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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI  

CHODOS CHODOV s.r.o. 

PRO DODÁVKY ZBOŽÍ A SLUŽEB 
 

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv 

společností CHODOS CHODOV s.r.o. jako prodávajícím. 
 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných 

společností CHODOS CHODOV s.r.o. IČ 483 65 971 se sídlem Nejdecká 814, Chodov u Karlových Varů, 
PSČ 357 35, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, sekce 3981 (dále 

také jako Prodávající), na straně jedné, 
 

s jednotlivými právnickými či fyzickými osobami jako kupujícími (dále jen Kupující) na straně druhé, 

jejichž předmětem je dodání jakýchkoliv výrobků či služeb ze strany Prodávajícího, včetně služeb a výrobků 

přizpůsobených specifikacím Kupujícího (dále jen Plnění). Plnění je podrobně specifikováno v jednotlivých 

kupních smlouvách (dále jen Kupní smlouva). 
 

1.2. VOP upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to bez 

ohledu na původ výrobku či služby a místo jeho dodání a/nebo sídlo Kupujícího. 
 

1.3. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP. Strany výslovně vylučují 

použití jakýchkoliv případných všeobecných podmínek či obdobných dokumentů Kupujícího. 

 

1.4. Prodávající má právo tyto VOP jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit v souladu s ustanovením § 

1752 Občanského zákoníku. V takovém případě je Prodávající povinen nejpozději 5 dní před sjednaným 

termínem dodání Plnění Kupujícímu doručit oznámení o změně VOP spolu s jejich novým zněním na jeho 

adresu dle Kupní smlouvy. K později zaslaným změnám se nepřihlíží. Kupující je oprávněn změny 

odmítnout a od Kupní smlouvy do 3 dnů od doručení oznámení o změně VOP odstoupit. Neučiní-li tak, je 

novým zněním VOP vázán. 
 

2. DEFINICE 

 

2.1. Mimo výrazů definovaných na jiných místech těchto VOP, definice a jiná ustanovení tohoto článku 2 se 

uplatní v celých VOP: 

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění; a Strana znamená smluvní stranu 

Kupní smlouvy. 
 

 
3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

3.1. Na základě objednávky Kupujícího zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky, které bude 

zpravidla obsahovat zejména specifikaci Plnění, kupní ceny, dodacích a platebních podmínek a odkaz na tyto 

VOP. 
Potvrzením objednávky dokazatelnou formou (e-mailem, dopisem či jiným obdobným způsobem) ze strany 

Prodávajícího je mezi Stranami uzavřena závazná Kupní smlouva, ledaže Kupující neprodleně (nejpozději do 

druhého dne od doručení potvrzení objednávky) uzavření Kupní smlouvy odmítne z důvodu, že potvrzení 

objednávky se svým obsahem podstatně liší od objednávky Kupujícího ve smyslu čl. 3.2 VOP. 
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3.2. Obsah potvrzení objednávky Prodávajícího se stává součástí Kupní smlouvy. 

Pro účely těchto VOP se za potvrzení objednávky považuje i potvrzení obsahující jakékoliv dodatky či 

odchylky oproti objednávce Kupujícího, byť by podstatně měnily její podmínky. Jestliže potvrzení 

objednávky podstatně mění podmínky objednávky Kupujícího, je Kupující oprávněn uzavření Kupní 

smlouvy odmítnout, a to nejpozději do druhé dne od doručení potvrzení objednávky. 

 

3.3. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nebrání tomu, aby mezi Stranami byla uzavřena písemná Kupní 

smlouva či aby k uzavření Kupní smlouvy došlo jinou výslovnou akceptací návrhu jedné Strany druhou 

Stranou. 

 

 

4. SOUČINNOST STRAN 

 

4.1. Kupující je povinen dodat na výzvu Prodávajícího veškeré podklady potřebné k realizaci dodávky Plnění 

dle Kupní smlouvy a poskytnout pro tyto účely Prodávajícímu veškerou další nezbytnou součinnost. 

