
Obchodní a dodací podmínky 

společnosti HIWIN s.r.o., se sídlem Brno, Medkova 888/11, PSČ 627 00, IČO: 26270722, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 41185. 

I. Všeobecná ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „podmínky“) se vztahují na prodej a dodávky zboží (dále také jen 
„Zboží“), které je v prodejním sortimentu společnosti HIWIN s.r.o., se sídlem Brno, Medkova 888/11, PSČ 
627 00, IČO: 26270722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 41185 
(dále také jen „HIWIN“ či „prodávající“) - jako prodávajícím, kupujícímu (dále také jen „kupující“) na základě 
kupní smlouvy nebo smlouvy obdobné uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. 
 
2. Jednotlivá ustanovení těchto podmínek mohou být změněna, doplněna či vyloučena pouze výslovným a 
písemným ujednáním smluvních stran v kupní smlouvě. Obě smluvní strany, prodávající i kupující, se zavazují 
tyto podmínky respektovat a řídit se jimi a vylučují použití obchodních podmínek kupujícího, či jiných 
obchodních podmínek, pokud výjimečně nebude dohodnuto jinak. 
 
3. V těchto podmínkách: 
„Smlouva“ znamená kupní smlouvu (popř. jinou smlouvou obdobného charakteru) uzavřenou v souladu 
s článkem I. odst. 1 těchto Podmínek. 
„Zboží“ znamená Zboží nabízené prodávajícím. 

 
II. Smlouva 

1. Prodávající bude dodávat Zboží na základě smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Smlouva je 
uzavřena na základě objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka kupujícího musí 
obsahovat označení kupujícího v souladu s obecně závaznými právními předpisy, požadované druhy Zboží, 
množství požadovaného Zboží, dodací lhůtu. Objednávku lze provést mimo jiné emailem, osobně, poštou či 
faxem. 
 
2. V případě, že prodávající objednávku kupujícího nepřijme (nepotvrdí), a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení objednávky kupujícího prodávajícímu, má se za to, že prodávající objednávku nepřijímá a 
Smlouva není uzavřena. Přijetí objednávky lze provést mimo jiné prostřednictvím emailu bez zaručeného 
elektronického podpisu, osobně, poštou či faxem  
 
3.  Okamžikem doručení potvrzení kupujícímu je uzavřena Smlouva.   
 
4. Veškerá ústní nebo písemná ujednání učiněná před uzavřením Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, 
týkající se obchodu podle později uzavřené Smlouvy, se stávají okamžikem uzavření Smlouvy neplatnými, 
nejsou-li zahrnuty do Smlouvy a jsou-li v rozporu s těmito podmínkami.     
 

5. Prodávající si vyhrazuje právo provést změnu Smlouvy, pokud jde o změnu technického provedení, jakosti či 
množství předmětu Smlouvy, tj. Zboží, vedou-li ho k tomu objektivní příčiny (změna technických parametrů, 
právních předpisů, vyžádání poskytovatelem licence nebo výrobních procesů apod.). Kupující je oprávněn 
odmítnout takovouto změnu Smlouvy. O odmítnutí změny Smlouvy a o přesném charakteru okolností 
bránících změně Smlouvy je kupující povinen písemně vyrozumět prodávajícího do 3 pracovních dnů od 
obdržení žádosti prodávajícího o změnu Smlouvy. Neodmítne-li kupující řádně změnu Smlouvy navrženou 
prodávajícím v této lhůtě, má se za to, že se změnou Smlouvy souhlasí. Žádost o změnu smlouvy lze provést 
v některé z forem pro potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě změny množství předmětu 
Smlouvy bude nová cena odvozena od jednotkové ceny stanovené ve Smlouvě. Veškeré další změny Smlouvy 
musí být provedeny písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků nebo ve formě nové potvrzené 



objednávky.  

 
6. Případné požadavky na změnu Smlouvy ze strany kupujícího, jestliže jsou prodávajícím akceptovány, 
přiměřeně prodlužují i smluvenou dodací lhůtu (termín dodání Zboží). 
 
7. V případě, že kupující bude mít zájem na zrušení uzavřené Smlouvy dohodou smluvních stran a prodávající 
s tímto způsobem ukončení smlouvy vysloví souhlas, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé 
prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s  plněním práv a povinností prodávajícího 
vyplývajících ze Smlouvy. 

