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V Š E O B E C N É  O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y  

Jaroslav Vomočil 
Poštovní adresa: Drlíčov 145, 397 01 Písek 
Fakturační adresa: Poznaňská 433/37, 18100 Praha 8-Bohnice 
Tel.: +420737948876 | E-mail: info@OchranaMotoru.cz | Internet: www.OchranaMotoru.cz 
IČ: 70046051 | DIČ: CZ7511273341 
Provozovatel je zapsán v Živnostenském rejstříku Ev. č.: 320101-15398-03 
Čj.: ŽO/F/02/2994, Čj.: 11023/99/v/M | Den vzniku oprávnění: 25. 11. 1999. 

1. Předmět všeobecných obchodních podmínek 
a) Jaroslav Vomočil, IČ: 70046051 (dále jen prodávající) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, 
kterými se řídí uzavíraní jednotlivých kupních smluv, uzavřených mezi prodávajícím, na straně jedné 
a kupujícími podnikatelskými subjekty (dále jen kupující), na straně druhé.  

b) Kupní smlouvy uzavřené na základě těchto všeobecných obchodních podmínek jsou uzavírány 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tam, kde 
smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím není výslovně upraven těmito obchodními podmínkami 
nebo smlouvou, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

c) Při sjednání prodeje zboží prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, kdy je zboží 
prodáváno kupujícímu se sídlem na území Slovenské republiky je brán do úvahy platný slovenský 
zákon 513/1991 Zb., obchodný zákonník. 

d) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti související s prodejem 
prodávaného zboží (dále jen zboží) a je k těmto činnostem plně kvalifikován. 

2. Cena zboží a platební podmínky 
a) Cena prodávaného zboží je uváděna v českých korunách. Je stanovena jako smluvní ve smyslu 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Cena je uvedena v závazné objednávce nebo ve smlouvě. K této 
ceně je účtována DPH v zákonem stanovené výši. 

b) Není-li dohodnuto jinak, kupující se zavazuje uhradit kupní cenu prodávajícímu buď předem, nebo 
dobírkou, případně hotově při přebírání zboží. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu 
k prodanému zboží daňový doklad. 

c) Zdanitelné plnění je považováno za uskutečněné dnem zaplacení nebo dnem převzetí a předání, 
a to tím dnem, který nastane dříve. 

d) Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího nebo datum úhrady 
v hotovosti. 

e) Prodávající garantuje kupujícímu cenu stanovenou v závazné objednávce nebo ve smlouvě. 

f) Pro zboží prodávané na území Slovenské republiky jsou nákupní ceny uvedeny v českých 
korunách. Zboží je na území Slovenské republiky zasíláno s daňovým dokladem v českých korunách. 
Ceny jsou vždy přepočítány dle aktuálního kurzu k měně Euro. Aktuální sazebník za dopravu na 
Slovensko je průběžně aktualizován na internetových stránkách http://www.OchranaMotoru.cz. 

3. Návrh na uzavření smlouvy 
a) V případě, že se kupující dostane do prodlení se zaplacením některé ze záloh či závazků 
z předchozího obchodního styku, je prodávající oprávněn stanovit náhradní termín plnění. V krajním 
případě je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud kupující nemá vůči prodávajícímu žádné 
závazky, může k expedici dojít po uhrazení veškerých záloh ze smlouvy vyplývajících. 
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b) Pokud dojde k prodlení na straně prodávajícího z důvodů ležících na straně kupujícího, má 
prodávající právo provést plnění smluvního vztahu v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých 
mu kupující neumožnil plnění předat. 

4. Předání a převzetí předmětu smlouvy 
a) Předání a převzetí předmětu smlouvy dojde v termínu a na místě sjednaném dohodou mezi 
prodávajícím a kupujícím. Nebude-li dohodnuto jinak, pak je zboží dostupné prodávajícímu skladem 
odesláno nejpozději druhý následující pracovní den od objednání. Předání a převzetí předmětu 
smlouvy stvrdí smluvní strany písemným potvrzením. Kupující se zavazuje zajistit převzetí předmětu 
smlouvy a podpis předávacího protokolu odpovědnou k tomu oprávněnou osobou. 

b) V případě, že zboží objednané kupujícím nemá prodávající dostupné skladem, je prodávajícím 
odesláno podle aktuálních možností dle individuální písemné či telefonické domluvy s kupujícím. 

c) Prodávající se zříká odpovědnosti za prodlevy v dopravě způsobenými třetími stranami. Přepravní 
podmínky, které nejsou uvedeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se řídí přepravními 
podmínkami třetích stran, jejichž služby jsou v daném případě pro přepravu použity. 

d) Kupující je povinen se s předmětem smlouvy řádně seznámit a zkontrolovat, zda předmět smlouvy 
netrpí vadami odporujícími vlastnostem deklarovaným prodávajícím, které znemožňují řádné užívání 
předmětu prodeje. V případě zjištěných vad je prodávající povinen bez zbytečných odkladů zboží 
vyměnit.  

e) Pokud kupující objednané zboží z nějakého důvodu nepřevezme a trvá na opětovném zaslání 
zboží, je prodávající oprávněn navýšit cenu za opětovnou zásilku zboží o odpovídající poštovné nebo 
žádat po kupujícím platbu předem. 

