
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

společnosti KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. 
se sídlem 1.máje 2631, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 439 63 633, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2313 

 

Část A 
Účel obchodních podmínek a jejich právní závaznost 

 
1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve smyslu ustanovení §1751 odst. 1 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
a určují část obsahu smluv vymezených níže.   
 

2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uvedené v části A, odst. 3 a 5, kde 
vystupuje na straně jedné společnost KOH-I-NOOR RONAS s.r.o., se sídlem 1.máje 2631, 756 61  
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 439 63 633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2313,  zejména v postavení dodavatele, prodávajícího či 
zhotovitele (dále jen „dodavatel“) a na druhé straně osoba, zejména v postavení odběratele, 
kupujícího či objednatele (dále jen „odběratel“). 
 

3. Tyto obchodní podmínky jsou vždy součástí těchto smluv mezi dodavatelem a odběratelem: 
a)  kupních smluv, 
b)    smluv o dílo, 
c)    nepojmenovaných smluv ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, pokud   
       jsou jejich součástí i ustanovení, která obsahují nutné náležitosti kupní smlouvy (§ 2079 a násl.   
       Občanského zákoníku) nebo smlouvy o dílo (§ 2586 a násl. Občanského zákoníku), 
d)    rámcových smluv, na základě nichž dochází k uzavírání jednotlivých smluv dle písm. a), b) a c)  
       tohoto odstavce. 
 
       (dále jen „smlouva“). 

 
       Závazek dodavatele ze smlouvy dále jako „předmět smlouvy“. 

 
4. Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné vždy, pokud není v konkrétní písemné 

smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem stanoveno jinak. 
 

5. Tyto obchodní podmínky mohou být součástí i jiných smluv neuvedených v části A, odst. 3, pokud 
si toto smluvní strany výslovně sjednají. 
 

6. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.  
 

 
Část B 

Znění obchodních podmínek 
 

Čl. I 
Uzavření smlouvy 

 
1. Veškeré smlouvy, stejně tak jako jejich změny a doplnění, vyžadují ke své platnosti písemnou formu. 

Za písemnou formu se považuje i projev vůle učiněný dálkovým přenosem dat, jenž umožňuje 
bezpečné určení obsahu úkonu a osobu, která jej učinila. 
 

2. Realizace závazku smluvních stran probíhá na základě řádně uzavřené smlouvy. Smlouva vznikne i 
v případě písemného potvrzení objednávky. 



 

3. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy a týkající se obchodu podle později 
uzavřené smlouvy, pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy nebo nejsou v souladu 
s těmito obchodními podmínkami. 
 

Čl. II 
Splnění předmětu smlouvy 

 
1. Místo předání a převzetí předmětu smlouvy je v sídle dodavatele. Dopravu předmětu smlouvy 

zajišťuje na své náklady a riziko odběratel. 
 

2. Datum nebo lhůta pro dodání předmětu smlouvy je stanovena ve smlouvě. 
 

3. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se dodací podmínky dle ustanovení 
INCOTERMS 2010. Smluvní strany si sjednávají dodací podmínku EXW KOH-I-NOOR RONAS 
s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm.  
 

4. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude potvrzeno odběratelem na dodacím listu nebo v 
předávacím protokolu. 
 

5. Jakékoliv změny předmětu smlouvy a vícepráce je nutné dohodnout písemně formou dodatku ke 
stávající smlouvě nebo formou samostatné písemné smlouvy. V dodatku či smlouvě bude 
dohodnuta cena a termín dodání. 

 

Čl. III 
Cena předmětu smlouvy 

 
1. Cena předmětu smlouvy je stanovena ve smlouvě. Výše ceny je smluvní. 

 
2. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny stanoveny bez DPH a s dodací 

podmínkou EXW dle čl. II. odst. 3 těchto podmínek. 
 

 
Čl. IV 

Platební podmínky 
 

1. Odběratel uhradí dodavateli cenu předmětu smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu – 
faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí předmětu smlouvy. 

 
2. Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich vystavení. 

 

3. V případě, že si smluvní strany dohodnou ve smlouvě placení záloh na cenu předmětu smlouvy (dále 
jen „zálohy“) a záloha není řádně a včas uhrazena, je dodavatel oprávněn přerušit plnění předmětu 
smlouvy do doby zaplacení zálohy. O tuto dobu se prodlužuje doba plnění předmětu smlouvy. 
 

4. V případě, že předmětem smlouvy je opakující se plnění a odběratel je v prodlení s úhradou ceny 
předmětu smlouvy, je dodavatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy a/nebo požadovat 
platby předem. 
 

5. Dostane-li se odběratel  do prodlení s uhrazením ceny předmětu smlouvy, zálohy nebo jakékoliv jiné 
platby na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek, je odběratel povinen zaplatit dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, s jejímž zaplacením je odběratel v prodlení.  
Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. 
 



 

6. Cena předmětu smlouvy nebo výše zálohy jsou považovány za zaplacené v den, kdy je částka v plné 
výši připsána na účet dodavatele. 

