
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ASTRA MOTOR spol. s r.o. 
účinné od 1. 7. 2017 

 
1. Úvodní ustanovení, výklad pojmů 
1.1. Prodávajícím je společnost ASTRA MOTOR spol. s r.o., IČO 60736852, DIČ CZ60736852, se sídlem Firemní 703/1, 619 00 

Brno, zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 17960. 
1.2. Kupujícím je podnikatel, který s Prodávajícím uzavře Smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí Plnění prodávajícím 

kupujícímu a úhrada ceny za něj. 
1.3. Podnikatelem je každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak platí s 
odkazem na ust. §430 Občanského zákoníku v platném znění, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání 
smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet, v souladu s těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami 
společnosti Astra Moto spol. s r.o. (dále jen VODP) a současně jsou oprávnění přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění 
jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti 
s provozem obchodního závodu podnikatele. 

1.4. Smlouvou se myslí Smlouva kupní nebo Smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím ústně, 
telefonicky, písemně nebo v elektronické podobě. 

1.5. Poskytovaným Plněním je veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi, stejně jako i výrobky dodávané Prodávajícím 
pro Kupujícího na zakázku, nebo Prodávajícím poskytované služby (úpravy, ostření, atd.) 

1.6. Cenou je cena plnění dohodnutá ve smlouvě, nabídce nebo potvrzení Prodávajícího.  
 
2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím 
2.1. Tyto VODP se vztahují na všechna práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených 
zvláštních podmínek mají tyto přednost před zněním těchto VODP. 

2.2. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena potvrzením objednávky kupujícího učiněné osobně, telefonicky, písemně, 
nebo e-mailem. V případě telefonické nebo ústní objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení/e-mail. Pokud 
Kupující s údaji v něm uvedenými nebude souhlasit, kontaktuje Prodávajícího, jinak se Objednávka považuje za 
uskutečněnou v rozsahu uvedeném v nabídce/e-mailu zaslané Prodávajícím.  

2.3. Stejné právní následky, jak jsou uvedené v bodě 2.2. nastanou, potvrdí-li kupující prodávajícímu Potvrzení zakázky, Dodací 
list, Daňový doklad (fakturu), nebo jinou výzvu k zaplacení kupní ceny popřípadě též faktickým převzetím zboží zástupcem 
kupujícího. 

2.4. Kupní smlouva může být uzavřena i jako rámcová, tj. bez časového omezení nebo na časově omezenou dobu (např. roční) 
či věcně (např. projekt nebo určitý druh zboží apod.), nebo na plnění zboží předem neurčeného zboží co do množství a 
druhu s tím, že každé jednotlivé plnění z této smlouvy (tzv. dílčí dodávka) musí být kupujícím v dostatečném předstihu 
specifikováno písemně co do druhu,  množství a doby plnění. O uzavření tzv. dílčí dodávky platí přiměřeně ujednání 
uvedené pod body 2.1.až 2.3.  

2.6. Údaje o cenách prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze 
k obecné orientaci Kupujícího o zboží nabízeném Prodávajícím. Prodávající si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových 
vad a chyb. 

 
3. Objednávka zboží 
3.1. Objednávku zboží může Kupující učinit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. 
3.2. V objednávce je Kupující povinen objednávané Plnění jednoznačně specifikovat a to jak v množství, tak provedení. Pokud 

kupující neuvede další údaje jako: požadované místo dodání, způsob přepravy a termín dodání objednávaného zboží je 
místem dodání sídlo Prodávajícího a požadovaným termínem termín, který stanovil Prodávající. Není-li v objednávce 
uvedena verze výrobku, dodává Prodávající Plnění v poslední verzi schválené zákazníkem. 

3.3. V případě, že Prodávající nebude schopen objednávku z jakéhokoliv důvodu přijmout v plném nebo částečném rozsahu, 
sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu. 

3.5. Prodávající je oprávněn odchýlit se při dodání každé položky Plnění (v případě výroby) o maximálně +/- 10% oproti  
množství této položky uvedeném ve Smlouvě, zaokrouhlené vždy na celé ks směrem nahoru. Přesné množství dodaného 
zboží určí při každé dodávce Prodávající. Kupní cena bude hrazena za skutečné množství dodaného zboží. 

3.6. Nové zboží prodávající balí kupujícímu do plastových obalů, jejichž cena je zahrnuta v ceně zboží.  Pokud není zboží pro 
ostření Kupujícím zabaleno v plastových obalech, Prodávající je po naostření uloží do plastového obalu odpovídající 
velikosti a tento Kupujícímu vyúčtuje v ceně dle platného ceníku. Odmítne-li Kupující balení zboží, Prodávající neručí za 
jeho poškození. S nevratnými obaly, balícím materiálem apod. je Kupující povinen naložit dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění. 

