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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CYKLOHUB S.R.O. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Společnost CykloHub s.r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 08644411, vedená u Městského soudu v Praze pod C 322543 (CykloHub), je 

společnost prodávající zejména samoobslužné opravné stanice pro kola. 

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), a určují práva a povinnosti stran 

kupní smlouvy nebo jiné i nepojmenované smlouvy (Smlouva), ve které CykloHub 

vystupuje jako prodávající či dodavatel a druhá smluvní strana jako kupující nebo 

objednatel (Kupující; Kupující a CykloHub společně Strany).  

1.3 Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, i pokud 

na ně ve Smlouvě není explicitně odkazováno. Kupující uzavřením Smlouvy vyslovuje 

souhlas se zněním těchto VOP. 

1.4 CykloHub je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Pro uzavřený smluvní vztah však platí 

znění VOP účinné v době uzavření smluvního vztahu. 

1.5 V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOP má přednost Smlouva. 

2. Uzavření Smlouvy 

2.1 Na základě poptávky Kupujícího zašle CykloHub nabídku (Nabídka). Nabídka CykloHubu 

platí jeden (1) měsíc, není-li výslovně uvedeno jinak. 

2.2 CykloHub tímto předem vylučuje možnost Kupujícího přijmout Nabídku s dodatkem nebo 

odchylkou dle § 1740 odst. 3 OZ. 

2.3 Pokud Kupující s Nabídku souhlasí, zašle CykloHubu závaznou objednávku (Objednávka), 

a to buď písemně nebo na info@cyklohub.cz  Tímto je Smlouva mezi CykloHubem a 

Kupujícím uzavřena.  CykloHub potvrdí přijatou Objednávku bez zbytečného odkladu. 

3. Platební a dodací podmínky 

3.1 Jakmile CykloHub obdrží Objednávku, vystaví Kupujícímu zálohovou fakturu na částku 

uvedenou v Nabídce (Zálohová faktura).  Není-li v Nabídce uvedeno jinak, je Zálohová 

faktura splatná do 15 dnů od jejího doručení Kupujícímu. 

3.2 Jakmile CykloHub dodá Kupujícímu zboží specifikované v Nabídce, vystaví Kupujícímu 

konečnou fakturu na částku uvedenou v Nabídce (Konečná faktura).  Není-li v Nabídce 

uvedeno jinak, je Konečná faktura splatná do 15 dnů od jejího doručení Kupujícímu. 

3.3 CykloHub dodá Kupujícímu zboží specifikované v Nabídce do 30 dnů od zaplacení 

Zálohové faktury.  Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu, která bude po 

započtení Zálohové faktury uvedena v Konečné faktuře. 

4. Cena 

4.1 Cena za objednané zboží se řídí závaznou cenovou nabídkou ze strany CykloHub, není-li 

mezi Stranami dohodnuto jinak. 
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4.2 Cena za zboží bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet CykloHubu uvedený v 

Nabídce, a to na základě daňových dokladů vystavených CykloHubem. Za den úhrady se 

považuje den připsání platby na bankovní účet CykloHubu. 

4.3 Cena, stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uváděné ve Smlouvě, jsou bez DPH. K 

odměně bude připočtena DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

4.4 CykloHub si vyhrazuje právo změnit odpovídajícím způsobem a v rozumné míře ceny, 

pokud Kupující změní specifikaci zboží nebo čas plnění Smlouvy. 

4.5 Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované 

platnými právními předpisy pro takové doklady. Kupující souhlasí s elektronickou fakturací. 

5. Vlastnické právo ke zboží 

5.1 Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vlastnické právo ke zboží přechází na 

Kupujícího až úplným zaplacením ceny zboží. 

5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z CykloHubu na Kupujícího okamžikem převzetí zboží 

nebo jakékoliv jeho části Kupujícím, v rozsahu takto předané části zboží. 

6. Záruka a odpovědnost za vady  

6.1 Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, neposkytuje CykloHub Kupujícímu záruku za 

jakost zboží. 

