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Všeobecné obchodní podmínky  
poslední změna ke dni 01.01.2023 

 
 
 

Společnost ASTOS Machinery a.s., IČ 25058851, se sídlem Aš, Selbská 18, PSČ 352 01 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. B 601 (dále jen „dodavatel“) 
tímto stanoví následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro prodej svého zboží 
 

1. Všeobecná ustanovení 
1.1. Tyto VOP platí pro každou kupní smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a třetí osobou 

(dále jen „odběratel“), jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva 
k výrobkům dodavatele na odběratele (dále jen „smlouva“).  

1.2. Tyto VOP platí též pro jiné smluvní typy, než je kupní smlouva (např. smlouva o dílo), 
jestliže jejich předmětem je úplatné dodání či zhotovení nebo úprava výrobků ze strany 
dodavatele pro odběratele.  

1.3. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem                   
a odběratelem, ať je již smlouva uzavřena písemně či ústně.  

1.4. V případě, že je některé ujednání smlouvy v rozporu s těmito VOP, má přednost 
ujednání obsažené ve smlouvě.  

2. Uzavření smlouvy 
2.1. Návrh smlouvy (dále jen „nabídka“) je pro dodavatele závazný po dobu 3 kalendářních 

měsíců od data odeslání nabídky.  

2.2. Smlouva je uzavřena k okamžiku, ke kterému je písemné přijetí nabídky odběratele 
doručeno dodavateli bez jakékoli úpravy podmínek. 

2.3. Odeslání, potvrzení nebo přijetí nabídky elektronickou formou se považuje za platné 
písemné právní jednání i v případě, že zpráva nebo její příloha neobsahuje zaručený 
elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce. 

3. Cena 
3.1. Dohoda o kupní ceně za výrobky je považována za podstatné ujednání každé smlouvy, 

bez jejíhož sjednání smlouva nevznikne. 

3.2. V cenách uvedených v nabídce není zahrnuta daň z přidané hodnoty. 

4. Místo a doba plnění 
4.1. Není-li v těchto VOP nebo mezi smluvními stranami ve smlouvě ujednáno jinak,                

je místem plnění vždy sídlo dodavatele.  

4.2. Závazek dodavatele dodat výrobky je splněn okamžikem, kdy dodavatel připraví výrobky 
k expedici v místě svého sídla. 

4.3. Závazek dodavatele dodat výrobky je splněn též okamžikem, kdy předá výrobky dopravci 
k dopravě.   

4.4. Výrobky se považují za dodané i tehdy, pokud je dodavatel připraven předat výrobky      
v místě plnění a odběratel je v prodlení s převzetím výrobků nebo nezajistí součinnost 
potřebnou pro jejich převzetí či jejich dopravu. 
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4.5. Zboží bude dodáno v době sjednané dle smlouvy. Není-li doba sjednána ve smlouvě, 
bude zboží dodáno v době přiměřené s ohledem na množství výrobků a jejich 
materiálovou a výrobní náročnost.  

4.6. Dodavatel je oprávněn odmítnout dodat výrobky odběrateli, jestliže je odběratel 
v prodlení s úhradou ceny za jiné výrobky, které dříve od dodavatele odebral. Po dobu 
prodlení s úhradou těchto starších závazků není dodavatel v prodlení s dodáním zboží. 

5. Přechod nebezpečí škody a výhrada vlastnického práva 
5.1. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na odběratele v okamžiku, kdy převezme 

výrobky od dodavatele, nebo když převezme doklady umožňující nakládání s výrobky.  

5.2. Je-li odběratel v prodlení se splněním povinnosti převzít výrobky, přechází na něj 
nebezpečí škody na výrobcích okamžikem, kdy je dodavatel připraven výrobky předat. 

5.3. Škoda na výrobcích, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na odběratele, 
nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit dodavateli kupní cenu dle smlouvy.  

5.4. Dodavatel si vyhrazuje v souladu s § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníků 
své vlastnické právo ke všem výrobkům dodaným kupujícímu až do okamžiku, kdy mu 
odběratel zcela uhradí cenu za výrobky. 

6. Platební podmínky 
6.1. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, je cena splatná do 15 dnů po dodání 

výrobků. 

