován „Bezpečnostní list“, i přesto, že většina výrobků nejsou 
klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi. Tento dokument je 
přiložen k „Potvrzení objednávky“ vydávané Prodávajícím a to 
vždy při první dodávce konkrétního výrobku. Při opakovaných 
dodávkách konkrétních výrobků je vydáván již pouze na žádost 
Kupujícího nebo při jakékoliv změně na straně Prodávajícího. 
4. Na všechny výrobky z nabídky Prodávajícího je na vyžádání 
Kupujícího vydán a předán příslušný „Atest“. Žádost Kupujícího o 
vydání příslušného „Atestu“ je zaznamenána na „Potvrzení 
objednávky“. 
5. Všechny dokumenty dle čl. V. odst. 1. až 4., pokud jsou vydány, 
tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. 
6. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku plnění 
požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachová 
nejméně po dobu trvání záruční doby, která je stanovena jako doba 
skladování v příslušném „Materiálovém a technickém listu“. 
7. Kupující je povinen dodávku zboží a výrobků co nejdříve po 
přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a má povinnost 
Prodávajícího o případných vadách bez zbytečného odkladu 
informovat. Pokud Kupující v rámci kontroly dodaného zboží 
provede odběr vzorků pro chemickou a fyzikální analýzu výrobků 
Prodávajícího, má povinnost k tomuto odběru Prodávajícího 
písemně přizvat. Odběr vzorků i jejich následné testování musí být 
provedeno v souladu s platnými českými a evropskými 
technickými normami (ČSN, EN). 
8. Ostatní vady zboží, které Kupující zjistí během záruční doby má 
povinnost oznámit Prodávajícímu neprodleně po zjištění. 
9. Kupující má povinnost reklamované zboží skladovat odděleně až 
do ukončení reklamačního řízení. Zpracování a použití 
reklamovaného zboží je nepřípustné bez předchozího souhlasu 
Prodávajícího. 
10. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy a škody způsobené 
nesprávným skladováním, zpracováním a aplikací daného výrobku, 
při nichž se Kupující neřídil pokyny uvedených v příslušných 
technických dokumentech či pokyny Prodávajícího. Prodávající 
také neodpovídá za vady, poruchy a škody způsobené nevhodným 
technickým návrhem konstrukce, na kterou byly výrobky 
Prodávajícího použity, pokud se na něm svojí konzultační činností 
nepodílel. 
11. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy a škody, které vznikly 
v záruční době díla, na jehož provedení byly výrobky Prodávajícího 
použity, pokud není výslovně dohodnuto jinak. 



12. Prokážou-li se nedostatky zboží po přechodu nebezpečí jako 
odůvodněné, má Kupující práva dle ustanovení § 2106 a násl. OZ. 
13. Prodávající je povinen odstranit vady dodávky ve lhůtě 
přiměřené charakteru vady. Tato lhůta bude definována písemnou 
dohodou smluvních stran. 
14. Pro náhradní dodávku v rámci odstranění vady platí v plném 
rozsahu ustanovení příslušné kupní smlouvy a těchto OP. 

VI. Balení zboží a hmotnost 

1. Zboží a výrobky Prodávajícího jsou dodávány volně ložené, ve 
velkoobjemových vacích nebo balené v pytlích. 
2. Prodávající prohlašuje, že plní své povinnosti zajistit zpětný 
odběr a využití odpadu z obalů způsobem dle §13 odst. 1 písm. c) 
zákona o obalech zapojením se do Systému sdruženého plnění 
EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00041048. 
3. Hmotnost dodaného zboží a výrobků je vždy uvedena v dodacím 
nebo vážním listu. 

VII. Platební podmínky 

1. Po uskutečnění dodávky a podpisu „Dodacího listu“ je 
Prodávající oprávněn vystavit daňový doklad ve výši 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 
2. Daňový doklad obsahující všechny náležitosti dle platného 
právního řádu ČR, je Prodávající povinen vystavit bez zbytečného 
odkladu nejpozději do 15 dnů po splnění dodávky. 
3. Kupující je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu 
bez zbytečného odkladu informovat o ní Prodávajícího, který 
provede bezodkladně potřebnou opravu. Oprávněným vrácením 
chybného a vystavením opraveného daňového dokladu začíná běžet 
nová lhůta splatnosti sjednaná v kupní smlouvě. 
4. Kupující je povinen zaplatit za výrobky a zboží Prodávajícího ve 
sjednané lhůtě splatnosti dle kupní smlouvy. Zaplacením se rozumí 
připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. 
5. Kupující není oprávněn zadržovat platby. 
6. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího a při 
jeho prodlení s placením jakékoliv pohledávky Prodávajícího je 
Prodávající oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky za 
okamžitě splatné a požadovat zaplacení. Prodávající není povinen v 
takových případech plnit i dosud nesplněné dodávky a zároveň je 
oprávněn odstoupit od všech kupních smluv, aniž to znamená 
porušení smlouvy za strany Prodávajícího a vznik práv Kupujícího 
z důvodu porušení smlouvy Prodávajícím. 
7. Pokud informace a zkušenosti s Kupujícím budou ukazovat na 
jeho nesolventnost, je Prodávající oprávněn požadovat platbu 
předem nebo platbu v hotovosti. 

