
 Obchodní podmínky HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s.  dále jen HTO, a.s. 
se sídlem: Tomkova 1072/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava           IČ: 25831224 

 

                                                        I.   Kupní smlouvy ≡ potvrzené objednávky 
 

1. Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 a násl. Občanského zákoníku nedílnou součástí všech kupních smluv, dalších 
smluv a dohod o prodeji zboží a služeb, uzavřených mezi HTO, a.s. a kupujícím. A to i v případě, že odkaz na Obchodní podmínky 
v uvedených smlouvách či dohodách není výslovně uveden a tyto ani nejsou přiloženy. 
 
2. Předmětem kupní smlouvy jsou hutní materiály a služby prodávané HTO, a.s., které jsou nabízeny veřejnou nebo jinou nabídkou  
(osobním jednáním, telefonicky, e-mailem a podobně), dále jen "zboží" nebo „služby“. 
 
3. Obsah kupní smlouvy ujednává HTO, a.s. s kupujícím zejména telefonicky nebo elektronickou poštou. 
 
4. K uzavření kupní smlouvy ≡ potvrzené objednávky, dochází okamžikem jejího podpisu oběma zúčastněnými stranami. 
Doručování předmětných dokumentů se provádí nejčastěji elektronickou poštou (e-mailem). 
 

II.   Povinnosti HTO, a.s. 
  

1.HTO, a.s. je povinen dodat sjednané zboží a služby v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Není-li provedení a jakost 
ujednána, dodá HTO, a.s. zboží a služby v obvyklém provedení a jakosti, vhodné pro účel patrný ze smlouvy. Připouští-li příslušná 
norma náhradu materiálů a nevyloučí-li ji kupující výslovně při objednání, je HTO, a.s. oprávněn dodat i odpovídající náhradu 
zboží, jinak pro daný účel obvyklou. 
 
2. HTO, a.s. dodá zboží v souladu s kupní smlouvou kupujícímu, umožní mu nakládat se zbožím v ujednaném místě a čase. Je-li 
množství zboží je v kupní smlouvě určeno přibližně, není-li dohodnuto jinak, činí přípustná množstevní odchylka 10%. 
 
3. HTO, a.s. dodá zboží s dodacím listem a obvyklým značením výrobce nebo svým, nebude-li dohodnuto jinak. HTO, a.s. umožní 
kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou. 
 
4. Kupní cena dohodnutá v kupní smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k dohodě o jiné 
ceně, platí ceny určené HTO, a.s. 
 
5. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou, nebo předáno prvnímu 
dopravci k přepravě pro kupujícího dle platných ustanovení INCOTERMS. Pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu, kupující je 
povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění. 
 
6. Je-li smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly (atesty) a nedodá-li je HTO, a.s. spolu se zbožím, dodá je bez zbytečného 
odkladu na elektronickou adresu uvedenou kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
7. V případě, že objednané zboží kupujícím, nebude odebráno nejpozději deset pracovních dnů po dohodnutém termínu dodání 
zboží, má HTO, a.s. právo, od kupní smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
8. HTO, a.s. neodpovídá za opožděné, nebo neuskutečněné dodání zboží v důsledku zavinění jeho dodavatelů.  
 
9. Pokud jsou na dodávaném zboží dohodnuty a provedeny úpravy (např. řezání, vrtání, ..),  má HTO, a.s. nárok na úhradu těchto 
úprav zboží. Výše úhrady bude sjednána v příslušné kupní smlouvě nebo bude stanovena HTO, a.s.. V případě, že se kupující 
dostane do prodlení s odebráním zboží, na němž byly provedeny sjednané úpravy, a HTO, a.s. na základě této skutečnosti 
odstoupí od smlouvy, má HTO, a.s. nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z kupní ceny zboží a dále na zaplacení úhrady 
za provedení úprav zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok HTO, a.s. na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje 
zaplacenou smluvní pokutu. 
 

III.   Povinnosti kupujícího 
 

1.Kupující je povinen objednané zboží a služby převzít a zaplatit kupní cenu. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před 
dodáním zboží nebo před provedením požadovaných úprav na zboží. (např. řezání, tryskání, vrtání atd.) 
 



2. Kupující není oprávněn fakturovanou cenu nebo její část z jakýchkoli důvodů zadržet, či jednostranně z důvodu jakýchkoli 
protipohledávek započítávat nebo jinak krátit. 
3.Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží a služeb na dodacím listu. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro kupujícího je povinna 
prokázat HTO, a.s. při převzetí zboží svoji totožnost a uvést potřebné údaje do dokladu o převzetí. 
 
4.Kupující je povinen zaplatit HTO, a.s. ujednanou kupní cenu, jejíž výše, splatnost a způsob zaplacení jsou uvedeny ve vyúčtování 
fakturou s náležitostmi daňového dokladu. 
 
5. Není-li uzavřena dohoda o zasílání daňových dokladů elektronickou cestou nebo obdobná dohoda, řešící otázku doručování 
účetních a daňových dokladů – faktur, bere kupující na vědomí, že tyto doklady zasílá HTO, a.s. jako obyčejné psaní (ne 
doporučeně). Neobdrží-li kupující daňový doklad – fakturu do 5 dnů od převzetí zboží, je povinen o tom prodávajícího neprodleně 
uvědomit. Jinak nemůže později namítat, že fakturu neobdržel. 
 
6. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet HTO, a.s. nebo jejím zaplacením do 
pokladny HTO, a.s.. 
 
7. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. HTO, a.s. má v takovém případě 
nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Vedle toho má HTO, a.s. právo 
pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím 
odstoupit. 
 

IV.   Výhrada vlastnického práva 
 

1. HTO, a.s. zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení. 
 

V.   Odpovědnost za vady 
 

1. HTO, a.s. odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu, pokud toto nemá ujednané vlastnosti. To platí i 
pro nebezpečí vzniku nahodilé zkázy a škody na zboží. 
 
2. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce. V případě zjevných vad je kupující 
povinen toto ihned zaznamenat na příslušný dodací list. Na pozdější reklamace zjevných vad, zjistitelných při převzetí, nebude 
brán zřetel. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je kupující 
povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. 
 
3. Kupující je povinen reklamovat vady vždy písemně, bez zbytečného odkladu. 
 
4. V případě, že zboží vykazuje vady, je HTO, a.s. povinen účinně a bezodkladně oprávněnou reklamaci řešit. Obě smluvní strany 
mohou vyřešit reklamaci přiměřenou slevou z kupní ceny. 
 
5. Není-li dohodnuto jinak, kupující ztratí nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží, pokud jej ani do 30 dnů od uznání 
reklamace nevrátí HTO, a.s. ve stavu, v jakém jej obdržel. 
 

VI.   Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy HTO, a.s. a kupujícího vzniklé z uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. K řešení sporů z uzavřené kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je příslušný rozhodnout 
místně příslušný soud podle adresy sídla HTO, a.s. a to podle hmotného a procesního práva České republiky 
 
3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání. 
 
4. Tyto obchodní podmínky platí od 01.01.2020. 
 

 
V Ostravě dne 1.1.2020                                                     Ing. Stanislav Matusik, v.r. 
                                                                                             předseda představenstva 
 


