
OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2014 

AUTODÍLY SKOŘEPA S. R. O. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých rámcových kupních smluv uzavíraných 

mezi společností Autodíly Skořepa s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Za Škodovkou 150, 

PSČ 503 11, IČ 27485102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové pod sp.zn. C 21791 jako prodávajícím a druhou osobou jako kupujícím (dále jen jako 

„Rámcová kupní smlouva“).  

 

1. Definice pojmů  

 
1.1. V těchto Obchodních Podmínkách a v Rámcové kupní smlouvě mají pojmy psané s velkým 

počátečným písmenem následující význam: 

 

a) „Prodávající“ znamená obchodní společnost AUTODÍLY SKOŘEPA  s. r. o., se sídlem Za 

Škodovkou 150, Hradec Králové, PSČ 503 11, IČ 27485102, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 21791. 

b) „Kupující“ znamená druhý účastník smluvního vztahu, se kterým je Prodávajícím 

uzavírána smlouva. 

c) „Spotřebitel“ znamená každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s podnikatelem nebo 

s ním jinak jedná.  

d) „Kupní smlouva“ znamená: 

 

I. je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu, uzavřenou dle ust. § 2079 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s přihlédnutím k ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník; 

 

II. není-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu, uzavřenou dle ust. § 2079 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 

e) „Objednávka“ znamená písemný návrh Kupní smlouvy na Zboží učiněný Kupujícím 

Prodávajícímu, který Prodávajícímu došel; 

f) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího ve 

znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně 

jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou 

uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího. Jedná se zejména o náhradní díly do 

automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva. 

g) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, které je zveřejněný 

na adrese www.skorepa.cz. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku. 

h) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, 

kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží. 

i) „E-shop“ znamená webovou stránku Prodávajícího www.skorepa.cz, která umožňuje 

Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu 

Prodávajícímu. 

j) „Obchodní podmínky“ znamená tento dokument – Obchodní podmínky č. 1/2014. 

k) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Platnost obchodních podmínek 

 

2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím 

a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Prodávající 

http://www.skorepa.cz/
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povinen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu 

Kupní cenu. 

 

2.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li 

se Prodávající a Kupující písemně jinak. 

 

2.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním 

a Prodávajícím tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována 

všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku. 

 

3. Uzavření kupní smlouvy  
 

3.1. Není-li v Rámcové kupní smlouvě uvedeno jinak, lze Kupní smlouvu uzavřít 

 

I. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy Prodávajícím a Kupujícím na jedné listině 

nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným přijetím 

Prodávajícím, 

II. ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením 

Prodávajícím, 

III. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího 

ústního nebo písemného odsouhlasení Prodávajícím nebo jiným jednáním 

Prodávajícího a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu. 

 

3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu (za 

podmínek uvedených v čl. 10. Obchodních podmínek). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem 

odsouhlasení Objednávky Prodávajícím. Prodávající je oprávněn ve všech případech odsouhlasit 

Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce 

uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní 

smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu. 

 

4. Místo plnění, termíny dodání  
 

4.1. Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna 

nebo bydliště Kupujícího, které jsou uvedeny v Objednávce. 

 

4.2. Závazek Prodávajícího dodat Zboží je splněn dnem, kdy bude Kupujícímu umožněno nakládat 

se Zbožím v místě plnění, nebo dnem, kdy bude zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě Zboží 

pro Kupujícího, byla-li taková přeprava mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta.  

 

5. Kupní cena, dopravné, balné  
 

5.1. Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních cen poskytuje 

Prodávající registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení 

živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na 

základě dosaženého obratu. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen uvedených v Ceníku. 

 

5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu určenou podle Ceníku 

platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. 

V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu 

s dopravným) na faktuře/dodacím listu, která Kupující podepisuje při dodání Zboží.   

 

5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží dodáváno přímo Prodávajícím, bude 



ke Kupní ceně přičteno dopravné ve výši 20,- Kč bez DPH za každý závoz Zboží Kupujícímu; to 

neplatí, zaplatil-li Kupující Prodávajícímu v průběhu předchozího kalendářního měsíce na Kupních 

cenách dle uzavřených Kupních smluv částku vyšší než 10.000,- Kč bez DPH; v takovém případě 

nebude dopravné účtováno. 

 

5.4. Prodávající může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce, a to v případech objednání 

Zboží neregistrovaným zákazníkem. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno přepravné ve 

výši vyúčtované dopravcem Prodávajícímu; to neplatí, jedná-li se o dodávku Zboží v hodnotě 

Kupní ceny vyšší než 5.000,- Kč bez DPH; v takovém případě nebude přepravné účtováno. 

 

6. Splatnost kupní ceny 

 

6.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo 

bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený na faktuře/dodacím listu. 

 

6.2. Dostane-li se Kupující do prodlení s úhradou Kupní ceny, je Prodávající oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. Svůj souhlas se smluvní pokutou dle tohoto bodu potvrzuje Kupující 

podpisem Obchodních podmínek. 

