
Obchodní podmínky firmy OHŘÍVACÍ TECHNIKA, a.s.      

s platností od 01.03.2015

 

 

Platnost a rozsah obchodních podmínek 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran 

vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a 

vztahují se na všechny vzájemné služby, nabídky a dodávky zboží. 

Jakékoliv odlišné/konfliktní/ podmínky navržené kupujícím nebudou 

akceptovány, pokud nebude písemně potvrzená platnost těchto 

odlišných/konfliktních/ podmínek ze strany prodávajícího. 

V případě odlišných/konfliktních/ podmínek nedojde k plnění smluv dříve, 

než budou tyto podmínky oboustranně písemně odsouhlaseny. 

Níže uvedené obchodní podmínky platí i pro všechny následné právní úkony 

mezi smluvními stranami. 

Doklady jako např. potvrzení objednávky, platby, výpis z účtu, platební 

upomínky odeslané prostřednictvím internetu (e-mail) jsou platné, tj.  

právně závazné i bez podpisu zúčastněných stran. 

 

Uzavření kupní smlouvy 

a) Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, pokud do 24 hodin od doručení 

objednávky prodávajícímu nedojde ze strany kupujícího k vyjádření 

nesouhlasu nebo připomínky k objednávce. 

b) Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, pokud do 10 dní od doručení 

objednávky prodávajícímu nedojde ze strany prodávajícího k vyjádření 

nesouhlasu nebo připomínky k objednávce. 

 

Technické parametry a podklady 

 Všechny údaje týkající se váhy, množství, barvy, rozměrů, parametrů, cen a 

služeb uváděných v prospektech, katalogách, letácích a cenících jsou 

informační a mohou ze strany prodejce podléhat změně, pokud se na ně 

kupní smlouva nebo objednávka kupujícího vysloveně neodvolává. 

 

Cena 

a) Potvrzené ceny platí pro odběr potvrzeného množství.  

b) Pro objednávky, při kterých není stanovená cena, platí pro prodávajícího 

stanovená cena platná v den dodání zboží. 

c) Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, pokud dojde ke změně ceny 

energií, přepravného nebo jiných nákladů přímo s přímým vlivem na 

prodejní cenu. 

d) Individuální cena a cenová nabídka je platná jen v případě zaplacení zboží 

ve stanoveném termínu. 

 

Platební podmínky a slevy 

a) Pokud není uvedeno jinak je platná platba předem na základě proforma 

faktury. 

b) Všechny slevy jsou poskytované až po podpisu zvláštní dohody. 

c) V případě prodlení platby nebo splátky se dohoda o poskytování slev stává 

neplatnou. Za den platby se považuje přijetí platby na účet prodávajícího. 

d) Kupující není je oprávněný zadržovat platby v případě reklamace nebo 

jiných nároků vůči prodávajícímu. 

e) Prodávající nepřijímá platby v podobě šeků a směnek. 

f) V případě opoždění platby ze strany kupujícího je prodávající oprávněný 

žádat adekvátní náhradu škody nebo účtovat platbu úroků z prodlení ve výši 

0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. 

g) V případě prodlení platby ze strany kupujícího je kupující povinen nahradit 

prodávajícímu i další vzniklé škody a náklady. 

h) Pokud kupující nedodrží termín splatnosti nebo další ustanovení vzájemné 

spolupráce je prodávající oprávněn po písemné výzvě od smluvní dohody 

odstoupit. 

i) Kupující je na základě výzvy prodávajícího povinen vrátit dodané zboží a 

nahradit všechny škody vzniklé snížením hodnoty zboží stejně i nahradit 

všechny náklady prodávajícího s tím související.  

j) Prodávající si vyhrazuje právo v případě dodávky neobvyklého množství 

nebo speciálního zboží požadovat na kupujícím uhrazení zálohy až do výše 

100% ceny zboží. 

 

 

 

 

Odstoupení od smlouvy 

a) V případě prodlení platby, nepřevzetí dodávky nebo jiných podstatných 

důvodů, jako je např.: konkurzní řízení vůči kupujícímu úpadek v důsledku 

nedostatku majetku apod., má prodávající právo na odstoupení od smlouvy. 

