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Všeobecné obchodní podmínky CHVALIS s.r.o. platné od 1. 1. 2014 
 
1. Úvodní ustanovení 
 
1.1. Všeobecné obchodní podmínky CHVALIS s.r.o. (dále jen „VOP“) se použijí na všechny kupní smlouvy společnosti CHVALIS s.r.o. (dále jen 
„prodávající“) , na jejichž základě prodávající dodává kupujícímu (dále jen„kupující“) zboží.  
Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky, které prodávající připojí k nabídce nebo které jsou stranám 
známy. Pokud uzavřená kupní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto VOP, má úprava v kupní smlouvě v daném rozsahu 
přednost před úpravou ve VOP. 
1.2 Veškeré dodávky se realizují na základě kupní smlouvy, jejíž uzavření je zpravidla stvrzeno písemným potvrzením objednávky kupujícího ze 
strany prodávajícího a současně podle těchto VOP, které se na základě objednávky objednatele (jejíž součástí je akceptace těchto VOP ze strany 
kupujícího) a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, tzn. uzavřením kupní smlouvy stávají součástí smluvního ujednání (dále jen 
smlouva). Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu 
ujednat a určit její obsah. Každá z několika smluv uzavřených při témže jednání nebo zahrnutých do téže listiny se posuzuje samostatně. Plyne-li 
z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého stranám při uzavření smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich podmínkou 
vzniku ostatních smluv. Zánik závazku z některé z nich bez uspokojení věřitele zrušuje ostatní závislé smlouvy, a to s obdobnými právními účinky. 
Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně. Smlouva o dodání věci, 
která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou 
část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí. Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve 
výkonu činnosti. 
1.3 Jiná, tj. následně aktualizovaná a tedy změněná, znění těchto VOP jsou pro obě smluvní strany, tj. včetně smluvní stany kupujícího závazná v 
případě, že prodávající svým rozhodnutím tyto VOP změní a kupující výslovně písemně prohlásí, že s předmětnými změnami souhlasí, nebo je 
změna VOP dohodnuta již v uzavřené smlouvě. Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní 
okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran 
zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 
1.4 Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání 
pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít. Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti 
smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou 
vázán, bude-li nabídka přijata. Nabídka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta 
uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky. 
Nabídka je neodvolatelná, je-li to v ní výslovně vyjádřeno, anebo dohodnou-li se tak strany. Nabídka je rovněž neodvolatelná, plyne-li to z jednání 
stran o uzavření smlouvy, z jejich předchozího obchodního styku, anebo ze zvyklostí. Nabídky prodávajícího, adresované kupujícímu, jsou 
nezávazným předběžným návrhem kupní smlouvy na dodávku zboží s tím, že zakázka platí za přijatou a tedy kupní smlouva za uzavřenou teprve 
okamžikem, v němž na základě objednávky kupujícího prodávající kupujícímu písemně potvrdí přijetí jeho objednávky dodávky zboží. Ústně 
dohodnutá ujednání během realizace zakázky, která jsou odlišná od obsahu smlouvy nebo v ní nejsou obsažena, vyžadují ke své účinnosti 
písemné potvrzení prodávajícího. I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením 
nabídky nebo alespoň současně s ním. I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce 
vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky. Nabídku nelze odvolat, 
pokud je v ní vyjádřena neodvolatelnost. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a 
považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy. Přijetí nabídky lze zrušit, 
dojde-li zrušení prodávajícímu nejpozději s přijetím. S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to 
obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí 
nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. 
Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes 
důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Strana, která jedná 
nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Získá-
li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez 
zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.  
Smlouva strany zavazuje. Lze ji zm ěnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo  z jiných zákonných d ůvodů. Vůči jiným 
osobám smlouva p ůsobí jen v p řípadech stanovených v zákon ě. 
Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se 
smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. 
1.5 Údaje jako jsou popisy, vyobrazení a výkresy, tabulky měr hmotnosti a výkonu, publikované dodavatelem v psané či kreslené formě, např. v 
katalozích, charakterizují povahu výrobku, neznamenají však závazné zajištění vlastností nebo záruk, pokud toto nebude výslovně smluvně 
dohodnuto. Má-li kupující určit dodatečně vlastnosti předmětu koupě a neučiní-li to včas, určí je prodávající sám a oznámí kupujícímu, jaké 
vlastnosti určil. Přitom přihlédne k potřebám kupujícího, které zná. Kupující má právo sdělit prodávajícímu odchylné určení vlastností předmětu 
koupě, než jaké určil prodávající; neučiní-li to bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, je vázán tím, co určil prodávající. 
1.6 Změny technických parametrů a konstrukcí prodávajícím v rámci technické inovace výrobku, jsou přípustné. 
 
