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I. 
OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto prodejní obchodní podmínky (dále též jen „podmínky“) se vztahují na veškeré 
dodávky díla a dodávky zboží (věcí), které  společnost ATONA s.r.o., IČ 262 26 413, 
sídlem Blansko, Poříčí 44, čp. 2428, PSČ 678 01, oddíl C, vložka 38346, dodává třetím 
osobám,   a to ať již se jedná o kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo ve smyslu příslušných 
ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Pojmy užívané v těchto podmínkách 
mají následující význam:
Prodávající – smluvní strana smlouvy, která je zavázána druhé smluvní straně odevzdat zboží 
(věc) a umožnit jí nabýt k ní vlastnické právo, příp. smluvní strana smlouvy, která je zavázána na 
svůj náklad a nebezpečí provést pro druhou smluvní stranu dílo ve smyslu příslušných ustanove-
ní občanského zákoníku.
Kupující – smluvní strana smlouvy, která je zavázána od prodávajícího zboží (věc)  či dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu. 

II.
UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1.  Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím musí být uzavřena písemnou formou, přičemž 

může být uzavřena na základě objednávky ze strany kupujícího akceptované prodávajícím, 
a to způsoby uvedenými v těchto podmínkách. Objednávku lze předat prodávajícímu v pí-
semné formě osobně, zaslat doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a 
má závaznost, je-li prodávajícím přijata. 

2.2.  Objednávka – návrh smlouvy musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 - identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
 - specifikaci zboží či díla, název a druh zboží či díla,
 - množství zboží či díla,
 - smluvní cenu,
 - podpis osoby oprávněné za kupujícího jednat. 

2.3.  Smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu okamžikem, kdy kupující obdrží od pro-
dávajícího písemné přijetí objednávky. Prodávající do 15 pracovních dnů ode dne obdrže-
ní objednávky kupujícího písemně sdělí kupujícímu, zda objednávku přijímá či nikoli. Sdě-
lení o přijetí objednávky může být uskutečněno buď předáním přijetí objednávky v písem-
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né formě osobně, zasláním doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. 
Nepotvrdí-li prodávající kupujícímu přijetí objednávky nejpozději do 15 pracovních dnů ode 
dne jejího obdržení, není kupující objednávkou dále vázán.

2.4.  Přijetí objednávky musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
 - identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
 - specifikaci zboží či díla, název a druh zboží či díla,
 - množství zboží či díla,
 - smluvní cenu,
 - podpis osoby oprávněné za prodávajícího jednat. 

2.5.  Změny uzavřené smlouvy je možné činit pouze písemnou formou, a to stejnými způsoby 
jako se dle těchto podmínek uskutečňuje objednávka a její přijetí. 

III.
DODÁVKA
3.1.  Prodávající je povinen dodat zboží či dílo v souladu s uzavřenou smlouvou. Není-li ve 

smlouvě výslovně sjednána kvalita zboží/díla, je prodávající povinen dodat zboží/dílo v 
kvalitě obvyklé. S dodávkou prodávající dodá kupujícímu veškeré doklady, které se ke 
zboží nebo dílu vztahují. 

3.2.  Bylo-li ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno zaplacení zálohy či úhrada 
sjednané ceny předem, není prodávající povinen zboží/dílo dodat, pokud je kupující v pro-
dlení s úhradou zálohy či sjednané ceny, přičemž o dobu prodlení kupujícího s úhradou 
zálohy či sjednané ceny se automaticky posouvá termín dodání zboží/díla. Bude-li kupují-
cí v prodlení s úhradou zálohy či sjednané ceny o více než 5 pracovních dnů, je prodávají-
cí oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.3.  Prodávající není v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy, pokud nesplnění těch-
to povinností spočívá v okolnostech vzniklých nezávisle na vůli prodávajícího, které prodá-
vající nemohl ovlivnit (např. výpadky v dodávce energií a služeb, stávky, války, přírodní ka-
tastrofy, nepokoje, pozdní plnění dodávek od smluvních partnerů/subdodavatelů prodá-
vajícího atd.). V případech dle věty předchozí prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu 
vzniklou porušením smluvních povinností. 

3.4.  Jestliže prodávající předvídá potíže ve výrobě nebo zásobování materiálem nebo hrozí vznik 
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neovlivnitelných okolností, které mu pravděpodobně zabrání realizovat dodávku včas, v řád-
né kvalitě a množství, bude prodávající o této skutečnosti informovat kupujícího.

