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RONAL CR s. r. o. 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) 

(PRO NÁKUP) 
1. Oblast platnosti 
 
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup (dále také jen „Všeobecné podmínky“ nebo 

„VOP“, verze: 01.01.2014 platí a vztahují se na veškeré obchodní závazkové vztahy společnosti RONAL 
CR s.r.o. (dále také jen „RONAL“), ve kterých RONAL jako kupující (odběratel) nakupuje u dodavatelů 
zboží nebo objednává služby, i když nejsou tyto Všeobecné podmínky v pozdějších smlouvách 
zmiňovány. 

 
1.2 RONAL a dodavatel jsou společně nazývány jako smluvní strany nebo jako strany. 
 
1.3 Společnost RONAL je ochotna uzavírat a realizovat obchodní závazkové vztahy s dodavatelem 

výhradně na základě a za použití těchto Všeobecných podmínek (VOP). Použití všeobecných 
obchodních podmínek dodavatele (prodávajícího) je tímto výslovně vyloučeno . Potvrzením 
objednávky dodavatelem platí podmínky VOP jako uznané a bez výhrad akceptované. Jestliže 
objednávce předchází žádost o nabídku, platí podmínky VOP jako uznané podáním nabídky. 

 
1.4 Ustanovení těchto Všeobecných podmínek platí v případě, pokud strany v rámcové smlouvě nebo v 

jednotlivé kupní smlouvě nedohodnou jinak . V případě ustanovení, která si vzájemně odporují, platí 
následující pořadí přednostního použití: 
1. jednotlivá kupní smlouva 
2. rámcová smlouva 
3. tyto Všeobecné podmínky (VOP). 

 
1.5 Na smluvní podmínky neupravené těmito Všeobecnými podmínkami, rámcovou smlouvou nebo 

jednotlivou smlouvou se použijí, pokud není dále stanoveno jinak, příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“). 

 
2. Kupní smlouva 
 
2.1 Není-li ujednáno v konkrétním případě jinak, je kupní smlouva v jednotlivém případě uzavřena 

přijetím (potvrzením) návrhu na uzavření smlouvy (objednávky) společnosti RONAL ze strany 
dodavatele. Objednávky, přijetí (potvrzení) objednávky a jakákoli individuální smluvní ujednání 
vyžadují ke své účinnosti vždy výslovné písemné přijetí (potvrzení). Písemná forma právního jednání 
obou stran je splněna i tehdy, pokud bylo příslušné právní jednání učiněno v příslušné textové formě 
elektronickými prostředky (zejména e-mailem). V případě pochybností ohledně spolehlivosti záznamu 
údajů v elektronických systémech stran bude vycházeno z ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
2.2 Pokud strany nedohodly nic jiného, je nabídka dodavatele na základě nezávazné žádosti o nabídku 

(poptávku) podávána bezplatně. 
 
2.3 Je-li doba platnosti nabídky dodavatele kratší než šest měsíců, musí být tato platnost uvedena. Není-li 

nic uvedeno, je nabídka dodavatele platná po dobu šesti měsíců od data svého vystavení. 
 
2.4 Dodavatel je povinen objednávku společnosti RONAL potvrdit do sedmi (7) dnů ode dne obdržení. 

Není-li objednávka bez předchozí nabídky během této lhůty potvrzena, platí jako odmítnutá a RONAL 
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již dále není touto svou objednávkou vázán. Pozdější potvrzení nebo potvrzení se změnami nebo 
doplňky platí jako nová nabídka dodavatele. 

 
3. Cena 
 
3.1 Dodavatel poskytne smluvní plnění za pevně ujednané ceny. Jestliže byla u zakázek poskytnutí plnění 

ujednána cena dle vynaložených nákladů, pak je dodavatel povinen předem oznámit celkový rozsah 
nákladů s maximální hranicí („nákladový strop“) a sdělit druhy těchto nákladů a jejich sazby. 