 
III. Kupní cena 

1. Dohoda o kupní ceně nebo o způsobu jejího určení je podstatnou náležitostí Smlouvy, bez takové dohody je 
Smlouva neplatná. Kupní cena Zboží je určena cenovou nabídkou prodávajícího a dalšími ustanoveními 
Smlouvy a těmito obchodními podmínkami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tato Kupní cena Zboží je 
platná po dobu její uvedené platnosti nebo vystavením nové nabídky.  
 
2. Dohodnuté kupní ceny platí pro Zboží s dodáním „Ex Works“ nebo „EXW“ INCOTERMS 2010 a 
nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, naložení na dopravní prostředek, přepravní náklady a 
pojištění. Kupní cena zahrnuje zabalení Zboží, není-li stanoveno jinak. K cenám se připočítává zákonná sazba 
daně z přidané hodnoty v zákonné výši. 
 
3. Prodávající je oprávněn i po uzavření Smlouvy jednostranně upravit dohodnutou kupní cenu v případě, že se 
změní okolnosti, za kterých byla Smlouva uzavřena, zejména zvýší-li se vstupní cena surovin, výrobků, služeb či 
jiných majetkových hodnot používaných prodávajícím (příp. výrobcem) k výrobě Zboží. Upravená cena je vůči 
kupujícímu účinná dnem doručení oznámení o této úpravě. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od Smlouvy, a to do 3 pracovních dnů ode dne oznámení upravené ceny Zboží. V případě, že kupující od 
Smlouvy v této lhůtě neodstoupí, má se za to, že s upravenou kupní cenou Zboží souhlasí. 
  

IV. Dodání Zboží 
1. Prodávající je povinen dodat Zboží v druhu, množství, době a místě dodání, balení a jakosti stanovené 
ve Smlouvě, není-li to tam stanoveno, pak dle těchto dodacích podmínek.  
 
2. Zboží bude prodávajícím připraveno k vyzvednutí kupujícím v termínu dodání Zboží dohodnutém 
ve Smlouvě, a to v sídle prodávajícího. V případě, že kupující bude požadovat dopravu Zboží, bude Zboží 
dodáno do místa dodání Zboží uvedeného v objednávce (a není-li v objednávce uvedeno místo dodání, pak do 
sídla kupujícího), to však jen za předpokladu, že mezi prodávajícím a kupujícím dojde k dohodě o způsobu a 
ceně přepravy. Veškeré náklady na přepravu včetně případného pojištění Zboží nese kupující. 

3. Všechny objednávky, které vyžadují pevné datum dodání s dodací dobou kratší, než 2 pracovní dny od 
okamžiku přijetí objednávky ze strany prodávajícího, mohou být předmětem dodacího a administrativního 
poplatku, který se může lišit s ohledem na požadovanou dodací lhůtu a charakter Zboží. O výši tohoto 
poplatku bude kupující informován. 

4. Zboží bude baleno ve vhodném obalu, převážně v papírových krabicích nebo dřevěných bednách dle 
charakteru a množství zboží. Požaduje-li kupující jiný druh balení, než který byl dohodnut mezi prodávajícím a 
kupujícím a prodávající s tímto souhlasí, pak náklady na takto provedené balení nejsou součástí kupní ceny a 
budou prodávajícím vyúčtovány kupujícímu.  

