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1. DEFINÍCIA POJMOV 
„Kupujúci“ znamená osoba, s ktorou unitechnic.cz, s. r. o., 

uzavrela Zmluvu (ako je definované nižšie). 

„Zmluva“ znamená zmluva o predaji tovaru uzatvorená 

medzi unitechnic.cz, s. r. o., ako predávajúcim, a 

Kupujúcim, ktorá sa riadi týmito Všeobecnými 

obchodnými podmienkami. 

„unitechnic.cz, s. r. o.“ alebo „Predávajúci“ znamená obchodnú spoločnosť unitechnic.cz, 

s. r. o., so sídlom Praha 9, U vysočanského 

pivovaru 701/3, Česká republika, IČO: 274 25 

134, zapísanú v obchodnom registri vedenom 

Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 

116169. 

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky 

zákonník, v znení neskorších právnych 

predpisov. 

„VOP“ Tieto Všeobecné obchodné podmienky 
 

 

2. POUŽITEĽNOSŤ A ZMENA PODMIENOK 

2.1. Ak Zmluva nestanoví výslovne inak, tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi 

unitechnic.cz, s. r. o., a Kupujúcim, ktoré vznikajú na základe Zmluvy. Tieto VOP vylučujú 

použitie všetkých iných zmluvných alebo vzorových podmienok, na ktoré mohlo byť 

Kupujúcim odkázané v akýchkoľvek jeho oznamoch alebo predchádzajúcich rokovaniach a 

pod. 

2.2. VOP tvoria v zmysle ustanovenia § 1751 OZ neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade 

rozporov medzi Zmluvou a VOP sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy. 

2.3. Kupujúci urobením objednávky (návrhu na uzatvorenie zmluvy – ponuky, ďalej len 

„objednávka“) akceptuje použitie VOP pre dodávky tovaru Predávajúcim a potvrdzuje tým, 

že sú mu VOP známe. 

Kupujúci sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s VOP spoločnosti unitechnic.cz a súhlasí s 

nimi. 

2.4. Tieto VOP upravujú ďalej proces uzatvárania Zmluvy a predstavujú dohodu 

Kupujúceho a Predávajúceho o budúcej praxi pri uzatváraní zmlúv. 

2.5. V prípade poskytovania služieb spoločnosťou unitechnic.cz, s. r. o., sa ustanovenia 

týchto VOP použijú primerane. 
 

3. UZATVORENIE ZMLUVY 

3.1. Ponuky Predávajúceho v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách, na internete, v 

inzercii a pod. predstavujú nezáväznú informáciu o ponúkanom sortimente tovaru a nie sú 

návrhom na uzatvorenie zmluvy ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 1732 

OZ. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy tlačových chýb a zmeny ponuky, a to bez 

akejkoľvek zodpovednosti na jeho strane. Hmotnosť, rozmery, kapacita, výkony, vyobrazenia 

a ostatné údaje nachádzajúce sa v týchto ponukách sú orientačnými údajmi, ktoré sa môžu 

líšiť od skutočnosti v rozsahu, ktorý nemá vplyv na funkčnosť tovaru na obvyklý účel. 



3.2. Objednávku môže Kupujúci urobiť telefonicky, písomne, faxom, elektronicky alebo 

inou formou, ktorú Predávajúci uvádza ako možnú v aktuálnych ponukách, podľa špecifikácie 

tovaru v ponuke. 

3.3. unitechnic.cz, s. r. o., podľa svojej voľby môže prijať objednávku jej potvrdením alebo 

odoslaním tovaru či iným obdobným úkonom bez vyrozumenia Kupujúceho v zmysle § 1744 

OZ. 

3.4. Kupujúcemu budú zasielané obchodné oznamy spoločnosti unitechnic.cz. Zasielanie 

obchodných oznamov je možné odhlásiť prostredníctvom odkazu v obchodnom ozname. 
 

4. TVORBA CIEN 

4.1. Ak nie je výslovne uvedené niečo iné, platí, že ceny tovaru ponúkaného Predávajúcim 

sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty a nezahŕňajú dopravu. 

4.2. Pri objednaní prostredníctvom internetu platí cena uvádzaná v okamihu objednania. Pri 

objednaní podľa katalógu, letáka alebo inzerátu (ďalej len „katalóg“) platí cena tu uvádzaná, a 

to do vydania nového katalógu alebo do uplynutia lehoty platnosti podľa textu katalógu; 

potom platí cena podľa aktuálnej ponuky na internete. Pri telefonickom objednaní platí cena 

oznámená operátorom. V pochybnostiach sa použije cena podľa aktuálnej ponuky na 

internete. 