VIII. Ostatní povinnosti a práva smluvních stran 

1. Žádná ze stran nenese odpovědnost za úplné nebo částečné 
nesplnění jedné ze svých povinností, pokud je předmětné nesplnění 
důsledkem okolností, které nešlo předvídat a které nešlo za daných 
podmínek ani při vynaložení veškerého potřebného úsilí odvrátit, 
důsledek vyšší moci. 
Strana, pro kterou se stalo plnění závazku nemožným z výše 
uvedených důvodů, musí písemně informovat druhou stranu 
neprodleně, nejpozději 7 kalendářních dnů po nastání výše 
uvedených skutečností, a stejně tak musí druhou stranu písemně 
informovat do 7 kalendářních dnů o zániku těchto důvodů. 
2. V případech okolností vylučující odpovědnost, událostí vyšší 
moci, které naruší plnění smluvních povinností Prodávajícího je 
Prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato 
překážka trvá a která je nutná k obnovení normální činnosti. 
V krajním případě je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní 
smlouvy, aniž je povinen poskytnout Kupujícímu náhradu škody. 
3. V případech událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních 
povinností Prodávajícího je Kupující oprávněn odstoupit od kupní 
smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže 
Kupující odmítnout. 
4. Smluvní strany se zavazují dodržovat obchodní tajemství týkající 
se obchodních vztahů, cenové politiky, důvěrné dokumentace, např. 
obchodní nabídky, volně nešiřitelné technické dokumenty, a 
jakýchkoliv jiných skutečností, které se dozví v souvislosti 
s uzavřením kupní smlouvy před jakoukoli třetí stranou, a to i 
v případě skončení smluvního závazku mezi smluvními stranami a 
to po dobu 24 měsíců od tohoto skončení. 

5. Každá ze smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, 
které lze spravedlivě požadovat, aby důvěrnost či tajnost informací 
dle čl. VIII. odst. 4. byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci a 
osobami, které k plnění předmětu příslušné kupní smlouvy 
případně použije. 

IX. Smluvní pokuty 

1. Při nedodržení termínu plnění dodávky Prodávajícím dle 
příslušné kupní smlouvy má Kupující právo požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý započatý 
den prodlení. 
2. Při prodlení Prodávajícího s odstraněním každé oznámené 
jednotlivé vady dodávky přes smluvenou lhůtu je Kupující 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z ceny dodávky za každý započatý den prodlení. 
3. V případě neproplacení pohledávek Prodávajícího za Kupujícím 
do termínu splatnosti dle kupní smlouvy je Prodávající oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 
4. V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a 
důvěrnost informací dle čl. VIII. odst. 4. a 5. je porušující smluvní 
strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody. 
6. Veškeré finanční sankce, jako smluvní pokuta, ušlý zisk, náhrada 
škody, úroky z prodlení, vyměřené jedné ze smluvních stran, 
mohou dosáhnout maximální výše 100% kupní ceny předmětné 
zakázky. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto OP jsou závazné pro Prodávajícího i Kupujícího a tvoří 
nedílnou součást příslušné kupní smlouvy. Smluvní strany pro tuto 
smlouvu vyloučily použití obchodních podmínek Kupujícího, 
pokud nejsou výslovně akceptovány. Pro vyloučení pochybností 
platí, že v případě, kdy vedle těchto OP budou platit rovněž 
obchodní podmínky Kupujícího, pak v případě rozporu mezi nimi 
mají přednost tyto OP Prodávajícího. 
2. Kupující svým podpisem na objednávce potvrzuje, že je 
seznámen se zněním těchto OP a souhlasí s nimi. 
4. Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje 
smluvní strany povinností a práv z celé smlouvy. Eventuální 
neplatnost některého ustanovení těchto OP nemá vliv na platnost 
ostatních ustanovení. 
5. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny kupní smlouvou, jejíž 
součástí jsou tyto OP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, případně 
dalších platných zákonů České republiky. 
6. Veškeré odchylky od těchto OP musí být písemně dohodnuty 
v příslušné kupní smlouvě. Ustanovení kupní smlouvy mají 
přednost před těmito OP. 
7. Práva smluvních stran ze smlouvy nejsou bez předchozího 
souhlasu smluvní protistrany přenosná. 
8. Smluvní strany se zavazují učinit vše proto, aby veškeré spory či 
neshody, které v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy vzniknou, 
byly vyřešeny smírnou cestou. Pro případ nemožnosti smírného 
urovnání budou spory rozhodovány s konečnou platností u 
obecných soudů České republiky. 
9. OP prodávajícího jsou vystaveny na jeho webových stránkách 
www.zarohmoty.cz. Odkaz na ně je také součástí všech obchodních 
nabídek Prodávajícího a potvrzení objednávek kupujícího 
Prodávajícím. 
10. Tyto OP může Prodávající v rozumné míře jednostranně 
změnit. Oznámení o změně OP bude vždy zveřejněno na webových 
stránkách Prodávajícího. Kupující má právo do 14 dnů od 
uveřejnění oznámení o změně OP tyto změny odmítnout a smlouvu 
vypovědět ve výpovědní době dvou měsíců, která počíná běžet od 
prvého dne následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena 
Prodávajícímu. Jestliže bude uzavřená smlouva na dobu určitou 
uzavřena na dobu kratší, než by činila výpovědní doba, zaniká 
smlouva posledním dnem doby určité. 
10. Tyto OP se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné 
od 9.6. 2014.

 


