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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Všeobecné smluvní podmínky smlouvy kupní, kterými jsou 
všechny smlouvy jimiž nabývá kupující vlastnictví k věci, která je 
předmětem koupě (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí 
závazné objednávky / smlouvy společnosti CHARMONT s.r.o. na 
koupi věci (dále též „Smlouva“). 

 
2. Jiné podmínky, odporující těmto VSP, zejména v obchodních 

podmínkách nebo na formulářích prodávajícího se prohlašují za 
právně neúčinné pro potřeby Smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Prodávající a kupující se dohodli, že 
jejich smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy se bude řídit výhradně 
ustanoveními Smlouvy a těmito VSP.  

 
3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto 

VSP. 
 
DEFINICE POJMŮ 

„Kupní smlouva“ Kupní smlouvou se rozumí smlouva, kterou se 
prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem 
koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, a kupující 
se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 
 
„Kupující“ Za kupujícího se pro účely těchto obchodních podmínek 
považuje společnost CHARMONT s.r.o., IČ: 276 53 277, se sídlem 
Praha 3, Pod Parukářkou 39/4, PSČ 130 00, Česká republika, která 
uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím, jež se mimo jiné řídí těmito 
obchodními podmínkami. 
 
„Prodávající“ Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek 
rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, se kterou je uzavírána 
kupní smlouva, jež se řídí těmito obchodními podmínkami. 
 

DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Není-li prodávající povinen dodat zboží v určitém jiném místě, a to 
zejména v místě uvedeném výslovně ve smlouvě nebo 
v objednávce, pak jeho povinnost dodat zboží spočívá: (a) v 
předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže 
smlouva o koupi zahrnuje přepravu zboží; (b) v ostatních 
případech v umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě, 
kde má kupující sídlo svého podnikání.  

 
2. Kupující se stává vlastníkem dodávaného zboží, jakmile je 

převezme v místě dodání zboží. Skutečností dokládající tento 
moment je podpis oprávněné osoby kupujícího na dodacím listu. 

 
3. Pokud kupující poskytl prodávajícímu suroviny, nářadí, nástroje, 

črty, rysy, plány, technické, nebo technologické podmínky a 
specifikace nebo software apod., zůstávají tyto předměty 
vlastnictvím, resp. majetkem kupujícího. Prodávající je povinen 
uskladnit tyto předměty odděleně od ostatních předmětů, které 
patří prodávajícímu, nebo třetím osobám. Prodávající je povinen 
viditelně označit tyto předměty jako majetek kupujícího. 
Odpovědnost prodávajícího na věcech poskytnutých kupujícím 
tím není dotčena. Za věci převzaté od kupujícího odpovídá 
prodávající jako skladovatel. 

 
4. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího až 

okamžikem převzetí zboží kupujícím, bez ohledu na způsob 
dodání. 

 
5. Předává-li prodávající zboží dopravci v určitém místě pro 

přepravu zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží 
až okamžikem dokončení vykládky zboží a jeho protokolárním 
převzetím kupujícím v místě určení. 

 

VADY ZBOŽÍ, JAKOST ZBOŽÍ 

1. Prodávající musí dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež 
určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit tak, jak určuje 
smlouva, případně jak je u zboží daného druhu obvyklé tak, aby 
na zboží nevznikla při přepravě žádná škoda. 

 
2. Prodávající odpovídá podle smlouvy za jakoukoli vadu, kterou má 

zboží v okamžiku přechodu nebezpečí na kupujícího, i když se 
vada stane zjevnou až po této době. 

 
3. Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu zboží, jež vznikne 

po době uvedené v předchozím odstavci, jestliže je způsobena 
porušením některé jeho povinnosti, včetně nedodržení záruky, že 
zboží po určitou dobu bude způsobilé pro obvyklé své použití 
nebo pro zvláštní použití, nebo že si zachová určitou jakost nebo 
určité vlastnosti.  

 
4. Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané zboží si uchová svoji 

jakost po dobu 24 měsíců od okamžiku dodání zboží kupujícímu. 
 
5. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. Uplatnění nároku kupujícího na slevu z kupní 
ceny nevylučuje uplatnění nároku na náhradu ušlého zisku v 
důsledku nedostatku vlastností (vadnosti) zboží, na něž se sleva 
vztahuje. Neuplatnění nároků z odpovědnosti za vady není 
překážkou uplatnění téhož nároku z jiného právního důvodu. 