 

4.2. V případě prodlení Kupujícího se splněním povinností podle odstavce 4.1 výše je Prodávající oprávněn 

po dobu trvání prodlení Kupujícího pozastavit zahájení výroby a dodávky Plnění. Doba dodání Plnění se 

prodlouží o dobu trvání prodlení Kupujícího podle tohoto odstavce. 
 

4.3. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o všech skutečnostech, které nastanou v průběhu přípravy 

Plnění a které by mohly mít vliv na kvalitu Plnění nebo jeho použití. 

 

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši dle Kupní smlouvy. Kupní cena uvedená v Kupní 

smlouvě může být zvýšena v případě změny nákladů na straně Prodávajícího převyšujících 5 % kupní ceny 

dle Kupní smlouvy. Prodávající tuto změnu vždy předem oznámí Kupujícímu, který tímto s možností 

jednostranné změny kupní ceny za těchto podmínek souhlasí. 

  

5.2 Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu Plnění Kupujícímu, cenu obalů, palet, certifikace a pojištění, 

pokud Kupní smlouva výslovně nestanoví jinak. Pokud Kupující vrátí poskytnuté obaly a palety 

Prodávajícímu, Prodávající bez zbytečného odkladu vystaví dobropis ve prospěch Kupujícího na částku 

fakturovanou jako cenu obalů a palet. 

 

5.3 Náklady na provedení jakýchkoliv změn na Plnění dle specifikace Kupujícího nese Kupující. 

 

5.4 Forma úhrady kupní ceny je stanovena v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, resp. Kupní 

smlouvě. V případě, že je uvedena forma úhrady: 

 

(i) „platba předem (zálohová faktura)“, či jiná obdobná formulace totožného významu, je Kupující 

povinen zaplatit kupní cenu před dodáním Plnění, a to nejpozději do doby splatnosti určené zálohovou 

fakturou vydanou Prodávajícím. Do doby, než Kupující uhradí kupní cenu na základě zálohové faktury, není 

Prodávající povinen Kupujícímu Plnění dodat, nepočne běžet doba pro dodání Plnění a Plnění zůstává ve 

vlastnictví Prodávajícího. Kupující je povinen kupní cenu uhradit i v případě, že mu Plnění z důvodu 

nezaplacení zálohové faktury nebylo dodáno. Jakmile bude kupní cena ze strany Kupujícího uhrazena, dodá 

Prodávající Kupujícímu objednané Plnění. 
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V případě, že je uvedena forma úhrady 

 

(ii) „na dobírku“, či jiná obdobná formulace totožného významu, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu 

nejpozději při dodání Plnění. Odmítnutím převzetí či nepřevzetím řádně dodaného Plnění není dotčena 

povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. 
 
V případě, že je uvedena forma úhrady 

 

(iii) „převodem“, či jiná obdobná formulace totožného významu, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu 

převodem na účet Prodávajícího dle faktury vydané Prodávajícím, a to nejpozději do doby splatnosti této 

faktury. Jestliže není v potvrzení objednávky uvedena forma úhrady kupní ceny, má se za to, že byla uvedena 

forma úhrady převodem. 
 

5.5 Faktury (daňové doklady) budou zasílány na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě nebo na 

emailovou adresu Kupujícího. Faktura bude vystavena vždy ke dni dodání Plnění (s výjimkou zálohových 

faktur). Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení, není-li v potvrzení objednávky, resp. Kupní smlouvě 

dohodnuta jiná doba splatnosti. Splatnost zálohových faktur bude určena v potvrzení objednávky, resp. 

Kupní smlouvě nebo v zálohové faktuře. 

Použití ustanovení § 2119 odst. 1 a § 2125 odst. 2 Občanského zákoníku je vyloučeno. 
 

5.6 Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním dobropisů, zálohových faktur a faktur ve formátu.pdf, na e-

mailovou adresu pro tento účel Kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto emailovou adresu aktivně užívá. 

