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OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 
 HASU, spol. s r.o., IČO: 43223052 se sídlem Chotějovice 162, 418 04 Světec 

 
Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztah mezi Zhotovitelem obchodní společností HASU, spol. s 
r.o., IČO: 43223052 se sídlem Chotějovice 162, 418 04 Světec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 875, která zajišťuje kompletní dodávky ocelových konstrukcí, manipulační techniky, jednoúčelových 
pracovních strojů, zařízení, a to od zpracování projektové a dílenské dokumentace, přes vlastní výrobu, až po jejich smontování, 
instalaci a implementaci u zákazníka (dále jen “Zhotovitel”) a Objednatelem. 
 
 Tyto VOP se vztahují na veškeré výrobky a služby, které Zhotovitel nabízí svým objednatelům v oblasti strojírenské zakázkové výroby, 
a to zejména v oblastech: 
- vývoje a výroby jednoúčelových strojů a zařízení 
- výroby dílů a skupin dle specifických požadavků zákazníka 
- všeobecné strojírenské výroby 
 

Čl.1 - Definice pojmů 
1. VOP stanoví obecné podmínky prodeje mezi Zhotovitelem a Objednatelem, přičemž Objednatelem se rozumí každá fyzická 

nebo právnická osoba, která přijme nabídku Zhotovitele, která byla Objednateli adresována. 
2. VOP tvoří jako příloha nedílnou součást každé nabídky (smlouvy) uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem týkající se 

dodávky díla. 
 

Čl.2 - Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb nebo zajištění dodání služeb popsaných ve smlouvě (objednávce) Objednateli za 

předem stanovenou kupní cenu, kterou je Objednatel povinen uhradit ve stanovené lhůtě. 
 

Čl.3 - Smlouva 
1. Objednatel uzavře smlouvu s Poskytovatelem prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace. 
2. Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s 

osobou, vůči níž nabídku činí. Nabídku je možné učinit rovněž na základě poptávky Objednatele.  
3. Objednatel, kterému je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči Zhotoviteli souhlas. Projev vůle, který 

obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Odpověď s 
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin takové přijetí neodmítne. 

4. Platnost nabídky je 14 dní, není-li výslovně stanoveno jinak. 
5. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena v okamžiku potvrzení Poskytovatelem o přijetí objednávky. 
6. V případě uzavření smlouvy na základě telefonické komunikace je potvrzení o přijetí Objednávky zasláno Objednateli 

pomocí e-mailové adresy, kterou je Objednatel v rámci telefonické objednávky povinen sdělit.  
7. O dokončení zakázky je zákazník informován písemně nebo telefonicky a zakázku přebírá obvykle v sídle Zhotovitele. 

Dokladem o bezchybném předání kompletní zakázky, nebo její části, je dodací list Zhotovitele potvrzený Objednatelem, 
nebo jím pověřeným přepravcem. V dodacím listu jsou uvedeny všechny položky dodávky, tedy i doklady související 
s dodávkou. 

8. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu (po seznámení se s obsluhou dodaného zařízení), zpravidla však před 
podpisem předávacího protokolu, zkontrolovat předmět dodávky. Zákazník je povinen před podpisem předávacího 
protokolu oznámit Společnosti jakékoliv zjištěné vady a nejasnosti týkající se funkce předmětu dodávky. Na neoznámené 
zjevné a vizuálně zjistitelné vady nebude brát Společnost později zřetel. Společnost dále nebude brát ohled na pozdější 
námitky, že byla zákazníkovi nedostatečně vysvětlena funkce dodaného zařízení a způsob jeho řádného užívání. 

 
 

Čl.4 - Cena 
1. Cena uvedená v objednávce je platná, neměnná a konečná. V případě požadavku doručení na předem určenou adresu bude 

k ceně díla připočtena cena dopravy. Cena dopravy bude obsažena v cenové kalkulaci, resp. souhrnu potvrzené objednávky. 
2. Není-li ujednáno jinak fakturu za dodávku (daňový doklad) vystavuje Společnost na základě dodacího listu potvrzeného 

zákazníkem, a to ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data potvrzení dodacího listu. Delší lhůta splatnosti musí být písemně 
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dohodnuta před převzetím zakázky. Společnost si vyhrazuje právo, zejména u nových odběratelů, vyžadovat zálohové 
platby, nebo dílčí platby v hotovosti. Platbu (doplatek) provede zákazník až po přejímce jakosti a kompletnosti zakázky v 
sídle Společnosti. 