 V případě odstoupení od smlouvy má prodávající nárok na odškodnění ve 

výši 15% z ceny faktur nebo na náhradu věcné škody, která odstoupením od 

smlouvy prodávajícímu vznikla. 

b) Po prodlení platby ze strany kupujícího je prodávající osvobozen od 

jakýchkoliv dalších plnění dodávek a zároveň je prodávající oprávněný žádat 

vrácení zboží jako i platbu předem nebo záruku a po uplynutí stanovené 

doby odstoupit od smlouvy. 

c) Pokud kupující bez nároku na odstoupení od smlouvy/objednávky/ požaduje 

její zrušení, prodávající má právo trvat na jejím plnění nebo požadovat 

uhrazení penále ve výši 15% z hodnoty faktury nebo požadovat náhradu 

škody která vznikla prodávajícímu. 

 

Upomínky a poplatky 

Kupující je v případě opožděné platby povinen uhradit upomínku – penále 

ve stanovené výši. 

A to: 

- první upomínka s lhůtou splatnosti 7 dní je zpoplatněná ve výši 500,-Kč 

- druhá upomínka s lhůtou splatnosti 7 dní je zpoplatněná výši 750,-Kč  

- třetí upomínka s lhůtou splatnosti 7 dní je zpoplatněná ve výši 1.000,-Kč 

- poplatek při mimosoudní upomínce se splatností 7 dní je 1.250,-Kč 

 

Dodání, přeprava, opoždění dodávky 

a) Pokud není stanoveno jinak, prodejní ceny nezahrnují náklady na přepravu, 

montáž a jiné služby. 

b) Pokud kupující nepřevezme zboží ve stanovené lhůtě, má prodávající 

oprávnění zboží uskladnit a následně účtovat skladné ve výši  0,01% 

z faktury za každý den uskladnění. Zároveň je předávající oprávněný po 

uplynutí 2 týdnů bez oznámení odstoupit od smlouvy a může zboží jinou 

cestou zpeněžit.  

 

Termín dodání 

a) Dodací lhůta začíná plynout po splnění následujících bodů: 

- Potvrzení objednávky prodávajícím. 

- Splnění finančních a jiných smluvně dohodnutých podmínek ze strany 

kupujícího. 

- Připsání platby na účet prodávajícího. 

b) Prodávající je oprávněný překročit stanovené dodací termíny o 1 týden. 

Vymáhání nároků na náhradu z překročení dodacích termínů je nepřípustné. 

c) Smluvní strany jsou osvobozené od plnění smlouvy v případě: 

nepředvídatelných události způsobených „vyšší mocí“, přičemž jsou brány 

v úvahu jen události při vší snaze nepředvídatelné a při všem možném úsilí 

neodvratitelné. 

 Za „vyšší moc“ je možné považovat stávky, nepokoje, poruchy, přírodní 

kalamity a další nepředvídatelné okolnosti. 

d) Termíny a lhůty, kterým v plnění brání „vyšší moc“, mohou být prodloužené 

maximálně do konce nepředvídatelných výše uvedených událostí 

e) Za den dodání se považuje den převzetí zboží přepravní společností. 

f) Pokud kupující nebude brát v úvahu připravenost zboží k odeslání v průběhu 

2 týdnů, prodávající má právo disponovat se zbožím podle svého uvážení a 

podle potřeby. 

 

Vrácení zboží 

a) Prodávající si sám rozhoduje, či akceptuje vrácení zboží. 

b) Zboží musí být nepoškozené a zabalené v originálním obalu. 

c) Zboží se vrací na předem dohodnuté místo společně s dodacím listem. Na 

následném dobropisu prodávající odečte zpracovatelský poplatek ve výši 

10% z hodnoty vráceného tovaru, náklady na přepravu a náklady na 

případnou opravu a výměnu opotřebených nebo poškozených dílů. 

 

 



Záruka 

a) Závady je kupující povinen hlásit písemně bezprostředně po jejich zjištění 

nejpozději však do 3 pracovních dní od jejich zjištění. 

b) Poškození a závady, které mohly vzniknout během přepravy zboží od 

prodávajícího ke kupujícímu, budou akceptovány jen v případě nahlášení 

prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží a s vyplněným záznamem o 

poškození podepsaným přepravcem. 

c) Nárok na výměnu nebo opravu v rámci záruky vzniká až po zjištění 

oprávněnosti uplatnění záruky. 

d) Prodávající odstraní vzniklé závady, na které uzná reklamaci, některým 

z následujících způsobů: 

- příjme zpět poškozené zboží nebo jeho části za účelem opravy 

- zašle kupujícímu poškozenou nebo chybějící část zboží (náhradní díl) 

- zašle kupujícímu náhradu za poškozené nebo chybějící zboží. 

