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Všeobecné obchodní podmínky společnosti A-LIGHT s.r.o.
(dále jen „Obchodní podmínky“)

1.
DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
1.1. Dodavatelem se rozumí obchodní společnost
A-LIGHT s.r.o., obchodní společnost založená a
existující podle právního řádu České republiky, se
sídlem Vranovská 1226/94, Husovice, 614 00 Brno,
IČO:
27072738,
DIČ:
CZ27072738,
zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 82675, vystupující jako
prodávající ve smyslu § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákoník“), bez ohledu na to, zda je v kupní smlouvě
označen jako prodávající, výrobce, dodavatel aj., dále
zhotovitel ve smyslu § 2586 a násl. Občanského
zákoníku, bez ohledu na to, je-li ve smlouvě o dílo
označen
jako
zhotovitel,
výrobce,
dodavatel,
poskytovatel aj., resp. jiný poskytovatel plnění (např.
služby) ze smlouvy, ať už se jedná o smlouvu nominátní
či inominátní.
1.2. Odběratelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba,
která vystupuje jako kupující ve smyslu § 2079 a násl.
Občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je v kupní
smlouvě označen jako kupující, odběratel aj., dále
objednatel ve smyslu § 2586 a násl. Občanského
zákoníku, bez ohledu na to, je-li ve smlouvě o dílo
označen jako objednatel, odběratel, příjemce aj.
1.3. Smluvními stranami se rozumí Dodavatel a Odběratel
společně.
1.4. Smluvní stranou se rozumí Dodavatel nebo Odběratel
samostatně.
1.5. Smlouvou se rozumí:
i.
kupní smlouva podle § 2079 a násl.
Občanského zákoníku, vč. rámcové kupní
smlouvy,
ii.
smlouva o dílo podle § 2586 a násl.
Občanského zákoníku, vč. rámcové smlouvy o
dílo, nebo
iii.
smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí
plnění (např. služby), ať už se jedná o smlouvu
nominátní či inominátní.
1.6. Zbožím se rozumí věci a jejich součásti, které se na
základě Smlouvy zavazuje Dodavatel dodat Odběrateli,
a to bez ohledu na to, zda je ve Smlouvě zboží
označeno jako zboží, materiál, věci, apod.
1.7. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod
kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. Občanského
zákoníku, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo
činnost s jiným výsledkem, které se na základě Smlouvy
zavazuje Dodavatel provést.
1.8. INCOTERMS se rozumí Mezinárodní pravidla pro
výklad dodacích doložek INCOTEMS 2010 vydané
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.
2.
OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky prodeje
Zboží a zhotovení Díla společností A-LIGHT s.r.o. jako
Dodavatelem.
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2.2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí
Smlouvy a vylučují použití jakýchkoli podmínek
Odběratele. Tyto Obchodní podmínky mohou být
měněny nebo vyloučeny z použití pouze na základě
písemné dohody Smluvních stran. Pokud Dodavatel
nebude vymáhat svá práva ze Smlouvy, nebude to
pokládáno za vzdání se těchto práv.
2.3. Uzavřením Smlouvy Odběratel závazně souhlasí se
všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto
Obchodních podmínkách a z těchto Obchodních
podmínek vyplývajícími.
2.4. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost přes
ustanovením těchto Obchodních podmínek.
2.5. Obchodní podmínky Odběratele, které nebyly
Dodavatelem výslovně písemně odsouhlaseny jako
součást Smlouvy mezi Smluvními stranami, nejsou vůči
Dodavateli účinné. Obchodní podmínky Odběratele,
které se stanou součástí Smlouvy, pokud jsou
v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo
Smlouvou, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže
s rozpornými podmínkami Dodavatel vysloví výslovný
písemný souhlas. Bez výslovného písemného souhlasu
Dodavatele se tak součástí Smlouvy nestávají žádné
obchodní podmínky Odběratele, na něž např. odkazuje
Odběratel ve svém právním jednání vůči Dodavateli, i
když Dodavatel takový odkaz neodmítne.