6.2. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na bankovní účet dodavatele. 

6.3. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli v případě prodlení se zaplacením ceny úrok         
z prodlení ve výši 0,07 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.4. Odběratel není oprávněn bez písemné dohody s dodavatelem oproti pohledávce 
dodavatele na cenu jednostranně započítávat svou pohledávku nebo pohledávku třetí 
osoby, která na něj byla postoupena nebo jinak přešla. 

7. Záruka a reklamace 
7.1. Dodavatel poskytuje záruku na výrobky v délce, která je uvedena v konkrétní smlouvě 

(nabídce).  

7.2. Není-li záruka ve smlouvě výslovně uvedena, není poskytnuta, a dodavatel odpovídá 
pouze za ty vady, které má výrobek v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody                
na výrobcích na odběratele. 

7.3. Záruka se vztahuje na vady vzniklé během záruční doby prokazatelně následkem 
vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení výrobků.  

7.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobků a na vady způsobené během 
přepravy, nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, mechanickým 
poškozením, zásahem do výrobku, nebo na závady způsobené instalací,                       
která neodpovídá technickým normám, stejně jako na závady způsobené nesprávným 
připojením, které neprováděl dodavatel. 

7.5. Odběratel je povinen prohlédnout výrobky bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, 
nejpozději však do 3 dnů po jejich převzetí či vyskladnění.  

7.6. Reklamace musí být učiněna písemně, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě               
1 měsíce, po zjištění vady, nebo poté, co odběratel s přihlédnutím ke všem okolnostem 
vadu zjistit mohl. Není-li reklamace uplatněna v této lhůtě, práva ze záruky či z vady 
zanikají. 
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8. Balení 
8.1. Dodavatel dodává výrobky v obalu z průhledné fólie, vhodném pro dohodnutý druh 

zboží a dohodnuté přepravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během 
přepravy do sjednaného místa určení. 

9. Rozhodné právo a rozhodčí doložka 
9.1. Tyto VOP, každá smlouva i vztahy smluvních stran z ní vyplývající i jakékoli další 

závazkové vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České 
republiky.  

9.2. Leží-li místo podnikání odběratele mimo území České republiky, použití Úmluvy OSN       
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží uzavřené dne 11. dubna 1980 ve Vídni se             
v souladu s jejím článkem 6 vylučuje.  

9.3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány               
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky            
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu. 

10. Právo odstoupit do smlouvy 
10.1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy v období před sjednaným datem 

plnění odstoupit, a to písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně.  

10.2. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, vzniká ji ke dni, kdy druhé smluvní 
straně odeslala oznámení o odstoupení, povinnost uhradit druhé smluvní straně 
odstupné v následující výši: 

(a) došlo-li k odstoupení v období 6 a více týdnů před sjednaným datem plnění, činí 
výše odstupného 30 % ze sjednané kupní ceny 

(b) došlo-li k odstoupení v období mezi 2 až 6 týdnem před sjednaným datem plnění, 
činí výše odstupného 60 % ze sjednané kupní ceny 

(c) došlo-li k odstoupení v období do 2 týdnů před sjednaným datem plnění, činí výše 
odstupného 90 % ze sjednané kupní ceny 

10.3. Odběratel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je dodavatel v prodlení 
s dodaním výrobků po dobu delší než jeden měsíc. 

10.4. Dodavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je odběratel v prodlení 
s převzetím výrobků či zaplacením ceny či její části po dobu delší než jeden měsíc. 

11. Změna obchodních podmínek 
11.1. Dodavatel je oprávněn VOP v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku jednostranně změnit.  

11.2. Dodavatel bude odběratele o změně VOP informovat písemně alespoň 30 kalendářních 
dnů před dnem účinnosti změny podmínek.  

11.3. Pokud odběratel písemně nesdělí nesouhlas se změnou podmínek nejpozději v den 
předcházející dnu účinnosti změny VOP, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal. 

11.4. Odmítne-li odběratel změnu VOP, je oprávněn smlouvu vypovědět, a to písemnou 
výpovědí adresovanou dodavateli. Výpovědní doba v tomto případě činí dva měsíce         
a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následující po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena dodavateli.  


