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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tiskárny H.R.G. spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) platné k 1.1.2014 
  
I. 
Uzavření smlouvy 
1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na 
prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (dále ve VOP  je prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen jen jako dodání 
„Zboží“) ,  nejsou-li  mezi smluvními stranami v písemné Smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy (objednávky), ke které byly 
připojeny. „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí písemná (emailová) objednávka Objednatele potvrzená Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn potvrdit 
objednávku i elektronickou poštou či telefonicky. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního 
případu učiněná či uzavřená přede dnem podpisu těchto VOP, s výjimkou Smlouvy samotné. „Objednatelem“ se pro účely těchto VOP rozumí spotřebitel, který 
uzavírá Smlouvu s Dodavatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 
2. Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že mu byly v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy sděleny veškeré údaje dle § 1811 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto 
práv. 
II. Cena a platební podmínky 
1. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu stanovenou v potvrzené objednávce. Cena Zboží je stanovena Ex works Litomyšl, není-li ve Smlouvě stanoveno 

jinak a platí za předpokladu, že po uzavření Smlouvy nedojde k žádným změnám podkladů a požadavků ze strany Objednatele. K ceně mohou dle konkrétní 
situace a zadání v objednávce být připočítány náklady na dopravu, nestandardní obaly a další předem dohodnuté služby. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, popř. 
včetně všech dalších daní a poplatků. 

2. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, kterou vystavuje Dodavatel a kterou zašle Objednateli na adresu jeho bydliště uvedenou v objednávce. 
3. Oprávnění fakturovat cenu vzniká Dodavateli dnem dodání Zboží, ledaže byla sjednána platba ceny předem či byla ve Smlouvě sjednána jiná podmínka 

fakturace. V případě, že si Objednatel nepřevezme Zboží nejpozději do 15 dnů od sjednané doby dodání Zboží, považuje se poslední den této lhůty za den dodání 
Zboží.  

4. Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná Objednatelem ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání Zboží.  
5. Jestliže je Objednatel v prodlení s placením a dosud nedošlo k předání Zboží podle jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem, je Dodavatel 

oprávněn je zadržet až do uhrazení dlužné částky.  
6. Cenu Zboží je Objednatel povinen uhradit při převzetí Zboží v hotovosti (na dobírku). 
7.  Dodavatel je oprávněn požadovat před dodáním Zboží uhrazení zálohové faktury.  
8. Jednostranné započtení provedené Objednatelem, při němž by byla započtena pohledávka Objednatele proti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny Zboží 

podle Smlouvy, není přípustné.  
III. Doručování 
Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu sídla či bydliště druhé strany uvedeného ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se 
považuje za doručené 5. den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Elektronická forma komunikace je 
závazná pro obě smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že za doručené považují i dokumenty sepsané a doručené elektronickou poštou, a to i bez 
elektronického podpisu. 
IV. Tiskové podklady 
1.Výhradně Objednatel je zodpovědný za kvalitu, vhodnost i obsah tiskových dat, Dodavatel tato data z kvalitativního ani obsahového hlediska v rámci 
nekontroluje a není zodpovědný za jakékoli chyby z tohoto pohledu. 
2. Nebudou-li tiskové podklady dodány dle požadavků Dodavatele, může dojít k určitým odchylkám, za které Dodavatel nenese odpovědnost – riziko nese 
Objednatel a s tímto vyslovuje svůj souhlas. Obdobné riziko nese Objednatel v případě, že tiskoviny obsahují fonty, které nejsou pevnou částí dokumentu. 
Dodavatel je oprávněn Objednateli vrátit tiskové podklady – data pro tisk, která jsou nečitelná, vadná či nejasná či jinak nezpracovatelná. Lhůta pro dodání Zboží 
v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných výrobních podkladů a dat Objednatelem. 
V. Dodání 
1. Místem dodání Zboží je sídlo Dodavatele, nebylo-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Za dodání Zboží se považuje převzetí Zboží dopravcem nebo oprávněnou 

osobou Objednatele v sídle Dodavatele. Nestanoví-li Objednatel nejpozději 3 pracovní dny před předáním Zboží písemně výslovně, kdo Zboží převezme, je 
osoba, která Zboží převezme, považována za oprávněnou. Není-li stranami dohodnuto ve Smlouvě jinak, činí dodací doba 14 dnů ode dne vystavení objednávky 
nebo byla-li sjednána záloha, ode dne složení zálohy. Objednatel je povinen přijmout i částečné plnění. Objednatel je povinen přijmout plnění i před dobou dodání 
stanovenou ve Smlouvě či ve VOP. 