 

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy cien v prípade nárastu nákladov 

vzniknutých v dôsledku skutočností mimo jeho kontroly, ktoré sa objavili v období po 

uverejnení ponuky (zvýšenie daní, zmena menového kurzu, výrazné zmeny dodávateľských 

podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru a pod.), a to prostredníctvom 

zverejnenia oznamu na internete, a ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, potom na základe 

jednostranného písomného oznámenia Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci so zvýšením 

ceny nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 
 

5. PLATBA 

5.1. Pri bezhotovostnej úhrade je kúpna cena zaplatená až pripísaním celej kúpnej ceny 

(popr. časti ceny za samostatnú časť dodávky) na účet Predávajúceho. V prípade meškania so 

zaplatením kúpnej ceny alebo iného peňažitého záväzku je Kupujúci povinný zaplatiť 

predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. 

5.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom úplného zaplatenia kúpnej 

ceny alebo okamihom dodania tovaru (pozrite čl. 6), a to tým okamihom, ktorý nastane 

neskôr. Kým je tovar vo vlastníctve unitechnic.cz, s. r. o., unitechnic.cz, s. r. o., sa môže v 

dôsledku nesplnenia povinností Kupujúceho znovu chopiť držby tovaru. Kým vlastníctvo 

neprejde na Kupujúceho, je Kupujúci povinný tovar, ktorý mu už bol dodaný, na svoje 

náklady opatrovať, akoby bol skladovateľom, a nie je s ním oprávnený nijako nakladať ani ho 

používať alebo doň zasahovať. Obdobne sa postupuje, ak sa Predávajúci z akéhokoľvek 

dôvodu znovu stane vlastníkom tovaru. 

5.3. V prípade, že je Kupujúcim zaplatená záloha na kúpnu cenu tovaru dodávaného na 

zákazku, je záloha nevratná. Kupujúci má právo na vrátenie zálohy iba v prípade, že dôjde k 

odstúpeniu od zmluvy Kupujúcim podľa čl. 8.2. 

5.4. Kupujúci je povinný nahradiť unitechnic.cz, s. r. o., všetky náklady a výdavky, ktoré jej 

vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia platobných alebo iných povinností Kupujúcim, 

vrátane (avšak bez obmedzenia) nákladov právneho zastúpenia s cieľom vymáhania 

neuhradených platieb. 

5.5. V prípade vrátenia tovaru Predávajúcemu (napr. podľa čl. 7.5) je Predávajúci oprávnený 

viazať vrátenie kúpnej ceny na schválenie daňového dobropisu Kupujúcim. 
 

6. DODANIE TOVARU 



6.1. Dodanie (odovzdanie) tovaru je uskutočnené jeho odoslaním Kupujúcemu, t. j. je 

uskutočnené v okamihu, keď je tovar odovzdaný spoločnosťou unitechnic.cz, s. r. o., prvému 

dopravcovia na prepravu pre Kupujúceho (okamih dodania). Ak unitechnic.cz, s. r. o., 

uskutočňuje podľa svojej voľby prepravu tovaru na svoje náklady, je dodanie uskutočnené v 

okamihu, keď je Kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v dohodnutom mieste určenia. 

Pri osobnom vyzdvihnutí je dodanie uskutočnené v okamihu, keď je Kupujúcemu umožnené 

nakladať s tovarom v sídle Predávajúceho; ak je dohodnutá lehota na prevzatie, je dodanie 

uskutočnené v posledný deň dohodnutej lehoty, ak si Kupujúci neprevezme tovar skôr. 

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare a s tým súvisiaca všetka zodpovednosť voči tretím 

osobám prechádza na Kupujúceho v okamihu dodania. 

6.3. Lehotu dodania určuje Predávajúci. Lehota dodania uvádzaná v ponuke (čl. 3.1) či v 

Zmluve je iba orientačná a unitechnic.cz, s. r. o., nie je zodpovedná za škody vzniknuté z 

dôvodu omeškania dodania oproti predpokladanej lehote dodania. V prípade, že sa dodanie 

omešká oproti predpokladanej lehote dodania o viac než 12 mesiacov, postupuje sa primerane 

podľa čl. 8.2. 
 