5. Prodávající je povinen dodat Zboží v jakosti uvedené v Smlouvě, popř. v jakosti obvyklé.  
 
6. Povinnost dodat Zboží je splněna dodáním Zboží kupujícímu v dodací lhůtě v místě dodání. Kupující je 



povinen dodané Zboží v místě dodání převzít a písemně potvrdit jeho převzetí. Účastníci Smlouvy se výslovně 
dohodli, že při odběru či dodávce Zboží provede kupující nebo jeho oprávněný pracovník kupujícího 
množstevní přejímku a potvrdí dodací list prodávajícího (oprávněným pracovníkem kupujícího se pro tyto 
účely rozumí zaměstnanec kupujícího či jiná osoba přebírající Zboží za kupujícího). Jakékoli množstevní závady 
a případné zjevné vady je povinen kupující uplatnit v okamžiku předání Zboží, a to zápisem na dodacím listu. 
Tyto skutečnosti osvědčí svým podpisem oprávněný pracovník kupujícího a oprávněný pracovník 
prodávajícího (oprávněným pracovníkem prodávajícího se pro tyto účely rozumí zaměstnanec prodávajícího, 
osoba pověřená prodávajícím k předání Zboží kupujícímu nebo osádka vozidla dopravce využitého 
prodávajícím k dodání Zboží). Prodávající, resp. oprávněný pracovník prodávajícího je oprávněn vyzvat osobu 
přebírající Zboží, resp. osobu, která deklaruje, že je oprávněna či pověřena Zboží převzít, k prokázání 
skutečnosti, že se jedná oprávněného pracovníka kupujícího ve smyslu tohoto odstavce. V případě, že nebude 
prokázáno, že se jedná o oprávněného pracovníka kupujícího, není prodávající povinen Zboží této osobě 
předat ani se nemusí pokusit o předání Zboží jiné osobě. Náklady takového postupu (včetně nákladů na 
dopravu Zboží zpět do skladu či jiných prostor prodávajícího či třetí osoby) jdou k tíži kupujícího. Nedodržení 
dodací lhůty sjednané ve Smlouvě ze strany prodávajícího se nepovažuje za podstatné porušení Smlouvy, není-
li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 
 

7. Nepřevezme-li kupující od prodávajícího Zboží v dodací lhůtě, pak je povinnost dodat Zboží splněna 
okamžikem, kdy je Zboží dáno k dispozici kupujícímu a tento je v rozporu se svými povinnostmi nepřevezme. 
Jestliže nedojde k řádnému převzetí nebo dodání Zboží z důvodů na straně kupujícího a ve Smlouvě není 
dohodnuto jinak, kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny 
nepřevzatého Zboží za každý, byť i jen započatý, den prodlení a dále veškeré náklady prodávajícího spojené se 
shora uvedeným porušením povinností kupujícího, zejména náklady na skladování Zboží prodávajícím, popř. 
jím určenou třetí osobou, náklady na dopravu Zboží do místa dodání, byla-li doprava sjednána a uskutečněna, 
popř. již zaplacena dopravci, náklady na dopravu Zboží do místa uskladnění Zboží. Smluvní strany prohlašují, 
že smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká vzhledem k předmětu Smlouvy a charakteru zajišťované 
povinnosti kupujícího. Smluvní pokuta nevylučuje nárok prodávajícího na náhradu škody. V případě, že si 
kupující Zboží nevyzvedne ani ve lhůtě 14 dnů ode dne porušení povinnosti kupujícího převzít Zboží, je 
prodávající oprávněn Zboží prodat třetí osobě (prodávající přitom není povinen prodat Zboží ve veřejné 
dražbě či v obchodní veřejné soutěži atp.).  

 
8. Je-li dohodnuta přeprava Zboží třetí osobou, pak je povinnost dodat Zboží splněna předáním Zboží 
prvnímu přepravci. 
 

9. Přepravu Zboží od prodávajícího ke kupujícímu zajišťuje kupující svým vlastním jménem na svoje vlastní 
náklady a na svoje vlastní nebezpečí, čímž není dotčeno ustanovení odst. 8 tohoto článku, popř. není-li 
dohodnuto jinak. V případě, že se kupující a prodávající dohodnou, že dopravu Zboží zajistí prodávající, 
zajišťuje prodávající přepravu Zboží na náklady kupujícího. Vyjma případů, kdy je výslovně požadována 
oddělená dodávka Zboží dle jednotlivých Smluv, může být Zboží dle více Smluv nabaleno dohromady a 
doručeno kupujícímu najednou, a to za podmínky, že Zboží dle jednotlivých Smluv má být dodáno do jednoho 
místa dodání.  

 
10. Pokud dojde k nedodržení dodací lhůty z důvodů, za které nese odpovědnost prodávající, je kupující 
povinen dohodnout s prodávajícím náhradní dodací lhůtu. Pokud tak kupující neučiní v přiměřené době, pak 
náhradní dodací lhůtu stanoví prodávající. Jestliže ani v této náhradní dodací lhůtě prodávající nedodá Zboží, je 
kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy pro tu část Smlouvy, která nebyla prodávajícím splněna.  
 

