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1.    Obecná ustanovení 
a) Pro naše dodávky a služby (dále jen dodávky) platí výhradně naše následující 

Všeobecné obchodní podmínky. Odchylující se podmínky dodavatelů a/nebo 
kupujících platí pro nás pouze tehdy, když jsme tyto výslovně písemně uznali 
nebo domluvili. Nevyjádření se k odchylujícím se podmínkám z naší strany 
nepředstavuje souhlas s podmínkami uživatele. Případné odchylující se 
podmínky stávajícího dodavatele a/nebo zákazníka výslovně již tímto 
rozporujeme. Odesláním zboží firmě HABA nebo převzetím našeho zboží 
uznává dodavatel a /nebo zákazník naše Všeobecné obchodní podmínky i když 
jej dříve rozporoval.  

b) V obchodním styku platí naše Všeobecné nákupní a dodací podmínky taky pro 
všechny budoucí obchodní vztahy. K obchodnímu styku rovněž patří taky naše 
obchodní vztahy s obchodníky v smyslu obchodního práva a ty, které nabývají 
účinnost v rámci svého obchodního procesu s ostatními právnickými osobami.  

c) Na předkalkulace nákladů, výkresy a jiné dokumenty poskytnuté z naší strany 
(dále jen dokumentace) si plně vyhrazujeme vlastnické právo a autorská práva. 
Tuto dokumentaci je možné zpřístupnit třetím osobám pouze s naším 
předchozím výslovným písemným souhlasem a v případě neudělení zakázky 
musí být dokumentace na vyžádání neprodleně vrácena. Věty 1 a 2 platí pro 
příslušné podklady objednatele, které se mohou zpřístupnit těm třetím osobám, 
na které jsme přípustným způsobem přenesli dodávky.  

d) Dílčí dodávky jsou přípustné, kromě těch případů, kdy z toho plynou pro užívaní 
nevýhody, které jsou pro objednatele nepřijatelné.  

 
2.    Objednávka a převzetí 
a) Naše nabídky jsou nezávazné, závaznými se stávají teprve, když je po jejich 

akceptaci písemně potvrdíme (dopisem, faxem, mailem). V opačném případě 
nevzniká náš závazek plnit předmět nabídky. Přijetí zboží a doručení faktury 
musí být také písemně potvrzeno. Doplňky, odchylky nebo vedlejší ujednání 
vyžadují rovněž naše potvrzení v písemné formě, v opačném případě 
nenabývají účinnost. To platí stejně pro změny ve výše uvedených ujednáních.  

b) Přidělením zakázky příp. objednáním zboží se zákazník zavazuje k převzetí 
zboží. Jsme oprávněni přijmout nabídku smlouvy jako součást objednávky do 
dvou týdnů od jejího doručení. Akceptování se může potvrdit písemně (dopisem, 
faxem, mailem) nebo dodáním zboží kupujícímu.  

 
3.    Rozsah dodávek a služeb   
a) Naše dodávky a služby jsou uváděny v našem potvrzení objednávky včetně 

příp. navazujících příloh.  

b) Rozměry, váhy, obrázky a výkresy jsou pro realizaci závazné, jenom když je 
výslovně potvrdíme písemně (dopisem, faxem, mailem). Brutto váhy a 
kalkulační rozměry jsou uváděny jako přibližné hodnoty bez právních závazků. 
Vysvětlivky a popisy v reklamních materiálech, návodech a/nebo cenících 
nepředstavují dohodu o určité kvalitě (jakosti).  

c) Technické změny k změnám tvaru, barvy a/nebo hmotnosti v rámci přijatelnosti 
vyhrazeny. Odchylky od dokumentace v souvislosti s technickým pokrokem 
vyhrazeny, aniž by tím byly proti nám zakládány jakékoliv nároky.  