6.4. V prípade, že nie je možné tovar dodať Kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu na strane 

Kupujúceho, bude tovar na účely plynutia lehoty zodpovednosti z chýb tovaru, stanovenia dňa 

splatnosti kúpnej ceny a pod. považovaný za dodaný v okamihu dodania. unitechnic.cz, 

s. r. o., je oprávnený podľa svojej voľby ponechať tovar v mieste určenia alebo tovar 

uskladniť do termínu, kým nedôjde k prevzatiu tovaru Kupujúcim, a po uplynutí 1 mesiaca ho 

predať; Kupujúci je zodpovedný za všetky náklady a výdavky s tým súvisiace. Nárok 

unitechnic.cz, s. r. o., na náhradu škody vzniknutej v dôsledku neprevzatia tovaru Kupujúcim 

tým zostáva nedotknutý. 
 

7. ZÁRUKA ZA AKOSŤ 

7.1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré bránia 

používaniu tovaru na obvyklý účel, existujúci ku dňu prechodu nebezpečenstva škody na 

tovare (t. j. od dodania tovaru podľa čl. 6.1) alebo na chyby, ktoré sa vyskytnú v záručnej 

lehote. Záručná lehota predstavuje 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. V prípade výmeny 

alebo opravy tovaru v dôsledku uplatnenia záruky sa plynutie pôvodnej záručnej lehoty 

neprerušuje, predlžuje sa však počas opravy (výmeny). 

7.2. Kupujúci je povinný podľa možnosti prezrieť tovar čo najskôr po prechode 

nebezpečenstva škody na tovare a bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, že má 

tovar prípadné chyby a prestať tovar používať. Primerane tieto povinnosti platia aj pre chyby, 

ktoré sa vyskytli v záručnej lehote, keď je Kupujúci povinný oznámiť existenciu chyby bez 

zbytočného odkladu po jej výskyte, najneskôr však v posledný deň záručnej lehoty. 

Predávajúci nezodpovedá za chyby – alebo za zhoršenie existujúcich chýb – vzniknuté v 

dôsledku porušenia týchto povinností; v prípade podstatného zhoršenia stavu tovaru Kupujúci 

stráca práva z chýb. 

7.3. Ak Kupujúci neinformuje unitechnic.cz, s. r. o., o chybe tovaru do 2 týždňov odo dňa, 

keď sa taká chyba stala zjavnou, stráca právo na uplatnenie práv z chýb. Na výzvu 

Predávajúceho je Kupujúci povinný uplatniť práva z chýb (resp. predchádzajúce oznámenie 

doplniť) na Predávajúcim predpísanom formulári, inak stráca práva z chýb tovaru. 

7.4. Záruka sa nevzťahuje na: spotrebný materiál, ako napr. olej, klinové remene a pod., 

bežné opotrebenie, koróziu alebo únik hydraulickej kvapaliny; chyby tovaru, ktorý nebol 

správne nainštalovaný, uskladnený alebo použitý (nesprávnym použitím sa rozumie najmä 

porušenie návodu na použitie alebo použitie neodborné v dôsledku nedostatočnej 

kvalifikácie), tovaru, ktorého údržba nebola vykonaná kvalifikovanými technikmi, tovar, 

ktorý bolo pozmenený alebo poškodený akýmkoľvek konaním Kupujúceho alebo tretích osôb 

mimo kontroly unitechnic.cz, s. r. o., alebo v dôsledku vyššej moci, tovar znečistený. 



7.5. Práva z chýb tovaru: Ak má tovar chyby podľa čl. 7.1., je unitechnic.cz, s. r. o., povinná 

podľa vlastnej voľby opraviť alebo vymeniť aj tovar (alebo jeho defektnú časť) alebo v 

prípade, že tovar (alebo jeho defektná časť) nie je možné z akéhokoľvek dôvodu opraviť 

alebo vymeniť, vrátiť cenu takého tovaru Kupujúcemu po tom, čo Kupujúci vráti tovar 

unitechnic.cz, s. r. o. Akýkoľvek tovar vrátený unitechnic.cz, s. r. o., ktorý nie je možné 

opraviť, prechádza do vlastníctva unitechnic.cz, s. r. o. Náklady na dopravu a ďalšie náklady 

výmeny alebo vrátenia tovaru nesie Kupujúci. Výslovne sa dohoduje, že pre prípad chýb veci 

Kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu nákladov vynaložených na dopravu tovaru do a od 

unitechnic.cz, s. r. o., a unitechnic.cz, s. r. o., nie je takisto zodpovedná za zmarený zisk 

Kupujúceho, ako ani za iné nepriame škody v dôsledku chýb tovaru. 