V. Platební podmínky 
1. Není-li dále stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději při převzetí Zboží. Není-li 
kupní cena uhrazena před nebo při převzetí, není prodávající povinen dodat Zboží, přičemž jeho nedodání 



neznamená porušení Smlouvy s tím, že lhůta pro dodání Zboží začne běžet dnem následujícím po dni 
odpadnutí shora vymezené překážky a prodlužuje se o tři pracovní dny nad rámec lhůty pro dodání Zboží 
uvedené ve Smlouvě. Veškeré poplatky spojené s úhradou kupní ceny Zboží si nese vždy ta strana, která 
vznikla povinnost hradit dané poplatky primárně, tj. kupující není oprávněn hradit kupní cenu s tím, že 
poplatky spojené s úhradou půjdou k tíži prodávajícího. Učiní-li tak kupující, má se za to, že kupní cena nebyla 
řádně uhrazena. 
 
2. Je-li ve Smlouvě dohodnuto placení na fakturu, je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději v den 
splatnosti faktury, kterou prodávající vyúčtuje kupujícímu provedenou dodávku Zboží. Splatnost faktury činí 
maximálně 14 dnů od vystavení daného daňového dokladu (faktury), není-li dohodnuta splatnost jiná. Právo 
fakturace vzniká dnem uzavření Smlouvy v případě platby zálohovou fakturou, nebo dnem dodání zboží 
kupujícímu případně dnem předání zboží přepravci v případě platby na fakturu. Kupující není oprávněn vrátit 
fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bezodkladně informovat prodávajícího o 
nutnosti opravy faktury, který provede její opravu, jinak se má za to, že faktura nemá závady. 
 
3. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího nebo složena v 
hotovosti do pokladny prodávajícího. Prodloužení splatnosti je možné jen dohodou. Tato dohoda vyžaduje 
písemnou formu, jinak je neplatná. 
 
4. Prodávající má právo požadovat přiměřenou zálohu na kupní cenu Zboží (dále jen „Záloha“) až do výše 
100% kupní ceny Zboží dle Smlouvy. Do doby uhrazení Zálohy kupujícím, není prodávající povinen Zboží 
kupujícímu dodat, přičemž lhůta pro dodání Zboží začne běžet dnem následujícím po dni zaplacení Zálohy 
kupujícím.  Není-li Záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, je prodávající rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
 
5. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta není 
nepřiměřeně vysoká vzhledem k předmětu Smlouvy a rizikům hrozícím prodávajícímu v důsledku případné 
druhotné platební neschopnosti. Smluvní pokuta nevylučuje nárok prodávajícího na náhradu škody. Je-li 
prodávající zaviněně v prodlení s dodáním Zboží, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
nedodaného Zboží za každý den prodlení. 
 
6. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, pak je prodávající po dobu prodlení kupujícího oprávněn 
zastavit veškeré dodávky Zboží i na základě jiných kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, 
aniž by to znamenalo porušení některé povinnosti prodávajícího vyplývající z uzavřených kupních smluv. Po 
dobu pozastavení dodávek neběží dodací lhůty s tím, že tyto pokračují v běhu po odpadnutí shora uvedené 
překážky a prodlužují se o tři pracovní dny nad rámec lhůty pro dodání Zboží uvedené ve Smlouvě.   
 
7. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a z jednání kupujícího nebo jiných skutečností vyplývá, že 
není schopen nebo ochoten plnit své závazky, stávají se splatnými všechny dosud nesplatné závazky kupujícího 
vůči prodávajícímu.  
 
8. V případě, kdy je kupující v prodlení s placením kupní ceny Zboží dle jakékoliv kupní smlouvy uzavřené 
mezi prodávajícím a kupujícím či smluvní pokuty dle jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a 
kupujícím či Podmínek, je prodávající oprávněn provést zápočet i těch svých pohledávek za kupujícím, u nichž 
nenastala dosud jejich splatnost. Toto se týká veškerých vzájemných pohledávek, tj. nikoliv jen pohledávek 
vzniklých v souvislosti se Smlouvou, u které je kupující v prodlení s hrazením ceny Zboží. Kupující není 
oprávněn započíst vůči prodávajícímu své pohledávky ani jinak zadržovat své platby bez písemného souhlasu 
prodávajícího, ani není oprávněn takové pohledávky bez písemného souhlasu prodávajícího převést na třetí 
osobu. 
 