3.
UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Návrhem na uzavření Smlouvy je písemná nabídka
Dodavatele. Nabídka musí být učiněna písemně a
doručena Odběrateli buď prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo prostřednictvím telefaxu nebo
prostřednictvím elektronické pošty či jiným obdobným
způsobem, případně osobním doručením. K uzavření
Smlouvy dojde doručením Odběratelem písemné
akceptace nabídky Dodavatele.
3.2. Akceptace nabídky, která obsahuje dodatky, výhrady,
omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí
nabídky Dodavatele a tvoří protinávrh Odběratele na
uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě
uzavřena pouze tehdy, pokud tento návrh Dodavatel
písemně potvrdí a doručí takto potvrzený návrh
Odběratele zpět Odběrateli způsobem uvedeným
v odst. 3.1 těchto Obchodních podmínek.
3.3. Není-li v nabídce uvedeno jinak, je Odběratel povinen
doručenou nabídku ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího
doručení písemně akceptovat a potvrzenou nabídku
zpět doručit Dodavateli nebo v této lhůtě Dodavateli
sdělit, že nabídku odmítá. Akceptace nebo odmítnutí
nabídky Odběratelem musí být učiněno způsobem
uvedeným v odst. 3.1 těchto Obchodních podmínek.
Dokud nebyla písemná akceptace nebo odmítnutí
nabídky Odběratele doručeno zpět Dodavateli, může
být nabídka ze strany Dodavatele písemně, ústně či za
pomoci přenosu dat bez dalšího a bez náhrady
odvolána.
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4.

CENY A CENOVÉ NABÍDKY
Cena za Zboží nebo Dílo stanovená Dodavatelem
zahrnuje všechna vývozní cla a poplatky; cena však
nezahrnuje daň z přidané hodnoty a jiné daně, není-li
výslovně uvedeno jinak.

5.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Pokud není písemně ujednáno jinak, Odběratel zaplatí
kupní cenu v plné výši, a to bez jakéhokoliv započtení
v maximální lhůtě 14 dnů od vystavení faktury, v měně
uvedené na faktuře.
5.2. V případě prodlení s platbou si Dodavatel vyhrazuje
právo pozastavit dodávky nebo odstoupit od Smlouvy
a účtovat úrok z prodlení ve výši ročního úroku 20 %.
5.3. V případě prodlení s úhradou faktury je dále Dodavatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,3 % denně z dlužné částky.
5.4. V případě, že Odběratel bude v prodlení s úhradou
kupní ceny, a Dodavatel mu zašle písemnou upomínku
na adresu uvedenou ve Smlouvě, je Dodavatel
oprávněn účtovat Odběrateli náklady spojené se
zasláním písemné upomínky, a to ve výši 500,- Kč za
každou upomínku. Dodavatel je oprávněn účtovat
náklady spojené se zasláním nejvýše tří písemných
upomínek.
6.
ZMĚNY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
6.1. Dodavatel si vyhrazuje na základě předchozího
písemného oznámení právo na změny ve specifikaci
Zboží, které podstatně neovlivní jejich instalaci, výkon
nebo cenu.
6.2. Zboží může být vráceno pouze s předchozím
souhlasem Dodavatele.
7.
DODACÍ PODMÍNKY
7.1. Všechny způsoby dodání budou vykládány v souladu
s aktuální verzí INCOTERMS. Pokud nebude ve Smlouvě
uveden jiný způsob dodání nebo nestanoví-li tak právní
předpis, bude Zboží dodáno s využitím dodací
podmínky EXW Brno (Česká republika), Vranovská
1226/94.
7.2. Je-li místem dodání Zboží či provedení Díla závod
Dodavatele, je Odběratel povinen Zboží či Dílo převzít
v pracovních dnech a obvyklé pracovní době
Dodavatele, tj. od 8:00 do 16:00 hodin, nedohodnou-li
se Smluvní strany jinak.
7.3. Částečné dodání a související vyúčtování je přípustné.