 
4.    Ceny a platební podmínky, prodlení   
a) Našimi cenami se myslí ceny ze závodu, kromě balného a příp. nákladů na 

přepravu, ke kterým se připočte daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Uváděné 
ceny za práci ve mzdě platí jen jako směrná hodnota a můžou se kdykoli 
přizpůsobit skutečným nákladům dodavatele. Kupní cena a mzdové náklady za 
práci a další vedlejší úkony jsou splatné při předání předmětu dodání.  

b) Pokud se mezi uzavřením smlouvy a realizací jejího předmětu  dojde ke zvýšení 
cen našich vstupů kvůli měnové paritě mzdové nebo se zvýší či budou nově 
zavedeny platové tarify, daně a sazby daní, clo, přepravné, poplatky a jiné 
odvody, jsme oprávněni jednostranně adekvátně navýšit sjednanou cenu za 
naše zboží.  

d) Objednavatel si může proti našim splatným pohledávkám započítat jenom ty 
pohledávky, které jsou nesporně nebo právoplatně stanoveny. Zadržování 
plateb kvůli jakýmkoliv námi neuznaným protinárokům objednávatele je 
nepřípustné. 

 
5.  Výhrada vlastnictví 
a) Předměty dodání (zboží) zůstávají našim majetkem až do splnění veškerých 

závazků objednatele vyplývajících z obchodního styku vůči nám. Pokud hodnota 
všech zajišťovacích práv, která svědčí nám, překročí výšku všech zajištěných 
pohledávek o více než 20 %, uvolníme na žádost objednavatele odpovídající 
část zajišťovacích práv.  

b) Objednavatel je oprávněn k dalšímu prodeji předmětů dodání v běžném 
obchodním styku; postoupí nám avšak již nyní všechny pohledávky ve výši 
nákupní ceny smluvené mezi ním a jeho zákazníkem (včetně daně z přidané 
hodnoty), které vzniknou objednavateli z dalšího prodeje, a sice nezávisle od 
toho, jestli předměty dodání budou prodány bez nebo po opracování. K 
inkasování těchto pohledávek je objednavatel zmocněn po jejich postoupení. 
Naše oprávnění k inkasování pohledávek zůstává tímto nedotčeno, avšak 
zavazujeme se k tomu,  že tyto pohledávky budeme sami inkasovat až ve chvíli, 
kdy se objednatel dostane do prodlení s úhradou svých závazků vůči nám. 
Nastane-li však tento případ, můžeme požadovat, aby objednavatel vyhlásil 
postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytl všechny potřebné údaje pro 

inkasování, doručil k tomu patřičné podklady a sdělil dlužníkům (třetím osobám) 
postoupení.  

c) Po dobu trvání výhrady vlastnictví provádí zpracování nebo přetváření zboží 
objednavatel vždy pro nás. Budou-li se předměty dodání opracovávat jinými, 
nám nepatřícími předměty, nabývá tak tento spoluvlastnictví nové věci v poměru 
hodnoty předmětů dodání ostatním předmětům v čase opracování.  

d) Budou-li se předměty dodání po dobu trvání výhrady vlastnictví neoddělitelně 
slučovat jinými, nám nepatřícími předměty, nabývá tak tento spoluvlastnictví 
nové věci v poměru hodnoty předmětů dodání k ostatním sloučeným 
předmětům. Objednavatel toto spoluvlastnictví pro nás uschovává. 

e) Během trvání výhrady vlastnictví se objednavateli zakazuje zastavení předmětu 
dodání nebo realizaci práv z vadného plnění či záruky za jakost a následný 
prodej se povoluje jenom maloprodejcům v běžném obchodním styku a jen za 
podmínky, že objednatel od svého zákazníka (maloprodejce) obdrží platbu při 
předání předmětu dodání nebo objednatel uplatní výhradu, že vlastnictví 
přechází na zákazníka teprve, když tento splnil své platební závazky.  

f) Vezmeme-li předmět dodání zpátky, značí to odstoupení od smlouvy jenom v 
případě našeho výslovného písemného prohlášení. Stane-li předmět dodání 
předmětem zástavního práva v době trvání výhrady vlastnictví,  je toto 
považováno za hrubé porušení smlouvy ze strany objednatele a nám vzniká 
práva od smlouvy okamžitě odstoupit. Při zastavení předmětu dodání nebo 
jakýchkoliv škodních událostech způsobených objednatelem nebo třetími 
osobami je povinen nás objednatel neprodleně písemně informovat.  V takovém 
případě objednatel ručí za veškeré vzniklé škody, a to včetně soudních nebo 
mimosoudních nákladů případné žaloby podané proti třetí osobě. 