 
6. Byla-li vyloučena záruka, nebo se záruka na konkrétní zboží či 

jeho vlastnost nevztahuje, pak platí, že právo kupujícího 
z jakýchkoliv vad zboží zanikne, jestliže kupující neoznámí 
prodávajícímu vady zboží, které kdykoliv po jeho předání zjistil, 
nejpozději do dvou let ode dne, kdy zboží bylo skutečně předáno 
kupujícímu. 

 
7. Bez ohledu na povahu závazku nebo hospodářský účel smlouvy 

není povinností kupujícího přijmout částečné plnění. To platí i v 
případě, že dodané množství zboží odpovídá množství 
uvedenému v prohlášení prodávajícího (např. dodacím listu, 
nákladním listu nebo jiném přepravním dokladu). 

 
8. Prodávající je povinen: 
 

a) předložit odběrateli  bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
při první dodávce zboží, technickou specifikaci zboží 
obsahující popis důležitých fyzikálních vlastností zboží a dále 
bezpečnostní list vyhotovený v českém jazyce. Pokud k tomu 
kupující prodávajícího vyzve, je prodávající povinen dodat 
technickou specifikaci zboží při každé dodávce zboží. 

b) předložit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
při první dodávce zboží, doklad o atestu zboží, pokud je zboží 
atestováno. Pokud k tomu kupující prodávajícího vyzve, je 
prodávající povinen dodat doklad o atestu zboží při každé 
dodávce zboží. 

c) dodat kupujícímu při dodání zboží prohlášení o shodě na 
dodané zboží pro použití zboží na území České republiky 
nebo v místě kupujícím označeném. 

d) dodat kupujícímu při dodání zboží návod k použití zboží 
v českém jazyce. 

e) na žádost kupujícího předat kupujícímu bez zbytečného 
odkladu vzorek zboží v množství určeném kupujícím, a to bez 
zbytečného odkladu po výzvě kupujícího. 

f) bez zbytečného odkladu, nejpozději však při první dodávce 
zboží předat kupujícímu potvrzení, že do zboží nebyly při 
výrobě přidány nebezpečné látky, potvrzení o množství 
těžkých kovů ve zboží (olovo, kadmium, rtuť a šestimocný 
chrom, hodnota musí být uvedena pro každý kov zvlášť). 

g) na žádost kupujícího předložit kupujícímu bez zbytečného 
odkladu osvědčení o tom, že zboží bylo vyrobeno v řízených 
podmínkách dle sytému řízení jakosti. Pokud k tomu kupující 
prodávajícího vyzve, je prodávající povinen dodat osvědčení 
při každé dodávce zboží. 

h) v případě požadavku kupujícího předat kupujícímu potvrzení 
o zdravotní nezávadnosti zboží a jiné doklady vyplývající 
z právních předpisů. 

 
9. Veškeré náklady spojené s povinnostmi prodávajícího 

vyplývajícími z odst. 8 písm. a) - h) shora jsou součástí kupní 
ceny zboží. 
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10. Prodávající prohlašuje, že jím dodané zboží bude splňovat 

parametry uvedené v technické specifikaci zboží, v požadavcích 
prodávajícího uvedených ve smlouvě a bude mít parametry 
shodné s předloženými vzorky, byly-li dodány prodávajícímu.  

 
11. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu kontrolu výrobních 

postupů a procesů (tzv. audit) v závodě prodávajícího, za účelem 
ověření schopnosti dosáhnout předpokládaných výsledků a 
sjednané kvality zboží 

 
12. Dojde-li v době trvání smlouvy ke změně parametrů zboží, je o 

tom prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného 
odkladu. Prodávající je dále povinen informovat kupujícího o 
změně podmínek výroby zboží, které by mohly mít vliv na 
parametry zboží, zejména o výrobě zboží v jiném než obvyklém 
závodě prodávajícího, změně technologie výroby nebo 
dlouhodobé odstávce výrobního zařízení. V případě porušení 
těchto povinností je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Termín pro dodání zboží prodávajícím kupujícímu je stanoven ve 
smlouvě a je pro prodávajícího závazný.  

 
2. V případě, že ve smlouvě není termín dodání zboží výslovně 

uveden, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.  

 
3. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou 

nesplněním termínu dodání zboží ze strany prodávajícího.  
 
4. Prodávající si musí počínat při dodání zboží kupujícímu tak, aby 

neohrozil či neomezil navazující práce a dodávky, pro které má 
být zboží prodávajícím dodáno kupujícímu. 