e) Pokud prodávající souhlasí s převzetím poškozeného zboží, kupující přebírá 

na sebe všechny náklady a rizika související s přepravou, pokud není ve 

smlouvě dohodnuto jinak. Náklady a rizika související s vrácením 

opraveného nebo náhradního zboží nebo častí zpět kupujícímu, pokud není 

ve smlouvě dohodnuto jinak, nese prodávající. 

f) Záruka se nevztahuje na zboží značně a zjevně opotřebované. 

g) Kupující musí při nahlášení žádosti o záruku prokázat následující: 

- prokázat dodržování ustanovení návodu na použití, především týkající se 

čištění a údržby 

- prokázat používání jen schváleného a doporučeného paliva 

- prokázat, že zařízení a jeho součásti nainstalovala odborně způsobilá 

osoba/topenář/ a to v návaznosti na projekt a v souladu s návodem na 

použití 

- prokázat vyplněný protokol o spuštění zařízení 

- prokázat dodržování plánu údržby a pravidelných servisních kontrol 

h) Délka záruky je uvedená v návodu na použití. 

i) Na materiál podléhající běžnému opotřebení jako jsou pojistky, těsnění, 

převodový olej, magnéziové anody, bezpečnostní závlačky, deflektory apod., 

se záruka nevztahuje. 

j) Záruka se ruší, pokud opravu nebo spuštění zařízení provede osoba 

nezaškolená výrobcem, bez předchozího písemného souhlasu výrobce. 

k) V případě, že kupující obdrží nedopatřením nesprávný nebo neúplný návod 

na použití musí tuto skutečnost nahlásit prodávajícímu. Prodávající je 

povinen obratem kupujícímu zaslat správný návod na použití. 

l) Nesprávné zacházení, nedostatečné nebo nesprávné napájení, chybějící 

nebo neefektivní zabezpečovací zařízení, použití nevhodných paliv, „vyšší 

moc“, nesprávná instalace a neodborné spuštění nejsou důvodem pro 

uznání záruky. 

 

Vlastnictví a vlastnické právo 

Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení zboží.  Kupující v případě porušení obchodních podmínek je povinen kdykoliv umožnit prodávajícímu 

vstup do svých prostor a odebrání komodit prodávajícího ve výši hodnoty nezaplacených faktur včetně úroků z prodlení.

  

Závěrečná ustanovení 

Předávající a kupující se dohodli, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě kupní smlouvy, nebo v souvislosti s touto smlouvou, se 
budou řídit obchodním zákoníkem a zákony České republiky. 
Zákazník a OHŔÍVACÍ TECHNIKA, a.s. souhlasí, že se budou snažit vyřešit každý spor, který může dle této dohody vzniknout. V případě, že se jim nepodaří spor 
vyřešit, bude příslušný k řešení takového sporu soud České republiky. 
  

Ochrana osobních údajů, autorské právo, změna adresy 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pomocí automatizovaného systému. 

Prodávající uděluje podpisem kupujícímu souhlas na používání katalogů, ceníků, letáků a jiných písemností obsahujících registrované logo na veřejných 

prezentacích. Tento souhlas může prodávající v případě porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího kdykoli písemně odvolat. 

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu změny týkající se změn adres, sídla společnosti, místa podnikání. V opačném případě budou dodávky zasílané na 

známou adresu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Individuální dohodnuté podmínky (individuální podmínky nahrazují nebo doplňují příslušná ustanovení obchodních podmínek) 

 

 Platba převodem předem ……………………………………………………………………………………………                                                   dodatečná sleva 2% 

 

 Platba dobírkou (v hotovosti při převzetí zboží)…………………………………………………………..                                                    poplatek 50,-Kč DPH 

 

 Platba na fakturu – po uhrazení 3 realizovaných dodávek (platbou předem nebo v hotovosti)                                        splatnost 14 dní 

 

 Při vlastní přepravě + platbě v hotovosti při odběru……………………………………………………….                                                dodatečná sleva 2% 

 

 Při vlastní přepravě + platbě předem ……………………………………………………………………………..                                               dodatečná sleva 2% 

 

 Doprava bude řešena dle individuálních podmínek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují všechny předcházející obchodní podmínky stejně i nabízené slevy. 

 Všechny uvedené slevy se vztahují na aktuální VOC ceníky platné v době potvrzení a objednávky. 

 Kupující svým podpisem prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedených podmínek a podpisem potvrzuje úplný souhlas s jejich zněním. 

    

 

Prodávající : (OHŘÍVACÍ TECHNIKA, a.s..)                    Kupující : (obchodní partner) 
 

 

…………………………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………..             

                 

Zpracoval :   ……………………………………………………. 

 

Datum: ………………………………………………………......
 