 
6.  Dodací lhůty a prodlení dodávky 
a) Dodržení dodacích lhůt předpokládá včasné doručení veškerých k dodání 

potřebných dokumentů, povolení, schválení od objednavatele, jakož i dodržení 
smluvených platebních podmínek a jiných závazků objednavatelem. Nebudou-
li se tyto předpoklady včas plnit, tak se úměrně tomu prodlouží dodací lhůty; toto 
neplatí, když se my, jako dodavatel, dostaneme do prodlení vůči svým 
odběratelům. Dodací lhůta je dodržena, když se do jejího uplynutí oznámí 
objednateli připravenost k odeslání nebo předmět dodání opustí závod.  

b) Dodací lhůta se prodlužuje v případě stávky a výluky jakož i v případě překážek, 
které spadají mimo naši vůli a naší oblast vlivu, např. provozní výpadky, 
zpoždění dodávek důležitých materiálů, pokud takové překážky mají 
prokazatelně značný vliv na dodání předmětu dodávky. To platí také, když tyto 
okolnosti nastanou u subdodavatelů. Dodací lhůta se prodlužuje podle trvání 
takových překážek. Překročí se z toho vyplývající prodlení období šesti týdnů, 
jsou oba partneři smlouvy oprávněni odstoupit od smlouvy se zřetelem na 
dotčený rozsah plnění. Jiné nároky nevznikají.  

c) V případě, když objednavatel utrpí škodu způsobenou prodlením s dodáním z 
naší strany, omezuje se naše povinnost k náhradě škody za každý ukončený 
týden prodlení na 0,5 % z ceny předmětu dodání, avšak tato povinnost 
k náhradě škody nepřesáhne celkově 5 % ceny za část dodávky, s jejímž 
dodáním jsme byli v prodlení. Jakékoliv další škodní nároky způsobené naším 
prodlením s dodávkou se výslovně vylučují. 

d) Omezení výše škody způsobené naším prodlením s dodávkou dle čl. 6 písm. a) 
se nepoužije v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti na naší straně. 
Objednavatel může odstoupit od smlouvy v rámci zákonných ustanoveních jen 
když zpoždění dodávky musíme hájit my. 

e) Opozdí-li se převzetí objednavatelem nebo učinění kroků potřebných k doručení 
ze strany objednatele o více než jeden měsíc po oznámení, že zboží je k 
dispozici příp. připraveno k expedování, může se objednavateli započítat za 
každý započatý měsíc prodlení poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny 
dodávky, maximálně však celkem 5 % z ceny dodávky. 

7.  Přechod nebezpečí škody 
a) Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednavatele v okamžiku, kdy byla 

dodávka expedována nebo vyzvednuta.  

b) Dojde-li z důvodů na straně objednatele k prodlení s odesláním či předáním 
dodávky, nebo se objednavatel dostane do prodlení při převzetí z jiných důvodů, 
přechází nebezpečí škody na objednavatele v okamžiku, kdy se do takového 
prodlení dostane. 

 
8.  Ručení za věcné vady   
Za věcné vady ručíme jako dodavatel následovně:  

 
a) Všechny ty díly nebo služby, které během promlčecí lhůty – bez ohledu na 

životnost – vykazují věcnou vadu, jestliže její původ existoval již v čase 
přechodu nebezpečí škody, musí být podle našeho výběru bezplatně dodatečně 
opraveny, opět dodány nebo opět poskytnuty.  

b) Nároky na věcné vady budou po dvou letech promlčeny. Objednavatel je 
povinen reklamovat u nás věcné vady neprodleně písemně. Objednavatel 
nesmí odmítnout převzetí dodávky kvůli bezvýznamným vadám.  