3.5.  Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, je prodávající povinen zboží či dílo dodat do 
termínu, který je uveden na objednávce . Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, mís-
tem plnění je sídlo prodávajícího na adrese Blansko, Poříčí 44, čp. 2428. Dopravu z toho-
to místa plnění si zajišťuje na své náklady kupující.

IV.
UJEDNÁNÍ O CENĚ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
4.1.  Sjednaná cena za dodávku je splatná po uskutečnění předmětné dodávky, a to na zákla-

dě faktury vystavené prodávajícím s uvedenou dobou splatnosti od data vystavení. Pro 
případ prodlení kupujícího s úhradou sjednané ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že tuto sjednanou smluvní pokutu je 
kupující povinen prodávajícímu zaplatit. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok 
prodávajícího na náhradu škody, a to v celém rozsahu. 

4.2.  Vlastnické právo ke zboží čí dílu přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující v plné 
výši uhradí sjednanou cenu zboží/díla/služeb. Nebezpečí škody ke zboží či k dílu přechází 
z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující zboží či dílo od prodávajícího pře-
vezme, příp. kdy ze strany prodávajícího bude zboží/dílo připraveno k předání a kupující 
poruší svou povinnost tím, že zboží/dílo odmítne převzít. 

V.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
5.1. Prodávají odpovídá kupujícímu za to, že zboží/dílo/služby k okamžiku předání nemá žád-

né vady a je způsobilé k obvyklému účelu užívání, pokud účel užívání nebyl ve smlouvě 
výslovně uveden. Záruka je prodávajícím poskytnuta v případě, že je tak mezi prodávají-
cím a kupujícím ujednáno ve smlouvě. V případě poskytnutí záruky prodávající neodpoví-
dá kupujícímu za vady vzniklé během záruční doby v důsledku užívání zboží/díla v rozporu 
s pokyny k užívání/údržbě, za vady vzniklé v důsledku neodborného zacházení a zásahů a 
vady vzniklé mechanickým poškozením. 

5.2. Má-li dodávka vady, má kupující nároky z vad dle platné právní úpravy. 
5.3. Kupující je povinen zboží/dílo prohlédnout bez zbytečného odkladu po převzetí zboží/díla 

a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. 
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5.4. Nároky z vad zjistitelných při prohlídce zboží/díla je kupující povinen uplatnit vůči prodáva-
jícímu do 15 pracovních dnů od převzetí zboží/díla s tím, že marným uplynutím této lhůty 
nároky z vad zjistitelných při prohlídce zanikají. 

VI.
SOUČINNOST
Kupující je povinen a zavazuje se poskytovat prodávajícímu veškerou součinnost, která je ke spl-
nění závazku prodávajícího dodat zboží/dílo nezbytná. O dobu prodlení kupujícího s poskytování 
součinnosti se prodlužuje termín dodání zboží/díla/služby.  

VII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Kupující je povinen a zavazuje se zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, kte-

ré se na základě smluvního vztahu s prodávajícím dozvěděl, a které mají zůstat utajeny a 
tyto nevyužít pro sebe ani ve prospěch třetích osob. V případě porušení kterékoli povin-
nosti dle věty předchozí kupující odpovídá prodávajícímu za veškerou způsobenou škodu 
a tuto se zavazuje prodávajícímu zaplatit. 

7.2. Kupující prohlašuje, že na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 
odst. 2 občanského zákoníku.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
8.1. V případě rozporu mezi podmínkami a smlouvou má přednost odlišné ujednání smluvních 

stran uvedené ve smlouvě. 
8.2. Pro případ soudního sporu mezi prodávajícím a kupujícím je příslušným český soud, jehož 

místní příslušnost se řídí sídlem kupujícího. 
8.3. Veškeré listiny a dokumenty zasílané jednou smluvní stranou druhé smluvní straně se po-

važují za doručené okamžikem, kdy se zásilka dostala do sféry dispozice adresáta, pokud 
její převzetí bylo adresátem odmítnuto. 

8.4. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený smlouvou uzavřenou dle těchto pod-
mínek se řídí českým právním řádem, především ustanoveními občanského zákoníku, 
příp. ostatních právních předpisů.
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