Pokud Odběratel odmítne akceptovat dodání Zboží
v přiměřené době po doručení oznámí, že Dodavatel je
připraven k dodání Zboží (či jakékoliv části), je
Dodavatel oprávněn se Zbožím nakládat nebo je
skladovat a účtovat Odběrateli skladné ve výši 50,- Kč
bez DPH za každých započatých 10 kg a započatý den.
7.4. Dodavatel vynaloží náležité úsilí, aby nedošlo ke
zpoždění dodávky oproti oznámenému datu dodání.
Pokud se nepodaří Zboží dodat do oznámeného data,
není tato skutečnost dostatečným důvodem pro
odstoupení od Smlouvy, ani nezakládá odpovědnost
Dodavatele za škodu způsobenou zpožděním dodávky.
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7.5. Na základě dohody Smluvních stran může Dodavatel
zajistit pro Odběratele přepravu Zboží a jejich pojištění
po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen
platit Odběratel dle platného tarifu zvoleného
dopravce. Za dodání Zboží se považuje jeho předání
prvnímu dopravci. Dodáním Zboží přechází na
Odběratele nebezpečí škody na Zboží.
7.6. Před převzetím Zboží je Odběratele povinen
zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a případné
vady ihned oznámit dopravci. O vadách bude sepsán
protokol. Není-li sepsán protokol o vadách, ztrácí
Odběratel nároky plynoucí z porušeného obalu Zboží.
7.7. Neprodleně po převzetí Zboží je Odběratel povinen jej
zkontrolovat, zejména je povinen zkontrolovat počet
kusů a kompletnost dodávky. V případě zjištění
nesouladu je povinen jej oznámit Dodavateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od
převzetí Zboží. Zjištěné vady je Odběratel povinen
dostatečným způsobem zdokumentovat a tuto
dokumentaci zaslat Dodavateli spolu s oznámením
vady. Dodavatel je oprávněn na základě své volby
vyměnit nebo opravit vadné Zboží nebo vrátit
Odběrateli část kupní ceny za nedodané Zboží.
7.8. Termín plnění stanoví Smlouva. Pokud není termín
plnění stanoven ve Smlouvě, je Dodavatel povinen
dodat Odběrateli Zboží, resp. Dílo, do 90 dnů ode dne
uzavření Smlouvy nebo uhrazení zálohy, je-li
požadováno, podle toho, které datum nastane později.
Pokud byl termín splnění sjednán jako konkrétní den či
hodina, nebo vymezené časové období, před takovým
termínem plnění je Dodavatel oprávněn dodat Zboží či
předa zhotovené Dílo po předchozím upozornění
Odběratele.
8.
RIZIKO A PŘECHOD VLASTNICTVÍ
8.1. Odběratel nese veškeré riziko ztráty a zničení Zboží
během dodávky.
8.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele po
úplném zaplacení kupní ceny. V případě, že Odběratel
kupní cenu nezaplatí, pak nad rámec práv uvedených
v čl. 5 těchto Obchodních podmínek či jinde a aniž by
tím byla tato práva jakkoli omezena, je Dodavatel
oprávněn vzít si Zboží či jakoukoli jeho část zpět a
nakládat s ním tak, jak uzná za vhodné, vždy s cílem
zmírnit následky nezaplacení kupní ceny ze strany
Odběratele (pro vyloučení pochybností platí, že veškeré
náklady související s opotřebením, demontáží a jiné
náklady nese Odběratel).
9.

DÍLO
Pokud má být ze strany Dodavatele zhotoveno Dílo,
Odběratel je povinen zajistit podmínky umožňující
zhotovení Díla na příslušném místě a řádně oznámit
Dodavateli veškerá omezení a bezpečnostní rizika.