5. Přechod vlastnictví 
Vlastnictví k předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného zaplacení 
kupní ceny. Kupující není oprávněn až do úplného zaplacení předmětu smlouvy tuto věc převést na 
třetí osobu, přenechat ji k užívání jiné osobě či jinak věc zatížit. 

6. Přechod nebezpečí nahodilé zkázy 
Nebezpečí nahodilé zkázy předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem 
předání a převzetí věci. O předání a převzetí bude sepsán písemný protokol a stvrzen podpisy obou 
smluvních stran. 

7. Úroky z prodlení a náhrada škody 
a) V případě prodlení kupujícího s dodržením termínu splatnosti vystavených faktur má prodávající 
vůči kupujícímu nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

b) Uhrazení úroku z prodlení nezbavuje kupujícího povinnosti náhrady případné škody, které by 
vznikla prodávajícímu v důsledku porušení smluvních povinností kupujícím. 

8. Odpovědnost za vady 
a) Zboží v době svého uvedení na trh odpovídá současnému stavu vývoje a techniky. Prodávající 
prohlašuje, že zboží má ke dni prodeje prodávajícím vlastnosti deklarované výrobcem. Zboží je vadné, 
jestliže v době jeho převzetí kupujícím nemá prodávajícím deklarované vlastnosti a trpí zjevnými nebo 
skrytými vadami. Za vady zboží se nepovažuje běžné opotřebení obalu zboží. 

b) Prodávající se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené nevhodným či neodborným 
zacházením (dále souhrnně nevhodné zacházení) s prodávaným zbožím. Nevhodným zacházením se 
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zbožím se rozumí veškeré úkony, prováděné v rozporu s informacemi výrobce. Touto výhradou není 
nijak dotčena záruka výrobce zboží ani platná spotřebitelská práva kupujícího. 

9. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
a) Kupující je oprávněn uplatnit práva plynoucí z vad zboží u prodávajícího. Vadné zboží musí kupující 
vracet v neotevřeném originálním obalu. 

b) Všechny reklamace musí být uplatněny ve lhůtě, které stanovuje právní řád České republiky 
a výrobce zboží. 

c) V případě uplatnění vady zboží, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka, musí kupující prokázat, 
že zboží trpělo touto vadou již v době předání a převzetí zboží. O uplatnění vady zboží bude proveden 
prodávajícím zápis. 

d) Je-li nárok z uplatněné vady kupujícím oprávněný, je prodávající povinen bez zbytečných průtahů 
dodat kupujícímu řádné zboží. 

e) Škody zboží způsobené v průběhu jeho dopravy se řeší podle reklamačních podmínek třetích stran, 
jejichž služby byly v daném případě pro přepravu použity. 

10. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta 
a) Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména, když: 

• kupující nepřevezme řádně ani v dohodnutém náhradním termínu předmět smlouvy od 
prodávajícího; 

• kupující je déle než 14 dní v prodlení s platbou splatných faktur. 

b) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez udání důvodů po potvrzení závazné objednávky 
před předáním a převzetí zboží. V případě takového odstoupení má prodávající nárok na úhradu 
smluvní pokuty kupujícím ve výši 15 % kupní ceny zboží. Prodávající je oprávněn k úhradě této 
smluvní pokuty kupujícího použít prostředky zaplacené kupujícím jako zálohu na kupní cenu zboží. 

11. Ochrana osobních údajů 
Osobní údaje kupujících jsou prodávajícím užívány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Kupující souhlasí se shromaždováním a uchováváním svých osobních údajů na 
straně prodávajícího v nezbytném rozsahu i s jejich poskytováním třetím stranám pro realizaci 
smluvních vztahů (poskytnutí kontaktních údajů dopravci apod.). 

12. Závěrečná ustanovení 
a) Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění a platným 
právním řádem České republiky. 

b) Veškeré spory smluvních stran, včetně sporů plynoucího z obsahu všeobecných obchodních 
podmínek, budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran.  

c) Tyto všeobecné obchodní podmínky se přiměřeně vztahují také na kupní smlouvy uzavírané mezi 
prodávajícím, na straně jedné a nepodnikateli jako kupujícími na straně druhé. Tyto právní vztahy se 
řídí kromě všeobecných obchodních podmínek také všemi relevantními ustanoveními zákona 
č. 40/1964 Sb. a zákona č. 367/2000 Sb., od kterých se smluvní strany nemohou odchýlit a které tyto 
právní vztahy upravují. V případě rozporu mezi všeobecnými obchodními podmínkami a kogentními 
ustanoveními občanského zákoník, se postupuje dle kogentních ustanovení občanského zákoníku. 

d) Při sjednání prodeje zboží prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, kdy je zboží 
prodáváno kupujícímu se sídlem na území Slovenské republiky, je postupováno v souladu s platnými 
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zákony Slovenské republiky, především zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom 
č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, v závislosti na tom, 
zda je kupujícím právnická či fyzická osoba. 

13. Publikace 
Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupnou listinou a jejich úředně ověřená kopie je 
uložena u prodávajícího. Text všeobecných obchodních podmínek je k dispozici rovněž na 
internetových stránkách provozovatele, tj. na adrese http://www.OchranaMotoru.cz 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydal svým rozhodnutím Jaroslav Vomočil a nabývají platnosti 
a účinnosti dnem vydání. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek automaticky nahrazuje 
všechna dřívější znění tohoto dokumentu. 

V Písku dne 15. 8. 2010 

Jaroslav Vomočil 