6.2 Pokud při převzetí Kupující zjistí vady zboží, písemně je bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, uplatní u CykloHubu. Opožděné vytčení vad má 

za následek zánik práva Kupujícího na uplatnění odpovědnosti CykloHubu za vadné plnění. 

6.3 CykloHub neodpovídá za vady zboží vzniklé neodborným nebo neobvyklým zásahem do 

zboží osobou odlišnou od CykloHubu, zacházením se zbožím v rozporu s návodem k 

obsluze či v rozporu se zaškolením, za vady vzniklé zanedbáním běžné údržby a oprav a 

za vady vzniklé poškozením díla osobou odlišnou od CykloHubu. 

6.4 Skryté vady je Kupující povinen CykloHubu písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, 

co byly zjištěny, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejich zjištění. Opožděné 

vytčení vad má za následek zánik práva Kupujícího na uplatnění odpovědnosti CykloHubu z 

vadného plnění. 

6.5 K vadám uplatněným Kupujícím navrhne CykloHub řešení na jejich odstranění, zejména 

formou opravy. 

6.6 CykloHub nenese odpovědnost za škody a vady zboží vzniklé v důsledku zásahů vyšší 

moci. “Vyšší mocí” se rozumí událost, která je mimo kontrolu CykloHubu a ke které došlo 

bez zavinění CykloHubu.  

7. Ochrana důvěrných informací 

7.1 Strany se zavazují, že důvěrné informace týkající se Stran a jejich činnosti, se kterými se 

seznámí při realizaci Smlouvy, nesdělí ani nezpřístupní třetím osobám a nevyužijí je ve svůj 

prospěch (jinak než v souladu s účelem, pro který byly důvěrné informace zpřístupněny) 

nebo ve prospěch třetích osob a adekvátním způsobem důvěrné informace zabezpečí před 

neoprávněným zpřístupněním. Strany jsou oprávněny důvěrné informace sdělit v 
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nezbytném rozsahu svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni 

plněním Smlouvy a kteří tyto informace z tohoto důvodu potřebují znát. Důvěrnými 

informacemi jsou zejména informace obchodní, technické či právní povahy. 

7.2 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy, a to až do doby, kdy 

se důvěrné informace stanou bez zavinění Stran obecně známými. 

7.3 CykloHub je oprávněn zveřejnit informaci o spolupráci s Kupujícím, ať již formou sdělení 

informace nebo loga Kupujícího, tiskovým prohlášením, užitím v reklamě, prezentaci, 

prodejních materiálech nebo jiným způsobem (Marketingové údaje). 

8. Komunikace Stran 

8.1 Pokud Kupující ve Smlouvě uvede jakoukoli osobu jako osobu oprávněnou pro komunikaci 

za Kupujícího s Kupujícím v určitých záležitostech (např. obchodní, technické či smluvní 

povahy), pak jakékoli jednání takové osoby v příslušných záležitostech je jednáním, které 

Kupujícího právně zavazuje, není-li ve Smlouvě  výslovně dohodnuto jinak. Jakákoli změna 

oprávněné osoby je vůči CykloHubu účinná teprve okamžikem doručení písemného 

oznámení o změně oprávněné osoby. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou anebo těmito VOP, 

ať mají jakoukoliv povahu a příčinu, budou řešit smírně. Pokud by taková smírná dohoda 

nebyla dosažena, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky. Objednávky, 

nabídky, Smlouvy a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. 

9.2 V případě, že by jakékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bylo či se stalo neplatným, 

neúčinným či nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od 

ostatního obsahu Smlouvy nebo VOP a nebude mít vliv na platnost, účinnost a 

vymahatelnost Smlouvy nebo VOP jako celku. Strany se v takovém případě zavazují 

nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které 

bude svým obsahem a účelem co nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo 

nevymahatelnému ustanovení a nebude v rozporu s ostatním obsahem Smlouvy a VOP. 

9.3 Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1.1.2020.  

9.4 Kupující okamžikem uzavření Smlouvy (včetně jejího uzavření potvrzením objednávky 

Kupujícího ze strany CykloHubu) prohlašuje, že si řádně přečetl tyto VOP, plně jim 

porozuměl a akceptuje všechna jejich ustanovení. 

 

 