10. OMEZENÉ UŽITÍ
Pro určité Zboží platí omezené používání. Podmínkou
koupě v těchto případech je, že Odběratel bude
striktně dodržovat omezení výslovně uvedená
v katalogu Dodavatele, na Zboží nebo v doprovodné
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dokumentaci. Odběratel je odpovědný za zajištění
souladu se všemi zákonnými požadavky vztahujícími se
k použití Zboží. Práva z vadného plnění Odběratele
budou považována za neplatná, pokud Zboží, na které
se tato práva vztahují, jsou užívány v rozporu s výše
uvedeným omezením. Navíc je Odběratel povinen
poskytnout Dodavateli náhradu za jakékoli reklamace,
škody, ztráty, výdaje, náklady a ostatní škody, které
Dodavatel utrpí z důvodu užívání Zboží v rozporu s výše
uvedeným omezením.
11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
11.1. Dodavatel není odpovědný za škodu, pokud jde o vady
vzniklé kvůli specifikacím nebo materiálu dodaných
Odběratelem, běžným opotřebením, úmyslem nebo
nedbalostí Odběratele nebo jeho zaměstnanců a
zástupců, nevhodnými pracovními podmínkami
v prostorách Odběratele, nedodržením ústních nebo
písemných pokynů Dodavatele týkajících se užívání
nebo omezení užívání Zboží, nesprávným používáním
nebo úpravou Zboží bez souhlasu Dodavatele, nebo
v případě, že Odběratel poruší svou povinnost zaplatit
kupní cenu vyplývající ze Smlouvy.
11.2. S výjimkou výslovného závazku odškodnění není žádná
ze Smluvních stran odpovědná za jakékoli nepřímé
nebo následné škody jakéhokoli druhu vzniklé
v důsledku prodeje, instalace, použití nebo nemožnosti
použití Zboží nebo Díla, ani za ušlý zisk, goodwill nebo
provozní poruchy.
11.3. Celková odpovědnost za škodu Dodavatele vyplývající
ze Smlouvy, včetně odpovědnosti za porušení
smluvních závazků nebo uvedení v omyl, uvedení
nesprávných údajů, protiprávního činu nebo
opomenutí (vč. nedbalosti a odpovědnosti za porušení
práv duševního vlastnictví třetích osob) bude omezena
částkou, která byla Dodavateli zaplacena na základě
Smlouvy.
11.4. Vyloučení odpovědnosti za škodu v těchto Obchodních
podmínkách se použije pouze v rozsahu povoleném
aplikovatelnými právními předpisy.
12. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
12.1. Pokud Odběratel poskytne Dodavateli design, nákresy
nebo popis za účelem výrobky nestandardních nebo na
míru zhotoveného Zboží, Odběratel zaručuje, že takový
výrobek nebude porušovat právo duševního vlastnictví
třetích osob.
12.2. Všechna práva duševního vlastnictví týkající se Zboží
nebo Díla zůstávají ve vlastnictví Dodavatele nebo
poskytovatelů licence.
13. ODŠKODNĚNÍ
S výjimkou případů, kdy nárok jako přímý následek
nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany
Dodavatele, zavazuje se Odběratel odškodnit za
jakýkoli nárok vznešený vůči Dodavateli
i.
v souvislosti s užitím Zboží Odběratelem
v rozporu s jeho určením;
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ii.

v souvislosti s užitím Zboží Odběratelem,
které porušuje práva duševního vlastnictví
třetích osob.

14. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
V případě, že vůči Odběrateli bude zahájeno
insolvenční řízení nebo vstoupí do likvidace (z jiných
důvodů než z důvodu změny jeho právní formy), je
Dodavatel oprávněn okamžitě bez předchozího
oznámení ukončit Smlouvu. Tím nejsou dotčena
ostatní práva Dodavatele vyplývající ze Smlouvy.
15. VYŠŠÍ MOC
15.1. Žádná ze Smluvních stran nebude odpovídat za
nesplnění svých smluvních závazků, pokud toto jednání
bylo způsobenou takovou překážkou, kdy nelze
rozumně předpokládat, že by Smluvní strana tuto
překážku nebo její následky předvídala, nebo mohla
ovlivnit. Za takovou překážku budou považovány
zejména stávky, výluky, veškeré spory se zaměstnanci
(týkající se zaměstnanců Smluvní strany nebo jiných
zaměstnanců), požáry, povodně, exploze, přírodní
katastrofy, ozbrojené operace, blokády, sabotáže,
revoluce, vzpory, občanské nepokoje, teroristické
útoky nebo jejich hrozba, havárie na výrobních
zařízeních, poruchy počítačového nebo jiného vybavení
a nemožnost získat vybavení.