c) Nelze nárokovat objednavatelem náhradu škody kvůli jedné vadě na dodané 
věci; toto neplatí v případech ohrožení života, ublížení na těle nebo poškození 
zdraví, pokud jsme se my dopustili úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení 
povinností a lstivě zamlčeli vadu. Porušení povinností z naší strany podléhá 
zákonnému zástupci nebo pověřenci.  
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d) Při reklamacích vad můžou být zadržovány platby objednavatele v rozsahu, 
které jsou v úměrném poměru k vyskytujícím se věcným vadám. Objednavatel 
může zadržovat platby jenom když byla reklamace uznaná a k její oprávněnosti 
nemůžou vzniknout žádné pochybnosti. Pokud byly reklamace vad 
neoprávněné, jsme oprávněni požadovat od objednavatele náhradu za nám 
vzniklé náklady.  

e) Nejdříve musí nám být zaručena příležitost k dodatečnému plnění během 
přiměřené lhůty.  

f) Nezdaří-li se dodatečné plnění, může objednavatel – bez újmy na případných 
požadavcích na náhradu škody dle bodu 10 – odstoupit od smlouvy nebo snížit 
úhradu.  

g) O nároky z vad se nejedná při pouze nepodstatné odchylce od sjednaného 
charakteru, při pouze nepodstatném omezení použitelnosti, při přirozeném 
opotřebení nebo škodách, které po přechodu nebezpečí škody vzniknou v 
důsledku chybného a nedbalého zacházení, nadměrného zatěžování, použití 
nevhodných provozních prostředků nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, 
které nejsou dle smlouvy předpokládané. Provede-li objednavatel nebo třetí 
osoba neodborné změny, nevyplývají z nich a na z následků, které v tomto 
případě vzniknou, rovněž žádné nároky z vad.  

h) Nároky objednavatele plynoucí z nákladů nutných k účelu dodatečného plnění, 
zejména přepravní, cestovní, pracovní a materiálové náklady, jsou vyloučeny, 
pokud se náklady zvyšují proto, že předmět dodání byl dodatečně přemístěn na 
jiné místo než do závodu objednavatele, pokud toto přemístění neodpovídá 
použití předmětu dodání v souladu s určením.  

i) Regresní nároky objednavatele vůči nám (postih podnikání) trvají jen, pokud 
objednavatel se svým odběratelem nesjednal žádná ujednání překračující 
zákonné nároky z vad. Pro rozsah regresního nároku objednavatele vůči nám 
platí dále bod g).  

j) Opracování našich výrobků se děje vždy na riziko objednavatele. Naše aplikační 
poradenství je, taky s ohledem na případná ochranná práva třetích stran, 
nezávazná a nezbavuje objednavatele kontroly a zkoušky způsobilosti výrobků 
pro jejich účely. Pokud nám udělí zákazník zvláštní instrukce k opracování, tak 
my ručíme pouze za dodržení těchto instrukcí, další nároky se tímto vylučují.  

k) Odchylky v rámci běžných tolerancí v oboru nepředstavují vadu proti 
rozměrovým a hmotnostním odchylkám k obsahu smlouvy.  

l) Zjistí-li objednavatel kvalitativní odchylky nebo předpokládá jejich existenci na 
již dodaných výrobcích/službách, je povinen nás neprodleně informovat a 
odsouhlasit si s námi další postup, abychom minimalizovali možné následné 
škody. 

