
Všeobecné obchodní podmínky společnosti AJ Technology, s.r.o.  

(dále jen „VOP“) 

 

1. Všeobecně 
1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) společnosti AJ Technology, 

s r.o., se sídlem Brno, Fanderlíkova 1767/78, PSČ 616 00, IČ: 26930358 (dále jen 
„prodávající“) se řídí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě 
jednotlivých kupních smluv, uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo 
právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji výrobků a služeb. 

1.2. V jednotlivých kupních smlouvách lze sjednat podmínky odlišné od VOP. Ujednání v kupní 
smlouvě mají vždy přednost před ustanoveními těchto VOP.  

 
2. Uzavírání kupní smlouvy 

2.1.  Kupní smlouva musí být uzavřena vždy v písemné formě, ústní ujednání není přípustné.  Za 
písemný návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje písemná objednávka kupujícího 
doručená prodávajícímu osobně, poštou, faxem nebo elektronickou poštou.  

2.2.  Písemným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy potvrzuje kupující seznámení se 
s těmito VOP a jejich bezvýhradnou akceptaci. Tím není dotčena možnost sjednat 
v jednotlivých objednávkách podmínky odlišné od těchto VOP. Odkáže-li se prodávající ve 
svém návrhu na uzavření kupní smlouvy na své obchodní podmínky, považují se za 
rozhodné tyto VOP a k obchodním podmínkám kupujícího se nepřihlíží. 

2.3.  Písemný návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat:  
2.3.1. Druh a množství zboží nebo požadovanou službu s přesnou specifikací předmětu 

prodeje a kupní cenu zboží nebo služby. 
2.3.2. Požadovaný termín a místo určení plnění předmětu kupní smlouvy 
2.3.3. Identifikaci kupujícího včetně fakturačních údajů kupujícího (jméno, adresa, IČO a 

DIČ, bankovní spojení), osobu oprávněnou jednat za kupujícího včetně 
kontaktních údajů. 

2.4.  Kupní smlouva je uzavřena písemným potvrzením akceptace objednávky prodávajícím. 
Písemné potvrzení musí vždy obsahovat potvrzení názvu zboží nebo služby, množství, ceny 
a dodacího termínu.  Dodací termín se může lišit od nabídky prodávajícího v závislosti na 
aktuálním vytížení výrobních kapacit a reálných možnostech výroby. Pokud písemné 
potvrzení prodávajícího je odlišné od požadavků objednávky kupujícího (jiná cena, dodací 
termín a podobně), kupní smlouva není uzavřena do akceptace potvrzení prodávajícího 
kupujícím.   

2.5.  Na základě řádně uzavřené kupní smlouvy má prodávající povinnost dodat kupujícímu 
zboží za dohodnutých podmínek a kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit 
prodávajícímu sjednanou cenu zboží. 

2.6. Kupní smlouvu lze zrušit pouze písemnou formou. V případě zrušení kupní smlouvy před 
dodáním částečného nebo úplného množství zboží se kupující zavazuje, že odkoupí veškerý 
materiál včetně rozpracované výroby za pořizovací ceny materiálu a uhradí oprávněné 
náklady prodávajícího, které mu na rozpracované zakázce vznikly (např. úhrada práce 
odpracované na zakázce prodávajícím).  

 

 



 

3. Zboží 
3.1.  Zbožím ve smyslu těchto VOP se rozumí návrh, výroba a osazování desek plošných spojů 

včetně obstarání materiálu, kompletace, montáž a testování elektronických sestav, jejich 
opravy, předělávky či jiné služby z oblasti návrhu a výroby průmyslové elektroniky.  

3.2.  Z povahy charakteru zboží podle čl. 3.1. je kupující povinen prodávajícímu přesně a úplně 
specifikovat technické, konstrukční, designové a jiné požadavky na zboží a předat mu 
úplnou výrobní, technickou či konstrukční dokumentaci, potřebnou k plnění předmětu 
kupní smlouvy nejpozději spolu s objednávkou. Za správnost a úplnost dokumentace 
zodpovídá kupující. V případě zjištění chyb ve předaných výrobních podkladech nese za 
škody plnou odpovědnost kupující. Pokud prodávající zjistí vady v dokumentaci, je 
oprávněn aktualizovat nabídnutou cenu a termín plnění předmětu kupní smlouvy 
s ohledem na zahrnutí veškerých vícenákladů, které prodávajícímu vznikly.  

3.3. Po uzavření kupní smlouvy prodávající objednává u svých dodavatelů materiál nutný 
k výrobě předmětu kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud 
budou případné chyby v dokumentaci znamenat změny v nákupu materiálu nebo v návrhu 
desky plošného spoje, které budou mít za následek nevyužitelnost již objednaného a 
dodaného materiálu, kupující se zavazuje (nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím 
sjednáno písemně jinak) uhradit prodávajícímu veškeré náklady, spojené s pořízením takto 
neúčelně nakoupeného materiálu (vlastní cenu materiálu, dopravní náklady, clo a 
podobně).  

3.4.  V případě dohody smluvních stran lze zboží vyrobit z materiálu dodaným kupujícím. 
V takovém případě musí být materiál dodán v balení vhodném pro uvedený způsob výroby 
(strojní/ruční osazování). Případné vícepráce související s nevhodným balením materiálu, 
jeho mechanickým poškozením či odlišnými fyzikálně-chemickými parametry (např. 
zkorodované vývody součástek) je oprávněn prodávající vyúčtovat nad rámec uzavřené 
platné kupní smlouvy.  
 