2. Objednatel je povinen prohlédnout dodané Zboží bezprostředně po dodání Zboží. Veškeré vady Zboží zjištěné při prohlídce musí být vyznačeny na přepravním 
nebo dodacím listu. 

3. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Objednatel teprve úplným uhrazením ceny Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele v okamžiku dodání 
Zboží. 

4. Při vzájemně dohodnutém snížení nebo stornování objednávky uhradí Objednatel Dodavateli všechny náklady, které Dodavateli tímto vzniknou. Dojde-li 
k písemné dohodě o změně provedení Zboží, oproti sjednaným podmínkám, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, kterou tyto změny vyžadují, pokud není stanoveno 
písemně jinak. 

VI. Vady zboží, nároky z vad zboží a záruka 
1. Dodavatel odpovídá za to, že Zboží je při převzetí Objednatelem ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že Zboží po převzetí Objednatelem 

není ve shodě se Smlouvou, má Objednatel právo na to, aby Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě. To 
však neplatí, pokud Objednatel před převzetím Zboží věděl, že má Zboží vadu nebo tuto vadu sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí 
Zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Reklamaci nelze uplatnit na drobné barevné odchylky, způsobené nerespektováním požadavků na přípravu 
tiskových podkladů dle čl. IV.   

2. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. 
3. V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady se přihlíží k povaze reklamované vady. Objednatel má především právo na bezplatné, řádné a včasné 

odstranění vady opravou vadného Zboží. Není-li oprava Zboží možná či vhodná, může Objednatel požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada jen součásti 
Zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Smlouvy odstoupit. Při určování výše 
slevy se přihlíží k rozsahu vady a jejímu charakteru, stupni a způsobu opotřebení Zboží, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího použití. 

4. V případě, že Objednatel  zjistí  na Zboží vadu, je povinen vadu bezodkladně po zjištění jejího výskytu reklamovat u Dodavatele, a to buď osobně v sídle 
Dodavatele nebo písemně (emailem), ve kterém uvede a předloží: 

i. jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon kontaktní osoby, se kterou má být v této věci jednáno 
ii. doklad o zaplacení Zboží 

iii. popis vady – např. písemným popisem či fotografickou dokumentací 
5. V případě uplatnění reklamace emailem Dodavatel písemně potvrdí přijetí o oznámení reklamace.  
6. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba 

potřebná podle druhu Zboží k odbornému posouzení vady. O reklamaci je s Objednatelem sepsán reklamační protokol, jehož obsahem je datum, kdy Objednatel 
reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že reklamace je Dodavatelem uznána 
jako oprávněná, bude o této skutečnosti Objednatel vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Dodavatel je povinen vyřizovat 
reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se Objednatel s Dodavatelem nedohodnou jinak. 
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VII. Další ustanovení 
1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Objednatelem a marketingových akcí 

Dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného 
Zboží (sdělení jména a adresy dodání). Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské 
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty 
dobrovolně Objednatelem Dodavateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České 
republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Objednatel dává Dodavateli svůj souhlas ke 
shromažďování a zpracování těchto osobních údajů (a to včetně IP adresy) pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely 
Dodavatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na 
adresu Dodavatele. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. 

2. Není-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, pak platí, že Dodavatel je oprávněn předmět plnění dle Smlouvy používat jako referenci při výkonu své 
podnikatelské činnosti. 

3. Výlučně Objednatel je odpovědný za dodržení právních předpisů České republiky a za řádné vypořádání všech autorsko právních či jiných nároků vztahujících se 
k podkladům či jiným chráněným statkům jakýchkoliv třetích osob s takovýmto Zbožím souvisejících. 

VIII. Závěrečná ustanovení  
1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem jejich podpisu Objednatelem nebo dnem, kdy s nimi Objednatel projeví výslovně souhlas při uzavření Smlouvy (tj. zasláním 

objednávky).  
2. Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že 

dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu. 
3. Tyto obchodní podmínky a Smlouva se řídí zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném 

znění. 
 
V Litomyšli dne 1.1.2014. 
 