 



VI. Přechod nebezpečí a vlastnického práva 
1. Nebezpečí škody na Zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží 
kupujícímu tj. okamžikem, kdy kupující převezme Zboží od prodávajícího nebo jestliže tak kupující neučiní 
včas, okamžikem, kdy mu prodávající umožní nakládat se Zbožím a kupující poruší Smlouvu tím, že Zboží 
nepřevezme. V případě, že je ve Smlouvě sjednána přeprava, přechází nebezpečí škody na Zboží na kupujícího 
okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci. V případě, že se kupující a prodávající dohodnou, že dopravu 
Zboží zajistí prodávající, přechází nebezpečí škody na Zboží na kupujícího okamžikem předání Zboží 
kupujícímu.  
 
2. Vlastnictví ke Zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny a 
všech sankcí peněžité povahy, k jejichž zaplacení je kupující povinen na základě této smlouvy nebo obecně 
závazného předpisu v důsledku prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny.  

 
VII. Okolnosti vylučující odpovědnost 

1. Nastane-li u prodávajícího, resp. i u kupujícího překážka, která nastala nezávisle na jeho vůli a brání mu 
v plnění povinnosti a nelze rozumně předpokládat, že prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil 
nebo překonal a dále že tuto překážku předvídal v době uzavření smlouvy, a to bez ohledu na důvody a 
poměry, ze kterých vznikla, považuje se tato překážka za okolnost vylučující odpovědnost. 
 
2. Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které prodávající při péči, kterou je po něm možno 
požadovat, nemůže odvrátit (např. válka, povstání, nepokoje, stávky, dále působení přírodních živlů jako 
povodeň, vichřice, zemětřesení nebo jiné přírodní vlivy dále měnové, politické, popř. jiné opatření úřadů, dále 
blokace významných komunikací, teroristické útoky, protiepidemická a jiná obdobná opatření, nové předpisy 
omezující dovoz státu kupujícího, nebo předpisy omezující vývoz atd.), dále jiné události jako požár a podobné 
události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího. V těchto případech je prodávající 
oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je kupujícímu povinen poskytnout náhradu škody. 
 
3. Po dobu existence okolností vylučujících odpovědnost neběží lhůty k plnění, a to ani tehdy, nastanou-li tyto 
skutečnosti až v době prodlení se splněním povinnosti. O vzniku, předpokládané délce a následném pominutí 
překážky je povinna povinná strana vyrozumět druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu poté, co se 
o dané skutečnosti dozví, resp. jí to objektivní okolnosti umožní. Byla- li prodávajícím kupujícímu poskytnuta 
nějaká dílčí plnění, kupující je povinen je přijmout. 
 

VIII. Vady zboží 
1. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které, má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na 
kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době, popř. za vady, které vzniknou porušením povinností 
prodávajícího. 
 
2. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zásahy do Zboží provedené třetím osobami, dále vzniklé při 
přepravě, neprovádí-li přepravu dle Smlouvy prodávající.  
 

3. Zboží musí být kupujícím převzato, manipulováno a skladováno s náležitou odbornou péčí.  

 
4. Kupující je povinen provést kvalitativní kontrolu dodaného Zboží před jeho použitím, zpracováním atp. 
Prodávající neodpovídá za škody způsobené mimo jiné použitím Zboží, jehož vady bylo možné zjistit před 
použitím Zboží. 
 
5. Jakákoli doporučení nebo návrhy vztahující se k použití Zboží, podaná prodávajícím, ať uvedená na obalu, 
v reklamních a marketingových dokumentech prodávajícího nebo v odpovědi na dotaz kupujícího, jsou 
primárně obecného charakteru a podávána v dobré víře, je však na kupujícím, aby se ujistil o vhodnosti Zboží 
pro plánovaný účel užití Zboží.  Za případné způsobení škody v důsledku nesprávného postupu kupujícího 



nenese prodávající žádnou odpovědnost. 
 