Kupující dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení a otevření 

dobropisu, zálohové faktury i faktury, zasílaných ve formátu pdf. 

 

5.7 Veškeré částky, které mají být hrazeny Kupujícím a které představují úplatu za jakékoli plnění pro účely 

DPH, jsou vyjádřeny bez DPH. Kupující je rovněž povinen (společně se zaplacením úplaty za toto 

plnění) zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající zákonné výši DPH. 

 

5.8 V případě prodlení s úhradou kupní ceny sjednávají Prodávající a Kupující smluvní úrok z prodlení ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

 

5.9 Bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn využít služeb třetích osob 

ohledně správy takovéto pohledávky po lhůtě splatnosti. V takovém případě je Kupující povinen nahradit 

Prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (zahrnující zejména, avšak nikoliv výlučně, platby za služby 

těchto třetích osob). 

 

5.10 Kupující není oprávněn jednostranným jednáním započíst svou pohledávku vůči pohledávce 

Prodávajícího. Dohoda o takovém započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu. 

Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na právo Prodávajícího jednostranně započíst vzájemné pohledávky 

Prodávajícího vůči pohledávkám Kupujícího. 

 

5.11 Kupující je povinen uhradit kupní cenu dle Kupní smlouvy bez ohledu na vystavení faktury, která je 

pouze daňovým dokladem a právo na úhradu kupní ceny s ní není spojeno. Uhrazením se pro účely těchto 

VOP a Kupní smlouvy rozumí připsání příslušných peněžních prostředků na účet Prodávajícího. 

 

5.12 Případné uplatnění nároků z vad Plnění Kupujícím není důvodem k tomu, aby Kupující pozastavil 

úhradu kupní ceny. Použití ustanovení § 2108 Občanského zákoníku je vyloučeno. 
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6. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

 

6.1 Prodávající dodá Kupujícímu Plnění v termínu dle Kupní smlouvy. Prodlením Prodávajícího s dodáním 

Plnění není Kupní smlouva dotčena; závazek Prodávajícího dodat Plnění a závazek Kupujícího zaplatit kupní 

cenu zůstává v platnosti. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1980 Občanského zákoníku. 
 

6.2 Zboží musí být řádně zajištěno k přepravě v souladu s Kupní smlouvou. Prodávající zajistí přepravu 

Zboží Kupujícímu v souladu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě sám nebo za použití třetí osoby. 

Nestanoví-li Kupní smlouva tuto podmínku výslovně, má právo volby Prodávající. 
 

6.3 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Plnění během přepravy nejpozději do 

následujícího pracovního dne od okamžiku převzetí Plnění od přepravce. 
 

6.4 Prodávající není povinen dodat Plnění Kupujícímu ve sjednaném termínu v případě, že Kupující má vůči 

Prodávajícímu dluhy po splatnosti v souvislosti s dodávkami Plnění na základě dříve uzavřených Kupních 

smluv nebo nezaplatil zálohovou fakturu dle čl. 5.4 těchto VOP. Až do úplného uhrazení všech takových 

dluhů není Prodávající v prodlení s dodáním Plnění. 
 

6.5 Prodávající je oprávněn plnit Kupujícímu v částečných dodávkách, stejně tak jako je oprávněn plnit 

Kupujícímu před i po době dodání uvedené v Kupní smlouvě. Kupující je povinen přijmout částečné plnění 

stejně tak jako plnění před i po době dodání. 

 

6.6 Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, je Prodávající povinen předat Kupujícímu Plnění, spolu s 

příslušnými doklady (zejména dodacím listem), v místě svého sídla. V tomto případě je za okamžik dodání 

Plnění považován okamžik, kdy Prodávající umožní ve svém sídle Kupujícímu s Plněním nakládat. 
 