 
4. Místo a doba plnění 
4.1. Místem plnění (dodání) je adresa sídla Prodávajícího, pokud nebude sjednáno jinak.  
4.2. Je-li dohodnutým místem plnění sídlo Kupujícího nebo jiné místo určené Kupujícím, splní Prodávající svoji povinnost dodat 

Plnění tím, že jej předá Kupujícímu v sídle Prodávajícího nebo jej předá prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně 
provozovny Kupujícího nebo jiného místa určeného Kupujícím, a to ve lhůtě uvedené na potvrzení objednávky, případě 
předáním Plnění Kupujícímu při použití svozové služby Prodávajícího. 

4.3. Kupující je povinen objednané Plnění, ve sjednané době a na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím 
listě. V případě odmítnutí převzetí Plnění Kupujícím a/nebo nepotvrzení dodacího listu Kupujícím je dokladem o dodání 
Plnění doklad prokazující jeho předání prvnímu dopravci k přepravě. Při nepřevzetí Plnění od pracovníka svozové služby 
prodávajícího se postupuje dle bodu 4.5. 

4.4. Prodávající je oprávněn dodat Plnění i v částečných dodávkách a před stanovenou dobou plnění a kupující je povinen tuto 
dodávku převzít. Oprávnění k fakturaci dodané objednávky nebo její části kupujícímu vzniká dnem jejího dodání. 

4.5. V případě sjednání místa plnění v sídle Prodávajícího a současně v případě, že Kupující si nejpozději do 14 dnů od  
sjednaného termínu objednané Plnění nepřevezme, je prodávající oprávněn objednané Plnění zaslat Kupujícímu na 
náklady poštovní službou na adresu sídla Kupujícího. 



4.6. Pokud Prodávající odmítne převzít Plnění, které mu bude řádně dodáno Prodávajícím, má Prodávající nárok na úhradu 
nákladů spojených s jeho dodáním  a dále na smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny Plnění, které Kupující odmítl 
převzít. 

4.7. Vrácení ani výměna nepoužitého Plnění není možná. 
4.8. Obvyklá lhůta dodání objednaného Plnění, dle typu činí 10-20 pracovních dnů od přijetí objednávky Kupujícího. V případě, 

že Prodávající v potvrzení objednávky Kupujícího uvede jinou lhůtu dodání, jedná se o sjednanou lhůtu dodání, která má 
přednost před obvyklou lhůtou dodání. Nebude-li Kupující souhlasit se lhůtou dodání uvedenou v potvrzení objednávky, je 
o tom povinen Prodávajícího ihned uvědomit, jinak platí, že Smlouva byla uzavřena se lhůtou dodání uvedenou 
Prodávajícím v potvrzení objednávky. 

4.9. Je-li dodací lhůta stanovena v závislosti na splnění povinnosti Kupujícího (např. složení zálohy apod.) začíná lhůta uvedená 
v bodě 4.8. běžet ode dne splnění této povinnosti. 

4.10. Prodávající není v prodlení s plněním pro překážky způsobené Kupujícím.  
4.11. V případech nahodilých nebo mimořádných událostí, vzniklých bez zavinění Prodávajícího, tj. vzniklých náhodou nebo 

neočekávaně vlivem přírodních sil (např. živelné pohromy, požár, povodeň, atd.) nebo lidským jednáním (poruchy v 
dopravě, stávky, výluky, veřejná porušení pořádku, mobilizace, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávek 
energie, technické závady, pracovní konflikty, přerušení nebo ukončení výroby materiálu, atd.) tzv. zásahem vyšší moci, 
kterému nelze odolat a které ztěžují nebo znemožňují Prodávajícímu či jeho dodavatelům řádně a včas dodat zboží, se 
nepovažuje za porušení jeho smluvních povinností z titulu uzavřené kupní smlouvy a kupujícímu tím nevznikne právo od 
smlouvy odstoupit ani nárokovat zákonné nebo smluvené sankce. Pokud zásah tzv. vyšší moci zaviní, že prodávající se 
ocitne v prodlení s plněním svého závazku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou tzv. zásah vyšší moci trval. 

 
5. Kupní cena 
5.1. Kupní cena Plnění je sjednána Smlouvou; v případě pochybností platí, že cena Plnění  účtovaná fakturou Prodávajícího je 

cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy. 
5.2. Pokud Kupující požaduje cenu, která vychází z platné cenové nabídky dříve Prodávajícím zpracované, je Kupující tuto 

skutečnost povinen písemně vyznačit uvedením čísla cenové nabídky v objednávce. Pokud tak neučiní, bude cena 
účtována dle základního ceníku nebo bodu 5.1. 