 
7. Pokud bude odběratel zařazen správcem daně do registru nespolehlivých plátců DPH dle § 106 a) 

Zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109 a) Zákona o DPH ze strany dodavatele. 

 
8. Pokud odběratel nezveřejní číslo svého bankovního účtu používané pro ekonomickou činnost dle § 

98 Zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů,  a bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, 
souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 Zákona o DPH ze strany dodavatele. 
 

 

Čl. V 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 

 
 

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází z dodavatele na odběratele okamžikem zaplacení 
ceny předmětu smlouvy v plné výši. 

 
2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z dodavatele na odběratele v okamžiku převzetí 

předmětu smlouvy. 
 
 

Čl. VI 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost předmětu smlouvy v délce, která je uvedena ve 

smlouvě. 
 

2. Odběratel je povinen prohlédnout předmět smlouvy při předání a převzetí. Zjevné vady je povinen 
uplatnit okamžitě při předání a převzetí předmětu smlouvy. Ostatní vady je povinen uplatnit 
okamžitě po jejich zjištění, nejpozději však do 24 hodin od zjištění. 

 
3. Vady zboží jsou uplatněny u dodavatele dnem, kdy je písemné oznámení odběratele o vadách 

doručeno dodavateli. V oznámení musí být uvedena vada zboží nebo způsob jejího projevu a volba 
nároku ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

4. Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady 
byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na odběratele vnějšími událostmi a nezpůsobil je 
dodavatel. Nárok z vadného plnění zaniká také v případě nedostatečné nebo nesprávné údržby 
předmětu smlouvy, popř. jeho nesprávného použití. 

 
 

Čl. VII 
Okolnosti vylučující odpovědnost- „vyšší moc“ 

 
1. Jestliže dodavatel není schopen plnit své povinnosti dle smlouvy v důsledku případu okolnosti 

vylučující odpovědnost- „vyšší moci“, je povinen oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, 
odběrateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně či předčasném ukončení smlouvy bez 
sankčních postihů. 
 

2. Pro účely těchto obchodních podmínek jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné 
okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli dodavatele a brání dočasně nebo trvale v plnění smlouvou 
stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou 
smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány. 



 

3. Za okolnosti „vyšší moci“ budou považovány mimo jiné živelná pohroma, přírodní katastrofa, válka, 
všeobecná mobilizace, občanská válka či nepokoje, státní intervence všeho druhu, stávka, bouře, 
povodeň,  oheň a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých 
na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy. 
 

VIII. 

Obchodní tajemství 

 
1. Dodavatel i odběratel jsou povinni udržovat v tajnosti veškeré informace ohledně smlouvy a 

skutečnosti zjištěné v souvislosti se smlouvou, zejména pak veškeré skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství smluvních stran. Tyto skutečnosti nesmí být sdělovány nebo zpřístupňovány třetí straně 
bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, o jejíž obchodní tajemství se jedná. 

 
2. Předmětem obchodního tajemství dodavatele je zejména následující: 

a) cenová nabídka a veškeré informace, z nichž lze vyvodit obchodní strategii a politiku dodavatele, 
b) technické, výrobní a jiné skutečnosti, veškeré skutečnosti tvořící duševní vlastnictví dodavatele,  

především jeho know-how, 
c) údaje nebo sdělení, které mají charakter důvěrných informací a jako důvěrné jsou dodavatelem 

výslovně označeny ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 
 

Čl. IX 
Prohlášení 

 
1. V případě, že je předmět smlouvy prováděn dle požadavků a zadání odběratele, odběratel dodavateli 

prohlašuje a zaručuje, že předmět smlouvy neporušuje práva třetích osob, zejména práva vyplývající 
z duševního vlastnictví (autorská práva, práva na označení, práva majitele patentu, užitného vzoru, 
průmyslového vzoru apod.). 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že nesplňují podmínky insolvenčního řízení na jejich majetek, nevstoupily 

do likvidace, nebo že insolvenční řízení na jejich majetek nebylo zahájeno. 
 

 
Čl. X 

Zánik smlouvy 
 

1. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím dohodnuté doby účinnosti, 
b) písemnou dohodou smluvních stran, 
c) odstoupením od smlouvy. 

 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností. 
 

3. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v následujících případech: 
a) v případě, že odběratel neplní či porušil některé z ustanovení smlouvy nebo smluv s ní 

svázaných, 
b) v případě vstupu odběratele do likvidace nebo při zahájení insolvenčního řízení na odběratele, 
c) v případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny předmětu smlouvy nebo jednotlivých 

záloh na cenu předmětu smlouvy. 
 

4. Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit při podstatném a opakovaném porušení smlouvy ze 
strany dodavatele.   

 



 

5. Odstoupení musí být písemné a  musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné 
okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

 
Čl. XI 

Komunikace smluvních stran 
 

1. Vzájemná komunikace smluvních stran v souvislosti se smlouvou může probíhat jedním z 
následujících způsobů, pokud není výslovně stanoveno jinak: 
a)   písemně doporučeným dopisem, 
b)   osobně, 
c)   telefonicky, 
d)   elektronickou poštou (e-mailem). 