 
CENA ZBOŽÍ 

1.    Cena zboží je stanovena ve smlouvě jako konečná a pevná za 
zboží specifikované ve smlouvě a představuje sjednanou 
hodnotu veškerých plnění a závazků prodávajícího vůči 
kupujícímu dle smlouvy. 

 
2.    Změna výše ceny zboží je možná jen na základě písemného 

dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněným zástupcem 
kupujícího.  

 
3. Veškeré ceny ve smlouvě se rozumí bez daně z přidané 

hodnoty, není-li výslovně stanoveno jinak ve smlouvě. Daň 
z přidané hodnoty bude prodávajícím účtována dle platných 
právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny zboží 
okamžikem jeho úplného dodání kupujícímu včetně všech 
náležitostí zboží uvedených v odst. 8 písm. písm. a) - h) článku 
„Vady zboží“, „Jakost zboží“, a to do místa dodání určeného 
kupujícím ve smlouvě nebo místa dodání vyplývajícího z těchto 
VOP, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Prodávající před 
vydáním každé faktury předloží kupujícímu dodací list 
prokazující splnění závazku prodávajícím ze smlouvy. V případě, 
že kupující zjistí v dodacím listu nesrovnalosti, vrátí jej 
prodávajícímu k opravě. V takovém případě není kupující 
v prodlení se zaplacením svého finančního závazku vůči 
prodávajícímu.  

 
2. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu v souladu se zák.č. 235/2004 Sb., o DPH; zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví obojí v platném znění, nebo je bude 
uvádět chybně, je kupující oprávněn vrátit takový doklad 
prodávajícímu k přepracování. Po doručení opraveného nebo 
nově vystaveného řádného daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti. 

 
3. Není-li ve smlouvě stanovena jiná lhůta splatnosti, je stanovena 

lhůta splatnosti finančního závazku kupujícího vůči 
prodávajícímu za dodané zboží v délce 60 dnů ode dne dodání 
bezvadného zboží kupujícímu.     

 
4. Je ujednáno, že prodávající není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu kupujícího postoupit jakoukoliv pohledávku 
vůči kupujícímu nebo její část, jež vznikla ze smlouvy, na jinou 
třetí osobu.   

 
5. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za prodávajícím, je 

kupující oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky prodávajícího a to včetně např. smluvních pokut, 
slevy z kupní ceny a dalších závazků vyplývajících ze smlouvy. 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (OBJEDNÁVKY)  

1. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy z těchto 
důvodů: 

 
a) V případě, že je ve vztahu k prodávajícímu zahájeno 

insolvenční řízení nebo zjištěn úpadek, nebo v případě 
vstupu prodávajícího do likvidace.  

b) V případě podstatného porušení smluvních povinností 
prodávajícího, zejména bude-li prodávající v prodlení 
s dodáním zboží o více jak 5 (pět) dnů oproti termínu 
stanovenému ve smlouvě. 

c) Bude-li zboží vykazovat neodstranitelnou vadu nebo 
opakovanou vadu, pro kterou jej nebude možno použít 
k účelu, pro které bylo kupujícím zakoupeno a/nebo použití 
zboží pro takový účel bude podstatně ztíženo.  

d) Z jiných důvodů výslovně uvedených ve Smlouvě nebo 
VSP. 

 
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno 

druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy.  

 
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 

stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a 
jiných nároků, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

 

PROMLČENÍ 

1. Je ujednáno, že na nároky kupujícího vůči prodávajícímu 
vyplývající ze smlouvy a/nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou 
se uplatní promlčecí lhůta v délce trvání deseti (10) let ode dne, 
kdy právo mohlo být kupujícím uplatněno poprvé. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškeré spory vzniklé (vyplývající) ze smlouvy, které se mezi 
prodávajícím a kupujícím nepodaří vypořádat smírně, budou 
předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu 
České republiky podle místa sídla kupujícího.  

   
2. Prodávající bere na vědomí, že kupující má zavedený a 

certifikovaný Systém managementu kvality s požadavky ČSN 
EN ISO 9001:2009, Systém environmentálního managementu 
s požadavky ČSN EN ISO 14001:2005 a Systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky ČSN 
OHSAS 18001:2008. Tyto systémy jsou sloučeny do 
Integrovaného systému řízení (dále jen „ISŘ“). Prodávající se 
zavazuje při plnění všech dodávek zboží pro kupujícího 
dodržovat všechny požadavky ISŘ, jakož i zákonných povinností 
stanovených příslušnými právními předpisy.    

 
3. Veškerá práva a povinnosti stran jinak ve smlouvě nebo VSP 

neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 