2. Cena a platby 
2.1 Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. Ceny nezahrnují balné, přepravné porto, pojištění a 
zákonnou daň z přidané hodnoty, které budou prodávajícím účtovány kupujícímu nad rámec dohodnuté ceny zboží. Náklady spojené s 
odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující. 
2.2 Cena včetně nákladů uvedených v článku 2.1 je placena formou záloh a konečného vyúčtování v částkách a termínech uvedených ve 
smlouvě. 
2.3 Platby je kupující povinen provést ve lhůtě splatnosti příslušné faktury bankovním převodem, přičemž za splnění závazku se považuje den, 
kdy bude částka připsána na účet prodávajícího, pokud není dohodnuta platba v hotovosti. 
2.4 Šeky a směnky platí za zaplacené teprve dnem jejich proplacení. 
2.5 Kupující není oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám prodávajícího jakékoli pohledávky. Započtení proti pohledávkám 
prodávajícího je možné provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran. 
 
3. Přechod vlastnictví 
3.1 Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do jeho úplného zaplacení včetně zaplacení dodávky dalšího zboží, které s touto 
dodávkou souvisí. V takovém případě je kupující povinen zboží řádně uskladnit a řádně o něj pečovat. 
3.2 Prodávající je oprávněn uplatnit právo na vydání zboží v jeho vlastnictví v případě, že budou známy okolnosti, které mohou ohrozit splnění 
jeho pohledávek ze strany kupujícího. 
 
4. Termín dodávky 
4.1 Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit 
práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající 
věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez 
zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji 
dopravce. Doba, v níž má prodávající plnit, běží ode dne účinnosti smlouvy. Má-li však kupující splnit určitou povinnost ještě před odevzdáním 
věci, začíná doba, v níž má prodávající plnit, běžet ode dne splnění této povinnosti. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je 
kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. 
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4.2 V případě, že se kupující dostane do prodlení se splněním závazku zaplatit zálohu na kupní cenu, dochází tím automaticky k prodloužení 
termínu dodávky přinejmenším o stejný počet dní, po které trvá prodlení kupujícího. 
4.3 Dostane-li se kupující do prodlení se splněním svého závazku dodat prodávajícímu materiály či polotovary nutné k výrobě či dodání zboží, 
dochází tím automaticky k prodloužení smluvního termínu dodávky přinejmenším o stejný počet dní, po které trvá prodlení kupujícího se splněním 
závazku. 
4.4 Dostane_li se kupující do prodlení se splněním závazku převzít od prodávajícího zboží, může prodávající u kupujícího uplatnit zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení se splněním závazku zboží převzít; kupující se zavazuje sjednanou smluvní 
pokutu při jejím oprávněném uplatnění prodávajícímu zaplatit včetně nároku na plnou náhradu škody (všech nákladů), způsobené prodávajícímu 
porušením povinností kupujícího zboží včas převzít. 
4.5 Při prodlení  kupujícího se zaplacením, je prodávající  oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
5. Nebezpečí škody 
5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. V případě, že se kupující ocitne v prodlení s 
povinností převzít zboží dodané v souladu se smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy je zboží pro kupujícího 
k převzetí připraveno. Tento okamžik je tak považován za splnění závazku ze strany prodávajícího. 
5.2 Jestliže je prodávající povinen dle smlouvy odeslat zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží 
prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho 
povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti, to neplatí  uplatnil-li kupující právo žádat dodání 
náhradní věci, nebo odstoupil-li platně od smlouvy. 
 