5.3. Pokud nebude v objednávce uvedena cena objednávaného Plnění, nebo bude uvedena chybně, platí, že smluvní strany se 
dohodly na ceně Plnění uvedené v aktuálním ceníku Prodávajícího, nabídce nebo na jejím stanovení dle skutečných 
nákladů. Kupující má vždy možnost seznámit se s ceníkem ostření před uzavřením Smlouvy na internetových stránkách 
Prodávajícího www.astramotor.cz   Pokud by objednané Plnění v ceníku Prodávajícího nebylo uvedeno, rozumí se kupní 
cenou cena, za kterou je takové Plnění v daném čase a v místě sídla Prodávajícího obvykle prodáváno; V případě 
pochybností platí, že cena účtovaná fakturou Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy 

5.4. Podmínky pro případné poskytnutí slevy z  ceny Plnění, množstevní slevy či skonta musí být výslovně smluvními stranami 
písemně dohodnuty předem. 

5.5. K ceně Plnění bude účtována daň z přidané hodnoty, ve výši v souladu s právními předpisy platnými ke dni zdanitelného 
plnění. 

 
6. Platební podmínky 
6.1.  Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím. 
6.2. Prodávající má právo vyžádat si v jednotlivých případech před uzavřením Smlouvy zaplacení zálohy a to až do výše 100% 

z ceny včetně DPH.  
6.3. Prodávající zasílá Kupujícímu daňové doklady elektronickou cestou (e-mailem) na adresu udanou Kupujícím. 
6.4. Pokud Kupující požaduje předání vystavení faktury v tištěné podobě je Prodávající oprávněn účtovat poplatek ve výši 50 

Kč/2 EUR za fakturu u faktur vystavených v EUR.  
6.5. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 10 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení, nebude-li na faktuře uvedena lhůta 

delší.  
6.6. Povinnost zaplatit cenu za přijaté Plnění je Kupujícím splněna připsáním celé částky odpovídající  ceně včetně DPH na 

účet Prodávajícího. 
6.7. V případě, že na platebním příkazu Kupující neuvede variabilní symbol, nezašle avizo/soupis variabilních symbolů 

uhrazených faktur Prodávajícímu, nebo uvede variabilní symbol neexistujícího daňového dokladu, je Prodávající oprávněn 
tuto platbu přiřadit k jakémukoliv závazku Kupujícího. 

6.8. Za prodlení s úhradou  ceny za zboží si sjednávají Prodávající a Kupující úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky denně. Sjednaný úrok z prodlení nekryje škody vzniklé nesplněním závazku Kupujícího k úhradě  ceny, když 
Prodávající a Kupující vylučují účinnost §1971  Občanského zákoníku v platném znění. 

6.9. Prodávající je oprávněn Kupujícímu, který se ocitl v prodlení s úhradou  ceny, vyúčtovat náklady spojené s upomínáním 
dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby, a to i v rámci 
mimosoudních jednání; tyto náklady budou určeny podle vyhl.č.177/1996 Sb., ve znění platném ke dni vzniku takového 
nároku Prodávajícího. 

6.10.  Pokud kupující bude v prodlení s platbou u jednoho nebo více daňových dokladů o více než 14 kalendářních dnů nebo 
platby zastavil nebo se podstatně zhoršila jeho majetková situace, je prodávající oprávněn zastavit veškeré Plnění, a to i 
v případě, že byla dle znění těchto VODP platně uzavřena Smlouva. Dále je prodávající v takovém případě oprávněn 
zastavit příjem všech nových objednávek. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádnou škodu, která vznikne z důvodu 
zastavení dalších dodávek zboží pro prodlení Kupujícího s placením cen za Plnění přijaté od Prodávajícího. 

6.11. Požadavek na předložení či dodání nepovinných certifikátů, atestů, měřících protokolů či jiných dokumentů či dokladů je 
Kupující povinen vznést před uzavřením Smlouvy a tyto budou dodány prodávajícím při/po dodávce zboží, na základě 
vzájemné dohody a odsouhlasení. Nesplnění dodatečně vzneseného požadavku není důvodem k odmítnutí dodávky či její 
neuhrazení. 
 

7. Výhrada vlastnictví, nebezpečí škod, práva z vad a náhrad újmy 
7.1. Kupující nabude vlastnické právo k Plnění v okamžiku úplného zaplacení ceny Plnění včetně DPH. 
7.2. S ohledem na specifickou povahu Plnění u (servisu a ostření nástrojů), nese riziko lomů nástrojů při ostření, až do výše 1% 

z počtu ostřených nástrojů pro Kupujícího za posledních 12 měsíců, Kupující. Prodávající takto poškozený nástroj 
Kupujícímu, pokud je to možné, vrátí. 

7.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo v případě, že Kupující zboží 

http://www.astramotor.cz/


nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu 
přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci. 