m) Na požádaní umožníme po dohodě zákazníkům, zmocněncům zákazníka nebo 
řídicím orgánům zákazníka, provést během naší běžné pracovní doby kontrolní 
audit našeho systému managmentu kvality a procesů v našich výrobních 
provozech. Žádost bude obsahovat údaje k auditu v přiměřeném rozsahu (jako 
čas, místo a postup). Zákazníkovi nebo jeho zmocněnci poskytneme jako 
podporu odborně kvalifikovaného pracovníka. Zmocněnci bude umožněn pro 
tento účel přístup do všech prostorů našeho podniku, ve kterých probíhá výroba, 
kontrola kvality a vývoj výrobků, které se dováží k objednavateli. Zmocněnci 
dáme k dispozici při těchto auditech kvality všechny potřebné podklady a 
informace a sdělíme požadované informace od objednavatele. Výsledek jako i 
příp. potřebné opatření se zaprotokolují. Adekvátní omezení k zajištění 
podnikového tajemství z naší strany bude přitom akceptovat 
objednavatel/zákazník a právě tak i jeho zmocněnec. Zavazujeme se umožnit a 
smluvně dojednat audit u subdodavatelů, kterých se to týče, za výše uvedených 
podmínek.  

 
9.  Nemožnost; Smluvní úprava   
a) Pokud je znemožněno uskutečnit dodávku, není objednavatel oprávněn k tomu, 

aby požadoval náhradu škody, ledaže na naší straně nejsou dány objektivní 
důvody znemožňující uskutečnění dodávky. V takovém případě se omezuje 
nárok na náhradu škody objednavatele na 10 % ceny oné části dodávky, která 
nemohla být kvůli nemožnosti účelně používána. Toto omezení neplatí, pokud 
se naléhavě ručí v případech úmyslu, hrubé nedbalosti nebo kvůli ohrožení 
života, zranění nebo poškození zdraví; změna důkazního břemene na škodu 
objednavatele nelze slučovat. Právo objednavatele na odstoupení od smlouvy 
zůstává nedotčeno. 

b) Pokud nepředvídatelné události v smyslu bodu 6 pís. b) způsobí značnou 
změnu ekonomického významu nebo změnu obsahu dodávky, nebo způsobí 
značné změny v našem provozu, bude smlouva přiměřeně upravena při 
zachování věrnosti a důvěry. Pokud to nelze ekonomicky uhájit, přináleží nám 
právo odstoupit od smlouvy. Chceme-li použít toto právo na odstoupení, 
zavazujeme se neprodleně toto po rozeznání důsledků sdělit objednavateli a to 
i tehdy, i když napřed bylo smluveno s objednavatelem prodloužení dodací 
lhůty. 

10.  Ostatní nároky na náhradu škody   
a) Nároky na náhradu škody a náhradu výdejů objednavatele (dále jen: nároky na 

náhradu škody), z jakéhokoliv právního důvodu, zejména kvůli porušení 
závazků z dlužních poměrů a z neoprávněného jednání, jsou vyloučeny, pokud 
se naléhavě neručí, např. podle zákona o ručení za výrobek, v případech 
úmyslu, hrubé nedbalosti, kvůli ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví, 
kvůli porušení smluvních závazků. Nárok na náhradu škody za porušení 
podstatných smluvních závazků je však omezen na smluvně standardní, 

předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost nebo 
se neručí kvůli ohrožení života, zranění nebo poškození.  

b) Pokud objednavateli náleží nároky na náhradu škody, jsou tyto po dvou letech 
po doručení předmětu objednavateli promlčeny.  

 
11.  Závěrečné ustanovení   
a) Místo plnění pro služby a platby je naše sídlo firmy v Sudoměřicích. Příslušným 

soudem pro řešení sporů ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými 
obchodními podmínkami je Okresní soud v Hodoníně, případně Krajský soud v 
Brně.  

b) Pro daný smluvní vztah se použije právní řád České republiky. Platnost 
obchodního práva OSN se vylučuje.  

c) Vedlejší ujednání, změny a/nebo dodatky těchto všeobecných obchodných 
podmínek vyžadují k jejich nadobytí účinnosti písemnou formu. Tento 
požadavek k písemné formě platí rovněž pro změny a dodatky dané doložky o 
nutnosti písemné formy.  

d) Pokud bude nebo se stane jedno z uvedených ustanovení zcela nebo částečně 
neúčinným, nedotkne se to platnosti ostatních ustanovení. V takovém případě 
přijmou strany právně účinné opatření, které se smyslem a účelem nejvíce 
přiblíží neúčinnému opatření. 

 
 
 