 
3.2 Dohodnutá cena již v sobě zahrnuje všechna plnění , která jsou nutná ke splnění příslušné smlouvy, 

jako jsou náklady na balení (balné), na přepravu a pojištění, jakož i licenční poplatky, veřejné 
poplatky, výlohy, administrativní náklady atd. 

 
3.3 Pokud nebylo ujednáno jinak, je úhrada ceny (platba) prováděna do třiceti (30) dnů ode dne doručení 

faktury, nejdříve však třicet (30) dnů po řádném dodání objednaného zboží nebo poskytnutí 
objednané služby. 

 
3.4 Jestliže byl u poskytovaných plnění dodavatele dohodnut platební kalendář, pak se platby řídí s 

výhradou pokračování prací a vzniklých výloh dle tohoto kalendáře. Dodavatel je povinen vystavit 
splatnost faktury tak, aby mohla být zaplacena do třiceti (30) dnů od doručení . 

 
4. Místo plnění a přechod nebezpečí 
 
4.1 RONAL vždy pro každou dodávku uvede místo dodání zboží nebo jiného plnění. 
 
4.2 Nebylo-li ujednáno jinak, platí jako místo plnění sídlo společnosti RONAL, tj. Jičín, Jungmannova 1117, 

PSČ 506 01 . 
 
4.3 Náklady na dopravu jdou k tíži dodavatele, jestliže není ujednáno jinak. 
 
4.4 Nebezpečí škody na věci (zboží) přechází na společnost RONAL okamžikem nabytí vlastnického práva 

v určeném místě plnění. 
 
5. Provedení plnění 
 
5.1 Dodavatel se zavazuje k odbornému a pečlivému splnění závazku ze smlouvy. Použije pouze vhodné a 

vyzkoušené materiály a provedením prací pověří dobře vyškolené pracovníky. Provedení bude 
realizováno dle aktuálního stavu techniky. Před dodáním musí být zboží zkontrolováno, pokud jde o 
kvalitativní a kvantitativní shodu s objednávkou a kontrola musí být potvrzena v dodacím listě. 

 
5.2 V případě chybějících nebo nedostatečných technických údajů (např. materiál nebo předpisy o 

kvalitě) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost RONAL. Případné 
změny vyžadují písemné schválení ze strany společnost RONAL. 

 
5.3 Zboží musí být dodáno v dohodnutém objemu dle počtu kusů nebo množství . Společnost RONAL není 

povinna přijmout dodávky ve větším nebo v menším množství, než bylo ujednáno ve smlouvě. 
 
5.4 Je-li dodávka provedena více než jeden měsíc po uzavření smlouvy nebo trvá-li splnění smlouvy déle 

než jeden měsíc, pak je dodavatel povinen pravidelně informovat společnost RONAL o průběhu 
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smluvního plnění. Všechny okolnosti, které negativně ovlivňují smluvní plnění, musí být okamžitě 
písemně oznámeny. 

 
5.5 Dodavatel provádí smluvní plnění zásadně osobně a nesmí za žádných okolností společnost RONAL 

jakkoli zavázat vůči třetím osobám. 
 
5.6 V případě zakázek na zpracování zůstává materiál dodaný společností RONAL po provedeném 

zpracování výhradním vlastnictvím společnosti RONAL. Dodávka musí být dodavatelem ihned po 
obdržení zkontrolována a odchylky musí být okamžitě nahlášeny. 

 
5.7 Zboží musí být pečlivě zabaleno pro účely přepravy a opatřeno dodacím listem, který obsahuje 

objednací číslo a jméno referenta společnosti RONAL. 
 
6. Ochranná práva 
 
6.1 Podklady poskytnuté společností RONAL pro účely plnění smlouvy (např. výkresy, formy, modely, 

výpočty, vzory atd.) jsou výhradním vlastnictvím společnosti RONAL. I když nepodléhají zvláštní právní 
ochraně, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti RONAL ani kopírovány, ani s 
nimi nesmí být seznamovány třetí osoby. 