6. Záruka a odpov ědnost 
6.1 Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní 
prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného 
vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a 
vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat 
smlouvě i vzorku nebo předloze. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem 
potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy 
předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent 
množství určeného ve smlouvě. 
6.2 Pokud délku záruční doby smlouva výslovně nestanoví, činí tato 12 měsíců ode dne splnění závazku prodávajícího dodat zboží kupujícímu. 
6.3 Výskyt vady je kupující povinen prodávajícímu písemně sdělit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. 
6.4 Strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu po písemném oznámení vady ze strany a prohlídce zboží ze strany prodávajícího písemně 
dohodnout o způsobu odstranění vady, přičemž kupující souhlasí s tím, aby odstranění vady bylo přednostně řešeno opravou zboží. 
6.5. Prodávající je oprávněn rozhodnout, jakým způsobem bude případná oprava zboží provedena. 
6.6 Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká v případech, kdy vady zboží byly způsobeny: 

• po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající 
• instalací, provozem a údržbou zboží provedenou kupujícím v rozporu s technickými podmínkami dodanými prodávajícím spolu s 

dodaným zbožím 
• v souvislosti se zásahy do konstrukčního řešení zboží či s výměnou části zboží provedenou bez souhlasu  prodávajícího po dodání 

zboží kupujícímu 
• změnou zadaných provozních podmínek či zásahem nepovolené osoby nezplnomocněné prodávajícím. 

6.7 Práva a povinnosti plynoucí z odpovědnosti za vady jsou blíže upraveny v reklamačním řádu, který smluvní strany berou na vědomí a zavazují 
se ho dodržovat. 
6.8 Náklady spojené s neoprávněným uplatněním záruky je kupující povinen uhradit prodávajícímu. 
 
7. Technická dokumentace 
7.1 Veškerá technická dokumentace, kterou prodávající kupujícímu spolu se zbožím dle smlouvy dodá, je výhradním majetkem prodávajícího. 
7.2 Technickou dokumentaci může kupující používat pouze v souvislosti s užíváním zboží a není oprávněn ji zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí 
osobě či ji ve prospěch jakékoliv třetí osoby využít. 
7.3 Prodávající je oprávněn technická řešení a jiná řešení a postupy obsažené v technické dokumentaci využívat i pro dodávky zboží pro jiné 
osoby. 
7.4 Veškerá technická a jiná řešení, která budou v rámci dodávky zboží nově nalezena, je oprávněn učinit předmětem duševního vlastnictví 
(patentu, užitného či průmyslového vzoru apod.) výhradně prodávající. 
 
8. Vyšší moc 
8.1 V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou se projevují účinky vyšší moci, prodlužuje termín dodávky stanovený smlouvou. 
8.2 Prodávající je povinen kupujícího o výskytu události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. 
8.3. Za událost vyšší moci jsou považovány události, které nemohou být ovlivněny smluvními stranami, pokud nastanou po uzavření kupní 
smlouvy a znemožňují její plnění, zejména: stávky a všechny události vymykající se vůli obou stran, jako epidemie, oheň, přírodní katastrofy, 
mobilizace, válka, povstání, zabavení věci, embargo, všeobecný nedostatek dopravních prostředků, všeobecný nedostatek vstupních materiálů a 
surovin, apod. 
8.4 Pokud účinky vyšší moci trvají déle než 3 měsíce, je kterákoliv strana oprávněna odstoupit od smlouvy. 
 
9. Závěrečná ustanovení 
9.1 Na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv se vztahují příslušné české právní předpisy zejména odpovídající ustanovení 
občanského zákoníku. 
9.2 Všechny spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou.  
9.3 Nedojde-li k dohodě dle bodu 9.2, bude k soudnímu řízení příslušný obecný soud  prodávajícího. 
9.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným nebo neúčinným, nejsou tím ostatní ustanovení dotčena. Neplatné nebo 
neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se právně nejvíce blíží smyslu a účelu neplatného nebo neúčinného 
ustanovení. 
9.5 Oprávněnost osob jednat za tu kterou stranu vyplývá z platného zápisu v obchodním či živnostenském rejstříku. 
9.6 Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit. 
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