6.7 Kupující je povinen zboží převzít. Vady Plnění zjištěné při jeho přejímce odstraní Prodávající ve lhůtách 

dohodnutých s Kupujícím. Kupující není oprávněn odepřít převzetí Plnění z důvodu existence drobných 

anebo nepodstatných vad či nedodělku anebo jiných vad, které nemají vliv na funkčnost Plnění. Pokud 

Kupující odmítne převzít Plnění nebo nepřevezme Plnění či nezaplatí zálohovou fakturu dle čl. 5.4 VOP, 

ačkoliv byl k tomu povinen, je Prodávající oprávněn Plnění uskladnit na náklady Kupujícího a za každý den, 

ve kterém je Kupující v prodlení s převzetím Plnění, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve 

výši 100 Kč (3,5 Eur) denně pokud není ujednáno jinak. 

 

6.8 Strany se mohou dohodnout, že Prodávající zajistí odeslání Plnění do sídla Kupujícího nebo na adresu 

uvedenou v Kupní smlouvě. Za okamžik předání Plnění Kupujícímu je v takovém případě považován den 

předání Plnění prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. 

 

6.9 Vlastnické právo k Plnění přechází na Kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody 

na Plnění přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí Plnění. 

 

 

6.10 Do okamžiku přechodu vlastnického práva k Plnění na Kupujícího je Kupující ohledně Plnění v 

postavení uschovatele. 
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7. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

 

7.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Plnění a odpovídá za vady Plnění za podmínek 

sjednaných v Kupní smlouvě a těchto VOP, jinak dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

 

7.2. Kupující je povinen předané Plnění důkladně zkontrolovat a případné vady bez zbytečného odkladu poté, 

co měl možnost vadu zjistit, nejpozději však do 5 dnů, oznámit Prodávajícímu, jinak ztrácí právo uplatnit 

práva z vadného plnění u soudu. Kupující je dále povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost při 

uplatňování práv z vadného Plnění, zejména poskytnout veškeré informace ohledně vad Plnění a umožnit 

přístup k reklamovanému Plnění. 

 

7.3. Práva Kupujícího z vadného plnění zanikají, nebyla-li vada zjištěna do 30 dnů od dodání Plnění. 

 

7.4. Pokud Prodávající odstraní vady Plnění ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě nebo ve lhůtě, která bude 

stanovena ve vztahu k dílčím vadám následnou dohodou Stran, nevzniká Kupujícímu právo na náhradu 

škody, která Kupujícímu případně vznikla dodáním vadného Plnění. 

 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

8.1. Prodávající je oprávněn vedle zákonem stanovených případů od Kupní smlouvy odstoupit v případech, 

kdy: 

a) Kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 15 dní, přičemž ustanovení § 2133 Občanského 

zákoníku se nepoužije, když: 

b) proti Kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení, s výjimkou zjevně nedůvodného insolvenčního návrhu, 

c) proti Kupujícímu bude nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, 

d) Kupující vstoupí do likvidace, 

e) Kupující převede Zboží na třetí osobu před úplným zaplacením kupní ceny, 

f) Kupující jinak poruší své povinnosti vyplývající z VOP nebo Kupní smlouvy a toto porušení neodstraní ve 

lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl na porušení Prodávající písemně upozorněn. 

 

8.2 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy a Kupní 

smlouvou. 

 

8.3 Při plnění v částečných dodávkách je Prodávající oprávněn zvolit, zda od Kupní smlouvy odstoupí jen 

ohledně nesplněného zbytku plnění či ohledně celého plnění. Při postupném dílčím plnění je Prodávající 

oprávněn zvolit, zda od Kupní smlouvy odstoupí jen s účinky do budoucna či zda odstoupí ohledně celého 

plnění. 

 

8.4 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají dnem následujícím po 

dni, kdy bylo odstoupení jedné Strany doručeno Straně druhé. V případě pochybností se má za to, že 

odstoupení bylo příslušné Straně doručeno třetího dne po jeho odeslání odstupující Stranou. 