 

7. Vlastnické právo, vrácení zboží  
 

7.1. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen 

před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo 

kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy bude 

Kupujícímu umožněno nakládat se Zbožím, nebo dnem, kdy bude Zboží předáno prvnímu dopravci 

k přepravě Zboží pro Kupujícího. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až 

dnem úplného zaplacení Kupní ceny. 

 

7.2. Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je 

v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Prodávajícímu originál faktury/dodacího listu 

podepsaným Kupujícím, a to ve lhůtě do 90 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve 

lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní 

ceny ve výši 100 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě od 15 do 30 kalendářních dnů od data dodání 

Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 90 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve 

lhůtě od 31 do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení 

zaplacené Kupní ceny ve výši 75 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě od 61 do 90 kalendářních dnů 

od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50 %. Prodávající 

má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které 

obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Prodávajícího označeno jako nevratné. 

 

8. Práva z vadného plnění 

 
8.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího týkající se práv z vadného plnění jsou upravena 

Občanským zákoníkem, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 až 2112. V případě, že je Kupující 

Spotřebitelem řídí se dále uplatnění práv z vadného plnění ust. § 2165 až 2174 Občanského 

zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

 

8.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění 

vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou 

věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. 

 



8.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění 

vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

 

8.4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé 

pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.  

 

8.5. Zboží je v rámci uplatnění práv z vadného plnění přijímáno na všech prodejních místech 

Prodávajícího pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. 

Vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.skorepa.cz. 

 

8.6. O uplatnění práv z vadného plnění sepíše Prodávající s Kupujícím reklamační protokol. 

 

9. Záruka za jakost 

 

9.1. Na Zboží je poskytována Prodávajícím záruka za jakost v trvání 24 měsíců ode dne přechodu 

nebezpečí na zboží na Kupujícího. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po 

určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V případě, 

že se jedná o Zboží s omezenou životností (např. baterie, světelné zdroje apod.), činí záruční doba 

dobu uvedenou na Zboží nebo na obalu Zboží jeho výrobcem. 

 

9.2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci 

na Kupujícího vnější událost. 

 

9.3. Na uplatnění práv ze záruky za jakost se přiměřeným způsobem použijí ustanovení čl. 8. 

Obchodních podmínek týkající se uplatnění práv z vadného plnění. 

 

10. Vratné zálohy, zálohy na kupní cenu 

 

10.1. Prodávající prodává některé Zboží ve vratných obalech, případně některé části Zboží jsou 

vratné i po lhůtě dle čl. 7.2. Obchodních podmínek (dále jen „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na 

Zboží nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše Vratné zálohy) uvedena 

na faktuře/dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně. 

 

10.2. Kupujícímu vzniká nárok na vyplacení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek: 

 

I. Kupující vrátil obal(y), (případně Zboží), na které se vztahuje Vratná záloha, 

II. Tento obal(y) je/jsou v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá požadavkům  

výrobce stanoveným pro repasované díly, uvedeným v prodejní dokumentaci Prodávajícího, 

a musí být vráceno v obalu výrobce, 

      III.  Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti, 

      IV.   Kupující nemá vůči Prodávajícímu žádné splatné závazky. 

 

10.3. V případě, že má Kupující vůči Prodávajícímu závazky, s jejichž úhradou je v prodlení, je 

Prodávající oprávněn Vratnou zálohu jednostranně započíst na úhradu splatných závazků 

Kupujícího vůči Prodávajícímu. 

 

10.4. Prodávající může při přijetí Objednávky, které je nutno speciálně objednat u dodavatele 

Prodávajícího, požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50 % konečné 

Kupní ceny. 

 

 

 



11. Některé podmínky pro objednávání zboží v E-shopu 

 

11.1. Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu. 

 

11.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje 

a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na 

charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat 

Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako 

například písemně nebo faxem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-

shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným 

způsobem provést. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení Objednávky. 

  

11.3. V případě Objednávky prostřednictvím E-shopu je Kupující oprávněn od Objednávky 

odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy. 

 

11.4. Je-li Kupující Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, 

odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v ust. § 1829 až 1840 Občanského zákoníku.  

 

12. Ochrana osobních údajů 

 

12.1. Kupující tímto uděluje Prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat 

a užívat údaje, které o sobě uvedl Kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů 

prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí Prodávajícího, za účelem informování 

Kupujícího o nových produktech Prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení Kupujícího / 

název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, 

emailovou adresu a telefonní číslo. 

 

12.2. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty. 

 

12.3. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem 

odeslání objednávky. 

 

12.4. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasíláním aktuálních Osobních údajů 

e-mailem na adresu skorepa@skorepa.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních 

údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu 

skorepa@skorepa.cz. 

   

 

 

 

Kupující tímto svým podpisem stvrzuje, že byl s celým obsahem Obchodních podmínek seznámen, 

rozumí jim a souhlasí s nimi. 

 

V Hradci Králové dne  

 

 

 

…..................................................... 

                    Kupující 