3. V případě prodlení se splatností pohledávky je Společnost oprávněna vedle zákonného úroku z prodlení také smluvní úrok 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Veškeré náklady na vymáhání pohledávky jdou k tíži 
zákazníka. 

4. Předmět dodávky zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného zaplacení sjednané ceny. Zhotovitel má v souladu 
s ustanovením § 1395 OZ právo zadržet dodávku zákazníka v případě, že má vůči zákazníkovi neuhrazené pohledávky 

 
Čl.5 - Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel vystupující v pozici spotřebitele má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, 
která běží, jde-li o 

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží 
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky 

zboží; nebo 
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

1. Spotřebitel musí zaslat odstoupení na adresu sídla Zhotovitele, tj. Chotějovice 162, 418 04 Světec nebo na e-mailovou 
adresu petr.butkovic@hasu.cz 

2. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto 
obchodních podmínek. 

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 
příslušné lhůty. 

4. Pokud odstoupíte od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na 
dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější 
způsob standardního dodání námi nabízený, rovněž dárkové balení nelze vrátit). Pro vrácení plateb použijeme stejný 
platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném 
případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

5. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: 
 
Odesílatel: Jméno a příjmení: 
Bydliště: (případně e-mail, tel. číslo): 
 
 
Adresát: 
Zhotovitel: HASU, spol. s r.o., IČO: 43223052 se sídlem Chotějovice 162, 418 04 Světec 
 
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 
 
Dne ………. jsem si na prostřednictvím e-mailové komunikace  ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. 
Kč. 
Objednané zboží jsem obdržel dne ……….. 
 
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a 
odstupuji od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám 
zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………….…. 
nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 
 
V ………. dne ………. 
 
 
Jméno a příjmení spotřebitele (podpis) 
 
Přílohy: Doklad o koupi 
  

mailto:petr.butkovic@hasu.cz
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Čl.6 - Ochrana osobních údajů 
2. Zhotovitel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: 

• jméno, příjmení 

• e-mailovou adresu 

• telefonní číslo 

• adresu/sídlo 
3. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem dojde k uzavření smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Zhotovitel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy 
a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za 
výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis 
uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – 
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

4. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být Objednateli zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento 
postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Objednatel neodmítne. 
Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – 
odhlásit. 

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese petr.butkovic@hasu.cz 
6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky HASU.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které 

jsou zde užity za účelem: 
a. Základní funkčnosti webových stránek 
b. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na 

webových stránkách. 
7. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na 

základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 
8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

• zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení, 

• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, 

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení 
zpracování, 

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování 
na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, 

• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování 
vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
Čl.7- Závěrečná ustanovení 

1. Společnost HASU, spol. s r.o. jako provozovatel internetové domény HASU.cz prohlašuje, že nebude šířit svěřená osobní 
data a poskytovat je za účelem reklamy třetím osobám bez souhlasu vlastníka. Veškeré osobní údaje poskytnuté 
Objednatelem, za účelem objednání zboží nebo služeb a uzavření smlouvy budou použity výhradně pro výše uvedené účely. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že telefonické hovory mohou být nahrávány a monitorovány za účelem zkvalitnění služeb. 
3. Osobní údaje jsou uchovány v souladu s zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2002 Sb., 

zákonem o ochraně osobních údajů. 
4. Zasláním objednávky souhlasí Objednatel s výše uvedenými obchodními podmínkami. Ostatní vztahy mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, které nevyplývají z obchodních podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů, je-li Objednatel 
spotřebitelem. 

5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 
této úmluvy neuplatní. 

 

mailto:petr.butkovic@hasu.cz
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6. Případné spory mezi Zhotovitelem a Objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Objednatel, který 

je rovněž spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní 
inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů 
naleznete zde. 

 
 

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022. 
 
 
 
 
V Chotějovicích 01.01.2022        Mgr. Petr Butkovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2023-03-03T15:23:07+0100
	Mgr. Petr Butkovič