IX. Reklamace 
1. Nároky kupujícího při dodávce Zboží, které vykazuje zjevné nebo množstevní vady, zanikají, nejsou-li 
uplatněny způsobem stanovenými těmito podmínkami bez zbytečného odkladu po dodání Zboží, nebo – 
jedná-li se o vady skryté bez zbytečného odkladu (nejdéle do 14 dnů) poté, co kupující vady zjistil nebo měl 
zjistit.  
 
2. Kupující musí uplatnit vady buď osobně sepsáním reklamačního protokolu u prodávajícího, nebo písemně 
doporučeným nebo elektronickým dopisem ve formě reklamačního protokolu adresovaného  prodávajícímu. 
V reklamaci uvede kupující přesnou charakteristiku vady Zboží včetně jejího projevu navenek a dále doloží, 
kdy bylo Zboží převzato od prodávajícího. 
 
3. Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, je-li uplatněna ve lhůtě uvedené odst. 1 tohoto článku a 
způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku a je-li nepochybné, že kupujícím uplatňované vady jsou vadami, 
za které prodávající odpovídá dle Smlouvy nebo těchto podmínek. Prodávající má právo vadné Zboží 
prohlédnout nebo dát prohlédnout. 
 
4. Uzná-li prodávající reklamaci jako oprávněnou, může dle výběru kupujícího dodat kupujícímu náhradní 
Zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny.  
 
5. Kupující není oprávněn se domáhat vůči prodávajícímu práv z jiných záruk a závazků než podle odst. 1 až 4 
tohoto článku, ledaže prodávající na sebe takové závazky nebo záruky převzal, a to výslovným písemným 
prohlášením uvedeným ve  Smlouvě. 
 
6. Prodávající se zavazuje po obdržení včasné a řádné reklamace vyjádřit se k ní nejpozději do 14 kalendářních 
dní od obdržení. 
 

X. Podstatné porušení Smlouvy 
1. Podstatným porušením Smlouvy ve smyslu ust. § 2001, § 2002 občanského zákoníku, při kterém je 
prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, se pro účely Smlouvy a těchto Podmínek rozumí zejména: 
- jestliže kupující je více než 30 dnů v prodlení se splněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, 
- jestliže kupující je více než 10 dnů v prodlení se splněním své povinnosti odebrat či převzít Zboží, 
- je-li kupující více než 10 dnů v prodlení se splněním své povinnosti - uhrazení Zálohy kupujícím ve stanovené 
lhůtě, 
- zahájení insolvenčního řízení vůči kupujícímu 
- zjištění úpadku kupujícího, vyhlášení konkursu na majetek kupujícího. 
- jiné jednání, které je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 
 
2. Podstatným porušením Smlouvy ve smyslu ust. § 2001, § 2002 občanského zákoníku, při kterém je kupující 
oprávněn odstoupit od Smlouvy, se pro účely Smlouvy a těchto Podmínek rozumí: 
- vyhlášení konkursu na majetek prodávajícího. 
 
3. Odstoupení musí být písemné a doručené na Sdělenou adresu (v souladu s čl. XIII. odst. 3 těchto podmínek) 
druhého účastníka Smlouvy.  
 
4. V případě, že k ukončení Smlouvy dojde z důvodů na straně kupujícího (tj. zejména např. odstoupením 
prodávajícího v důsledku porušení povinnosti kupujícího, atp.) není prodávající povinen dodat kupujícímu 
Zboží, k jehož dodání se zavázal za trvání Smlouvy. 
 

 



XI. Zvláštní ujednání 
1. Obsah objednávky, obsah uzavřené Smlouvy a obsah těchto podmínek je důvěrný a lze ho použít pouze pro 
vztah mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že prodávající je oprávněn sdělit podstatný obsah jmenovaných 
dokumentů zejména osobám podílejícím se na plnění závazků prodávajícího ze Smlouvy. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, posuzování platnosti či 
neplatnosti Smlouvy či následky případné neplatnosti Smlouvy, se řídí Smlouvou a právním řádem České 
republiky. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré náležitosti obchodní spolupráce ve Smlouvě neuvedené 
se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Smlouva 
bude vyhotovena i v jiném než českém jazyce, je rozhodující české znění.  Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení Úmluvy OSN o mezinárodní koupi Zboží ze dne 1.9.1981 vyhlášené pod č. 160/1991 Sb. se 
neuplatní.  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vznikající ze Smlouvy, jakož i spory týkající se její platnosti či 
následků neplatnosti, včetně sporů vznikajících v přímé či nepřímé souvislosti se Smlouvou, budou řešeny 
soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud žalovaného. 
 