15.2. Pokud událost uvedená v čl. 15.1 přesáhne 1 měsíc, je
příslušná Smluvní strana oprávněna ukončit Smlouvu
bez sankcí.
16. POVINNOST MLČENLIVOSTI
16.1. Odběratel se zavazuje, že bez předchozího písemného
souhlasu nepředá třetím osobám informace o
existenci Smlouvy a jejím obsahu. Odběratel odpovídá
za veškerou škodu, která Dodavateli vznikne
porušením této povinnosti.
16.2. Odběratel se zavazuje, že bez předchozího výslovného
písemného souhlasu nevydá třetím osobám jakékoli
informace nebo dokumenty, které mu byly
Dodavatelem předány a které se vztahují ke Smlouvě.
Odběratel odpovídá za veškerou škodu, která
Dodavateli vznikne v souvislosti s porušením této
povinnosti.
17. ŘEŠENÍ SPORŮ
17.1. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoliv spor či nárok
vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou
cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému
rozhodnutí v rozhodčím řízení Rozhodčímu soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“).
17.2. Rozhodčí řízení bude vedeno podle Řádu Rozhodčího
soudu třemi rozhodci. Ve sporech, jejichž předmět
nepřesahuje hodnotu 250 000,- Kč (bez příslušenství),
bude rozhodčí řízení vedeno jedním rozhodcem, a to
podle Řádu Rozhodčího soudu.
17.3. Místem rozhodčího řízení je Brno, Česká republika, a
jazykem rozhodčího řízení je český jazyk.
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17.4. V ostatních případech vzniklých v souvislosti se
Smlouvou mezi Smluvními stranami, které nemohou
být řešeny v rozhodčím řízení, bude rozhodovat vždy
místně, věcně a funkčně příslušný soud Dodavatele.
18. ROZHODNÉ PRÁVO
18.1. Práva a povinnosti Smluvních stran včetně uzavření
Smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním
řádem České republiky. Smluvní strany tímto volí
v souladu s příslušnými předpisy mezinárodního práva
soukromého za rozhodné právo České republiky.
18.2. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
publikovaná sdělením Ministerstva zahraničních věcí č.
106/1991 Sb., nebude na právní poměry mezi
Dodavatelem a Odběratelem založené Smlouvou,
včetně těchto Obchodních podmínek, aplikována;
rovněž nebude aplikována ani Úmluva OSN o
promlčení při mezinárodní koupi zboží, publikovaná
vyhláškou
Ministerstva
zahraničních
věcí
č. 123/1988 Sb.
18.3. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito
Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními
právního řádu České republiky.
19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo
těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné,
nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních
ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních
podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo
původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
19.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne
pro potřebu kterékoliv ze Smluvních stran překlad
textu Smlouvy nebo Obchodních podmínek, je
rozhodným zněním české znění Smlouvy nebo
Obchodních podmínek.
19.3. Zvláštní obchodní podmínky upravují prodej určitých
Zboží nebo Díla, případně upravují jejich prodej
prostřednictvím komunikace na dálku nebo mimo
běžné obchodní prostory Dodavatele. Tyto zvláštní
obchodní podmínky jsou dostupné v prodejních
místech Dodavatele a jsou poskytovány před
uzavřením příslušných smluv.
19.4. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou
platné a účinné od 1. 8. 2016 a ruší předchozí znění
Obchodních podmínek včetně jejich součástí, přičemž
jsou k dispozici v sídle Prodávajícího a elektronicky na
www.a-light.cz.
V Brně dne 1. 8. 2016.
Ludvík Málek, jednatel A-LIGHT s.r.o.
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