7.6. Ak je tovar (alebo jeho časti) opravený u Kupujúceho, cestovné a náklady na 

ubytovanie, ktoré unitechnic.cz, s. r. o., vzniknú, nesie Kupujúci; namiesto skutočne 

vynaložených nákladov je Predávajúci oprávnený požadovať úhradu podľa aktuálneho 

cenníka servisných zásahov Predávajúceho, ak nepresahuje skutočne vynaložené náklady. 

7.7. V prípade, že unitechnic.cz, s. r. o., naplní ustanovenia článku 7.5., nemá žiadnu ďalšiu 

povinnosť z dôvodu existencie chyby tovaru. 

7.8. V prípade neoprávneného uplatnenia práv z chýb je Kupujúci povinný uhradiť všetky 

náklady, ktoré Predávajúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie vznikli, vrátane úhrady za 

prácu technikov Predávajúceho vo výške zodpovedajúcej odmene za obdobné servisné služby 

podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov Predávajúceho. 

7.9. V prípade služieb unitechnic.cz, s. r. o., zaručuje, že tieto služby budú poskytnuté pri 

vynaložení odborných schopností a starostlivosti. 
 

8. VYŠŠIA MOC 

8.1. unitechnic.cz, s. r. o., si vyhradzuje právo odložiť dodanie alebo odstúpiť od Zmluvy 

celkom alebo sčasti, ak nemôže náležite vykonávať svoju obchodnú (zmluvnú) činnosť z 

dôvodu nepredvídateľnej a neodstrániteľnej prekážky v obchodnej činnosti mimo jej kontroly, 

vrátane (nie však bez obmedzení) prípadov vydania určitého zákona, predpisu alebo 

nariadenia (či už platného, alebo neplatného), vojny alebo výnimočného stavu štátu, 

nepokojov, požiarov, nedostatku pracovných síl, obmedzení alebo omeškania na strane 

dopravcu alebo neschopnosť alebo omeškanie pri získavaní dodávok potrebných alebo 

vhodných materiálov. 

8.2. V prípadoch vyššej moci trvajúcej nepretržite dlhšie než 12 mesiacov je ktorákoľvek zo 

zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. 
 

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

9.1. Výslovne sa dohoduje, že pre prípad vzniku škody v dôsledku konania unitechnic.cz, 

s. r. o., na strane unitechnic.cz, s. r. o., nevzniká žiadna zodpovednosť za škodu, kým cena 

tovaru a/alebo služieb nie je celkom uhradená; uvedená zodpovednosť, ak vznikne, je navyše 

obmedzená výškou ceny takého tovaru a/alebo služieb. unitechnic.cz, s. r. o., nie je 

zodpovedná za žiadnu škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu v dôsledku jej omeškania. 

unitechnic.cz, s. r. o., nie je takisto zodpovedná za zmarený zisk Kupujúceho, ako ani za iné 

nepriame škody. 
 

10. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

10.1. Kupujúci uznáva, že nezíska žiadne práva k akémukoľvek patentu, ochrannej známke, 

obchodnému menu (firme) ani akémukoľvek inému duševnému vlastníctvu, ktoré 

unitechnic.cz, s. r. o., vlastní alebo užíva. Kupujúci sa zaväzuje nerobiť alebo nedovoliť, aby 

bolo robené čokoľvek, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom nepriaznivo pôsobiť na platnosť 

alebo hodnotu duševného vlastníctva unitechnic.cz, s. r. o., alebo byť na ujmu dobrej povesti 

unitechnic.cz, s. r. o. 



 

11. POSTÚPENIE 

11.1. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo Zmluvy na 

tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu unitechnic.cz, s. r. o. 

11.2. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek práva proti pohľadávke 

unitechnic.cz, s. r. o. 
 

12. ROZHODNÉ PRÁVO 

12.1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito VOP neupravené 

sa riadia českými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Dohoda OSN o medzinárodnej kúpe 

tovaru (CISG) sa nepoužije. 

12.2. Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené s konečnou 

platnosťou Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore a Agrárnej komore ČR. 

12.3. Tieto VOP sú vyhotovené v českom jazyku. Všetky preklady do cudzích jazykov sú 

iba orientačné a v prípade nesúladu medzi českým znením a prekladom má prednosť znenie v 

českom jazyku. Kupujúci urobením objednávky a akceptáciou VOP potvrdzuje, že sa 

oboznámil s ich znením v českom jazyku a že s nimi súhlasí. 

12.4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká 

obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová 

adresa www.coi.cz. 
 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

13.1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú svoju účinnosť dňom 1. 1. 2014. 

http://www.coi.cz/