 
6.2 Zaplacením dohodnuté ceny přecházejí případná ochranná práva duševního vlastnictví vzniklá při 

plnění smlouvy na společnost RONAL. 
 
7. Důvěrnost 
 
7.1 Strany zacházejí důvěrně se všemi skutečnostmi, které nejsou ani obecně známé, ani všeobecně 

přístupné. V tomto směru jsou zejména povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
se při jednání o smlouvě a při plnění smlouvy dozvěděly a jež tvoří předmět obchodního tajemství, a 
tato povinnost trvá i po skončení příslušné smlouvy. Vyhrazeny zůstávají pouze zákonné povinnosti k 
podávání informací. 

 
7.2 Pokud má dodavatel zájem smluvní vztah se společností RONAL použít v reklamě nebo jej pro 

marketingové účely zveřejnit, pak k tomu potřebuje vždy písemný souhlas společnosti RONAL. 
 
8. Prodlení 
 
8.1 Dodavatel se dostává bez dalšího do prodlení při nedodržení dohodnuté dodací lhůty a/nebo jiné 

lhůty k plnění. Jestliže nebyl dohodnut termín plnění, pak nastává prodlení po upomínce a marném 
uplynutí přiměřené dodatečné lhůty k plnění. 

 
8.2 I když byl termín dodání dohodnut, může společnost RONAL stanovit dodavateli dodatečnou lhůtu se 

zákonnými důsledky. 
 
8.3 Jestliže byla v objednávce ujednána smluvní pokuta, činí tato pokuta 1‰ z ceny za každý den 

prodlení, maximálně však 10 % z dohodnuté ceny . Zaplacením smluvní pokuty není dodavatel 
zproštěn svých smluvních povinností a není tím ani dotčen případný nárok společnosti RONAL na 
náhradu škody. Toto neplatí v případech vyšší moci. 
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9. Záruka 
 
9.1 Dodavatel odpovídá a ručí, že smluvní plnění (zboží nebo jiné plnění) má požadované vlastnosti a 

nevykazuje žádné faktické nebo právní vady, které negativně ovlivňují hodnotu nebo způsobilost 
zboží k jeho předpokládanému použití. 

 
9.2 Povinnost kontroly po dodání smluvního zboží a smluvních výkonů ze strany společnosti RONAL není 

výslovně ujednána. 
 
9.3 Je-li zjištěna vada plnění, má společnost RONAL možnost volby jednotlivých nároků z odpovědnosti 

dodavatele za vady, a to buď nároku na slevu z ceny odpovídající snížené hodnotě, na odstoupení od 
smlouvy nebo na dodání nového bezvadného zboží (náhradní dodávku). Náhradní dodávka může být 
provedena především výměnou vadných součástí. 

 
9.4 Záruční doba činí 24 měsíců po dodání zboží. 
 
9.5 Omezení záruky nebo ručení jakéhokoliv druhu ze strany dodavatele nebudou uznána a jsou 

vyloučena. 
 
10. Všeobecná ustanovení 
 
10.1 Pokud by bylo některé z ustanovení těchto Všeobecných podmínek (VOP) neplatné nebo 

nevykonatelné, pak tím zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Neplatné nebo nevykonatelné 
ustanovení bude nahrazeno takovým platným a vykonatelným ustanovením, které se co možná 
nejvíce přibližuje nahrazenému ustanovení. 

 
10.2 Případné pohledávky náležející dodavateli nesmí být bez předchozího písemného souhlasu 

společnosti RONAL postupovány, ani zastaveny. 
 
11. Aplikovatelné právo a rozhodčí doložka 
 
11.1 Smluvní vztahy vzniklé na základě a v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami se řídí právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. Použití Úmluvy OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980) je tímto vyloučeno. 

 
11.2 Veškeré spory mezi stranami vzniklé v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i 

rámcovými smlouvami, jednotlivými kupními smlouvami a samostatnými dodávkami zboží budou s 
konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

 