4.     Kupní cena a platební podmínky 
4.1.  Kupní cena zboží je stanovena kupní smlouvou. Ke kupní ceně zboží bude účtována DPH 

v zákonné výši.  
4.2.  Není-li kupní smlouvou nebo zvláštním ujednáním mezi smluvními stranami sjednáno 

jinak, je kupní cena splatná do 21 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu.   
4.3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu odebraného zboží na základě daňového dokladu 

prodávajícího v určené lhůtě splatnosti převodním příkazem na bankovní účet 
prodávajícího. 

4.4.  Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny vůči prodávajícímu, je prodávající 
oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý 
pracovní den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.  

4.5. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, vyhrazuje si prodávající právo odepřít plnění 
ze všech kupních smluv, uzavřených s kupujícím, aniž by tento úkon byl považován za 
porušení jeho povinností, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.  

4.6.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.  

 

 

 



5. Dodání zboží 
5.1. Není-li v kupní smlouvě dohodnut jiný dodací termín zboží, je obvyklý termín dodání 16-18 

pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. 
5.2. V případě požadavku na expresní výrobu ve zkráceném termínu je oprávněn prodávající 

účtovat příplatek k obvyklé ceně. Výše příplatku je závislá na požadované době dodání a je 
sjednávána individuálně na každý obchodní případ. 

5.3. Není-li v kupní smlouvě dojednáno jinak, je sjednaným místem plnění místo sídla 
prodávajícího.  

5.4. Prodávající splní svou povinnost dodání zboží předáním zboží ve svém sídle kupujícímu 
nebo určenému dopravci. Dopravní náklady jdou k tíži kupujícího. 
 

6. Odpovědnost za vady zboží, reklamační podmínky 
6.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně 

záruky, se řídí obecně závaznými předpisy České republiky (Občanský zákoník), pokud není 
stanoveno jinak. 

6.2. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 6 měsíců, není-li v kupní smlouvě 
stanovena záruční doba jiná. 

6.3. Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží. Prodávající však neodpovídá za vady zboží 
vzniklé v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti předané dokumentace kupujícím (čl. 3.3. 
těchto VOP) či vzniklé v důsledku vady funkčnosti materiálu dodaného kupujícím, za vady 
vzniklé neodbornou manipulací, použitím nebo skladováním dodaného zboží jako i za vady 
mající původ v jiných okolnostech vylučujících odpovědnost prodávajícího („vyšší moc“).  

6.4.  Kupující je povinen reklamovat zjevné vady jakosti a dodaného množství zboží neprodleně 
ihned po jeho převzetí, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne dodání zboží. 

6.5.  Kupující je povinen reklamovat skryté vady zboží nejpozději pět pracovních dnů ode dne 
jejich zjištění. 

6.6.  Vady zboží musí být kupujícím uplatňovány vždy písemně.  Kupující je povinen vystavit 
protokol o vadě (reklamační protokol), kde specifikuje druh a rozsah vad zboží a způsob 
projevu vady. K oznámení vady zboží kupující přiloží kopii daňového dokladu, na který 
zboží koupil. 

6.7.  Prodávající má právo odstranit vadu zboží opravou, dodáním nového zboží nebo jen jeho 
části.  

6.8.  Reklamace vady dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit kupní cenu 
zboží. 
 

7.  Náhrada škody, porušení smlouvy, řešení sporů 
7.1. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z kupní 

smlouvy v případě, že důvodem jsou okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího („vyšší 
moc“).  V případě vzniku takovéto překážky oznámí prodávající tuto skutečnost 
bezodkladně kupujícímu. Prodávající má v tomto případě právo prodloužit termín dodání 
zboží o nezbytně nutnou dobu, aniž by porušil své povinnosti z kupní smlouvy.  

7.2. Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, je povinna nahradit 
druhé smluvní straně škodu, kterou ji tímto porušením způsobila.  

7.3. Povinnost k náhradě škody nevzniká, pokud nesplnění povinnosti povinnou stranou bylo 
způsobeno jednáním poškozené strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla 
poškozená strana povinna. Dále, smluvní strana není povinna nahradit druhé smluvní 
straně škodu, pokud způsobená škoda byla důsledkem působení okolností vylučující její 
odpovědnost nebo vyšší mocí.  



7.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, 
poruší-li druhá smluvní strana své povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy podstatným 
způsobem a toto porušení nenapraví v přiměřené lhůtě. Přiměřená lhůta nesmí být kratší 
než 30 dnů.  

7.5. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně.  Účinky odstoupení vstupují 
v platnost dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od kupní smlouvy se 
řídí ustanoveními Občanského zákoníku, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. 

7.6. Pokud vzniknou ve vztahu ke kupní smlouvě spory mezi smluvními stranami, vyvinou obě 
smluvní strany maximální úsilí, aby byly nejprve řešeny dohodou smluvních stran.  

7.7.  Případné spory smluvních stran budou řešeny obecním soudem místně příslušným sídlu 
prodávajícího. 

 

 
8.      Závěrečná ustanovení 

8.1. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a 
povinnosti z kupní smlouvy podstoupit na třetí osobu. 

8.2. Ujednání v kupních smlouvách jsou považována za důvěrná.  
8.3. Veškeré změny a dodatky kupní smlouvy musí být provedeny písemně.  Stane-li se některé 

ustanovení kupní smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ujednání této 
smlouvy v platnosti. Smluvní strany takovéto smlouvy se dohodly, že práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající se řídí právními předpisy České republiky a podléhají příslušným 
ustanovením Občanského zákoníku. 

8.4.  Prodávající má právo tyto VOP podle potřeb měnit. 
8.5. Tyto VOP nabývají účinnosti 1.10.2020 

 

 

 

 

Ing. Anna Jurdová 

           Jednatelka AJ Technology, s.r.o. 

 

 

 

 

 