 

 

9. VYŠŠÍ MOC 

 

9.1. Žádná Strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění svých povinností, pokud nesplnění 

je důsledkem takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo 

válečná jednání, a dále dalších obdobných mimořádných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že 

by povinná Strana tuto překážku nebo její následky překonala a jestliže tato skutečnost vznikla nezávisle na 

vůli této Strany, nevznikla z osobních poměrů Strany ani v době, kdy byla již Strana s plněním svých 
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povinností v prodlení a nejedná se rovněž o skutečnost, kterou byla Strana povinna podle Kupní smlouvy 

překonat (dále jen Vyšší moc). Za Vyšší moc budou považovány také situace, kdy Prodávající nemůže úplně 

nebo částečně splnit své smluvní povinnosti z důvodu zákazu vývozu Plnění anebo nevydání vývozního 

povolení či obdobného povolení příslušnými orgány veřejné moci. 
 

9.2. Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z výše uvedených důvodů, musí písemně 

informovat druhou Stranu neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů poté, co okolnost Vyšší moci 

nastala, a stejně tak musí druhou Stranu písemně informovat do 7 kalendářních dnů o zániku těchto okolností. 

Po odpadnutí překážky z důvodu existence okolnosti Vyšší moci jsou strany povinny neprodleně započít s 

plněním svých smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. 

 

9.3. V případě, že okolnost Vyšší moci trvá alespoň 30 dní, jsou Strany oprávněny od Kupní smlouvy 

odstoupit. 

 

 

10. JINÁ USTANOVENÍ 

 

10.1. Kupující je povinen na vlastní nebezpečí a náklady obstarat dovozní licenci nebo jiná úřední povolení, 

vyřídit veškeré celní formality nutné pro dovoz Plnění a uhradit clo, daně, poplatky a další výdaje spojené s 

dovozními celními formalitami. 

 

10.2. Rozsah náhrady škody, která vznikne Kupujícímu v souvislosti s Kupní smlouvou, je omezen, přičemž 

Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případně vzniklou škodu pouze do výše kupní ceny podle 

příslušné Kupní smlouvy. Náhrada ušlého zisku je zcela vyloučena. Kupující je povinen předcházet vzniku 

škody, zejména provádět průběžnou kontrolu při zpracovávání Plnění a následném nakládání s Plněním. 

Zjistí-li Kupující vady Plnění, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího ve smyslu 

ustanovení 7.2 výše a nadále Plnění nezpracovávat či s ním jinak nenakládat, hrozil-li by v důsledku toho 

vznik další škody. 

 

10.3. Kupující není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky z Kupní smlouvy, a to ani zčásti, na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. 

 

10.4. Kupní smlouva může být změněna pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 

nazvaným dodatek ke Kupní smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou 

Stran. 

 

10.5. Prodávající je oprávněn na Plnění uvádět svoji obchodní firmu případně jakoukoliv svou ochrannou 

známku, pokud není s Kupujícím dohodnuto jinak. Projev vůle Kupujícího podle tohoto odstavce musí být 

učiněn písemně. 

 

 

11. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO 

 

11.1 Jakékoliv spory budou Stranami řešeny smírnou cestou. Pokud nebude dosaženo smírného řešení během 

třiceti (30) dnů, bude sporná otázka rozhodnuta příslušným soudem České republiky dle sídla Prodávající 

strany. 

 

11.2 Smluvní vztahy dle Kupní smlouvy se řídí právem České republiky s vyloučením Vídeňské úmluvy o 

mezinárodní koupi zboží. 
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1. Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

12.2. Žádné neuplatnění, částečné uplatnění ani opoždění Prodávajícího s uplatněním práva nebo prostředků 

právní ochrany se nevykládá jako vzdání se předmětného práva. 

 

12.3. Ve vztahu k právům a povinnostem Stran nejsou sjednány kratší ani delší promlčecí lhůty, než lhůty dle 

příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Odlišné sjednání promlčecích lhůt musí být provedeno 

písemně. 

 

12.4. Tyto VOP jsou účinné od 01.01.2021. 
 

 

 

 

      Ing. Miroslav Černý 
  ředitel a jednatel společnosti 

 

 

 

 