7.4. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději však do 2 
pracovních dnů ode dne převzetí zboží). Zejména zkontroluje neporušenost obalů, množství a zjevné vady. Je-li zboží 
dodáváno odesláním (tj. předáním přepravci), je Kupující oprávněn prohlídku odložit do doby dopravení do místa určení 
(tj.do místa plnění).  

7.5. Kupující je povinen uvést na Dodacím listě nebo neodkladně písemně oznámit Prodávajícímu zjevné vady zjištěné při 
převzetí, jako je např.: poškození obalu nebo zboží, množství neodpovídající dodacímu listu apod. Ostatní vady pak ihned 
poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl. 

7.6. V rámci reklamace vad zboží je Kupující oprávněn požadovat: 
7.6.1.     odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo 
7.6.2.     odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo 
7.6.3.     přiměřenou slevu z kupní ceny. 
        Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu řádně a včas dle 

odst. 7.4. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. 
7.7. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) plynoucí ze Smlouvy vůči Prodávajícímu postoupit třetí osobě 

bez předchozího souhlasu Prodávajícího. 
7.8. Prodávající neodpovídá za škody, vzniklé nesprávným použitím zboží, nesprávným skladováním nebo přepravou. 
7.9. Nárok Prodávajícího na náhradu újmy (ať už majetkové nebo nemajetkové) není zaplacením smluvní pokuty a úroků z 

prodlení Kupujícím dotčen.  
7.10. Nároky Kupujícího na náhradu škody či vícenákladů v případech, kdy Kupující nedodržel podmínky stanovené těmito 

VODP, jsou vyloučeny. V ostatních případech je možné nárok uplatnit jen tehdy, pokud takové právo zakládají Kupujícímu 
VODP, smlouva a v případech v nich neupravených závazný právní předpis. 

 
8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Všechny návrhy, nabídky, dodávky, dohody, služby a prodejní operace Prodávajícího se řídí výhradně těmito VODP, 

nestanoví-li jednotlivá Smlouva jinak. V částech neupravených těmito VODP nebo Smlouvou se vztahy řídí občanským 
zákoníkem. 

8.2. Právní úkony, směřující ke změně, zániku nebo zrušení Smlouvy vyžadují písemnou formu. 
8.3. Strany se zavazují případné spory řešit smírnou cestou. Pokud jí nebude dosaženo, pak pro všechny spory, vzniklé přímo 

či nepřímo ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím nebo výkladem těchto VODP, je místně příslušný soud dle 
sídla prodávajícího, sídlícího v Brně.  Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím budou 
projednávány českými soudy. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží. 

8.4. Má-li Kupující vydány obchodní podmínky, na které ve své objednávce odkazuje, bude Smlouva uzavřena s tím, že 
v platnosti zůstávají části těchto VODP a obchodních podmínek Kupujícího, které si vzájemně neodporují. 

8.5. Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.  
8.6. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VODP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím 

dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si 
vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým 
ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává zamýšlený ekonomický účel. To 
samé platí i pro případ smluvní mezery. 

8.7.Tyto VODP jsou součástí kupní smlouvy a nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem uzavření Smlouvy. VODP nemusí být 
samostatně účastníky smluvního vztahu podepisovány, jelikož Kupující měl možnost se s nimi před uzavřením smluvního 
vztahu seznámit. 

8.8. Pro případy neřešené těmito VODP bude použit Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) ve znění pozdějších 
změn a doplňků 

8.9. Všeobecné prodejní podmínky Prodávajícího se zveřejňují vyvěšením v provozovnách Prodávajícího a/nebo umístěním na 
internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.astramotor.cz . 

8.10. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VODP, když každá změna či doplnění 
nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VODP. 

8.11. Je-li spojen následek či účinek projevu vůle dle těchto VODP s doručením, považuje se za den doručení třetí den po 
prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla druhé smluvní 
strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky vůbec nedošlo. 

8.12. Veškerá technická a obchodní dokumentace předaná mezi Kupujícím a Prodávajícím podléhá obchodnímu právu a ani 
jedna ze stran není oprávněna bez písemného souhlasu zúčastněných tyto předat třetím osobám. 

8.13. Tyto VODP nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění, účinnosti dnem 1. 7. 2017. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi 
Prodávajícím a Kupujícím ode dne 1. 7. 2017 se řídí těmito VODP. 

8.14. Prodávající a Kupující si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto VODP byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Prodávajícím a Kupujícím či zvyklostí zachovávaných obecně či 
v odvětví týkajícím se předmětu plnění uzavřené Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si Prodávající a Kupující potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe. 
 
V Brně, 31.5. 2017 
 
                                
Ing. Jan Keprda 
jednatel společnosti 
ASTRA MOTOR, s.r.o.  
 