 
2. Veškeré dokumenty budou adresovány na adresy uvedené ve smlouvě. Za doklad o odeslání 

doporučeného dopisu se považuje potvrzený podací lístek či podací arch, přičemž takový dopis je 
možné zaslat s dodejkou. Telefonická komunikace musí být nejpozději do 24 hodin potvrzena 
elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně, jinak se k ní nepřihlíží. 

 
3. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit písemně druhé smluvní straně změny jakýchkoliv 

kontaktních údajů uvedených ve smlouvě. Změna těchto údajů je pro druhou smluvní stranu 
závazná doručením písemného oznámení o této změně. V případě udání chybných osobních údajů 
nebo neoznámení jejich změn dodavateli, odpovídá odběratel za vzniklé škody a zavazuje se tyto 
uhradit dodavateli v plné výši. 
 

4. V případě, že při způsobu komunikace dle čl. XI odst. 1 těchto podmínek obdrží smluvní strana 
nečitelné nebo neúplné dokumenty, popřípadě dokumenty, ohledně nichž vznikne pochybnost o 
jejich pravosti, zavazuje se neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Do 
doby obdržení vyjádření, které je druhá smluvní strana povinna neprodleně odeslat první smluvní 
straně, se smluvní strana zavazuje neprovádět žádné úkony na základě takovýchto dokumentů s tím, 
že k dokumentům, které nebyly podepsány nebo autorizovány oprávněnými osobami, se do doby 
doručení vyjádření nepřihlíží a smluvní strana, které byl doručen takovýto dokument, neodpovídá 
za jakoukoliv případnou škodu vzniklou druhé smluvní straně. 
 

5. Pokud je pro právní jednání dle obchodních podmínek vyžadována písemná forma, pak tento 
požadavek bude splněn v případě, že jednající strana (dále jen „odesílatel“) zašle náležitě podepsanou 
písemnost jako doporučenou listovní zásilku (dále jen „písemnost“ nebo „zásilka“) prostřednictvím 
České pošty (dále jen „dodací pošta“) na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, popř. jinou adresu, 
kterou smluvní strana jako adresát úkonu prokazatelně druhé straně písemně oznámí. Současně se 
účastníci těchto podmínek výslovně dohodli, že pro případ nepřevzetí zásilky adresátem, a to ať už 
z důvodu odepření jejího převzetí adresátem nebo nebyl-li adresát zásilky zastižen, ačkoliv se v místě 
doručení zdržuje, písemnost bude uložena u dodací pošty a adresát je oprávněn si zásilku vyzvednout 
ve lhůtě 10-ti pracovních dnů počínaje dnem jejího uložení. V takovém případě se za den doručení 
považuje den skutečného převzetí zásilky adresátem a nevyzvedne-li si adresát zásilku ani do 10-ti 
pracovních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát 
o uložení nedozvěděl. V případech, kdy se zásilka neukládá v úložní době 10-ti pracovních dnů u 
dodací pošty (např. adresát se odstěhoval bez udání adresy, adresát je na uvedené adrese neznámý 
apod.) a je vrácena dodací poštou odesílateli zásilky zpět, považuje se za den doručení zásilky 
adresátovi den vrácení zásilky poštou odesílateli zásilky. 

 
 
 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva a tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v účinném znění. 



 

 
2. Pro případ sporu ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 

soudu v Českých Budějovicích. 
 

3. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek zdánlivým 
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy a obchodních podmínek 
obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení 
obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních částí obchodních podmínek a smlouvy. 
 

4. Smluvní strany nesouhlasí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy a těchto obchodních 
podmínek byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění těchto 
obchodních podmínek, ledaže je v nich výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
 

5. Práva vzniklá dodavateli vůči odběrateli ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek nesmí být 
postoupena bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 
 

6. Jednostranné započtení ze strany odběratele na pohledávky vzniklé dle  smlouvy a těchto 
obchodních podmínek vůči dodavateli se nepřipouští. 
 

7. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, 

v jaké převyšuje smluvní pokutu. 

 

8. Odběratel výslovně potvrzuje, že podmínky smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 
měla příležitost ovlivnit obsah podmínek smlouvy.  
 

9. Pro vyloučení pochybností odběratel výslovně potvrzuje, že je podnikatel, přistupuje tak ke smlouvě 
i těmto obchodním podmínkám při svém podnikání, a na smlouvu a tyto obchodní podmínky se 
tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku ani § 1796 Občanského zákoníku. 
 

10. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou veřejně přístupné na 
internetových stránkách dodavatele.  
 

11. Dodavatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit za podmínek zde stanovených 
a to formou uveřejnění nových obchodních podmínek na internetových stránkách dodavatele. 
Nové znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění.  

 
12. Odběratel prohlašuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, na jejich existenci 

byl předem dodavatelem upozorněn a nabyl tedy vědomosti o jejich obsahu před uzavřením 
smlouvy. Obchodní podmínky neodporují obchodním zvyklostem v odvětví ani zásadě poctivého 
obchodního styku.  

 
 
 
 
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 5.1.2015. 
 

 
 
 

 