4. Kupující je oprávněn převádět práva vyplývající z uzavřených kupních smluv pouze se souhlasem 
prodávajícího. Prodávající je oprávněn převést svoje práva a pohledávky vyplývající ze Smlouvy a plnit svoje 
závazky skrze subdodavatele, které si zvolí. 

 
XII. Záruka za jakost  

1. Prodávající tímto kupujícímu zaručuje, že Zboží bude nejméně po dobu 12 měsíců ode dne jeho dodání 
kupujícímu plně funkční a bez vad, tj. prodávající přebírá ve vztahu ke Zboží záruku za jakost ve smyslu ust. § 
2113 až § 2117 občanského zákoníku. 

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020 
 
2. Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím za dobu platnosti a účinnosti těchto podmínek se až 
do splnění závazků vzniklých na základě těchto podmínek řídí těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou 
nedílnou součástí kupních smluv uvedených v předchozí větě. 
 

3. Jakékoliv písemnosti doručuje jedna strana Smlouvy straně druhé osobně či dopisem adresovaným na adresu 
uvedenou v objednávce a v potvrzení objednávky (dále také jen „Sdělená adresa“) prostřednictvím pošty či 
jiného držitele poštovní licence doporučeným dopisem. Smluvní strany podpisem Smlouvy potvrdily, že jsou 
schopny si doporučenou poštu na Sdělené adrese kdykoliv vyzvednout; pokud by přechodně po dobu nejméně 
7 dnů nebyly schopny vyzvedávat takto doručenou poštu, neprodleně tuto skutečnost sdělí druhé smluvní 
straně i s uvedením náhradní doručovací adresy. V případě změny adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto 
skutečnost oznámit do 7 dnů; oznámení musí být písemné. V takovém případě je pak za Sdělenou adresu 
považována tato nově oznámená adresa. Nepodaří-li se písemnost doručit, dle dohody stran se za den doručení 
považuje den, kdy bylo přijetí této písemnosti adresátem odmítnuto, případně třetí den od uložení doporučené 
poštovní zásilky adresované na Sdělenou adresu na poště či u jiného držitele poštovní licence, i když se adresát 
o tom nedozvěděl, případně den, kdy se poštou doručovaná zásilka vrátila zpět s poznámkou: „adresát na 
uvedené adrese neznámý“ či „adresát se odstěhoval“ nebo poznámkou obdobnou. Všechna doručení jedné 
strany Smlouvy straně druhé jsou platná i tehdy, jestliže adresát doručovanou písemnost odepřel převzít nebo si 
ji u doručující pošty či jiného držitele poštovní licence nevyzvedl.  

 

4. Písemnosti uvedené v odstavci 3 tohoto článku lze doručovat i elektronicky, a to na elektronickou adresu 



kupujícího nebo prodávajícího uvedenou v objednávce případně v potvrzení objednávky. Písemnost se za 
platně elektronicky doručenou považuje tehdy, když je zřejmé, že ji adresát obdržel (např. elektronické 
potvrzení o přijetí písemnosti nebo odpověď na předmětnou písemnost apod.).  

 

5. Kupující není oprávněn užívat podoby, loga nebo ochranné známky společnosti prodávajícího nebo podoby, 
loga nebo ochranné známky Zboží dodávaného v souladu se  Smlouvou, a to ani např. v reklamních 
materiálech nebo jiné podobné prezentaci kupujícího vůči třetím osobám, bez předchozího písemného 
souhlasu prodávajícího. V případě porušení této povinnosti kupujícího je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti 
kupujícího. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká vzhledem k zajišťované 
povinnosti a újmě, která prodávajícímu hrozí. Smluvní pokuta nevylučuje nárok prodávajícího na náhradu 
škody. 

 
V Brně dne 30.11.2020           
    
 
 
              
         HIWIN s.r.o.     
         Ing. Petr Jašek, jednatel    

                                                                                                       


