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VINGU - Steel, s.r.o. Výhradní zastoupení firem: 

 Dvorecká 45, 620 00 Brno                                     GUNNEBO                                             

 WEISSHAAR 

 GAIN                                                                                                                 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY 

Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. 

 
Zpracované v souladu s § 273 a dalšími ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami 

jsou VINGU-Steel, s.r.o. jako prodávající a fyzické nebo právnické osoby jako kupující. OP tvoří nedílnou 

součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Odchylná ujednání od OP platí pouze 

tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě, objednávce, případně jinou formou jinak sjednána.  

 

1.2 Předmětem plnění je prodej vázacích a upínacích prostředků, jakož i jiné produkty a služby, které jsou blíže 

specifikované v kupní smlouvě. Zboží vyráběné na zakázku není skladem a vyrábí se až dle požadavku 

kupujícího dle jím dodané dokumentace nebo specifikovaných požadavků a realizují se pouze na základě 

písemné kupní smlouvy. 

 

 

2. Kupní smlouva (KS) 

 

2.1 Dohody a ujednání uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, které se týkají objednávání, dodání, převzetí 

zboží a ceny se uzavírají písemně. Základními doklady jsou objednávka, kupní smlouva, dodací list a faktura. 

Při koupi za hotové nahrazuje fakturu doklad o prodeji za hotové. 

 

2.2. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít: 

a) ústně – při osobní odběru zboží, vystavení faktury, popř. pokladního dokladu a dodacího listu, 

b) písemnou formou. 

 

2.3 Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření KS. Prodej zboží, které je skladem je realizován pouze na 

základě objednávek a následném vystavení faktury. Součástí faktury je souhlas s OP a odkaz na OP.  

 

2.4 V ostatních případech je s kupujícím uzavřena písemná KS. KS je uzavřená okamžikem, kdy prodávající 

obdrží svůj návrh KS zpět potvrzený kupujícím. Jakékoli další změny po uzavření KS jsou možné pouze po 

písemné dohodě podepsané oběma smluvními stranami (dodatek ke smlouvě). KS je uzavřena okamžikem 

dohody o dodání zboží. 

 

2.5 Návrh KS obsahuje: označení zboží, technické požadavky, množství a cenu vč. Ceny obalů, platební 

podmínky, termín plnění, místo plnění a způsob dodání. 

 

2.6 Provede-li kupující na návrhu KS jakékoli změny, tyto změny ruší platnost podpisu prodávajícího a 

nezakládají vznik KS. V takovém případě se jedná o nový návrh na uzavření KS. 
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2.7 Kupující je povinen potvrdit návrh KS obratem, nejpozději však do tří dnů po jeho obdržení. Nevrátí-li 

kupující potvrzený návrh KS ani do 14 dnů ode dne vystavení, může prodávající od KS odstoupit. 

 

2.8 Uzavřením smlouvy se prodávající zavazuje zboží a služby dodat dle podmínek sjednaných v kupní 

smlouvě a kupující se zavazuje zboží a služby odebrat a zaplatit kupní cenu. Cena veškerého zboží a služeb je 

cena smluvní. 

 

 

3. Dodací podmínky 

 

3.1 Vlastnictví ke zboží a obalům a nebezpečí vzniku škody na věci a jejich ztráty přechází na kupujícího (není-

li v KS sjednáno jinak): 

 

a)  v místě plnění – osobním převzetím zboží a výrobků kupujícím v místě plnění – na provozovně 

prodávajícího (za osobní převzetí se považuje okamžik naložení zboží na přepravní prostředek) 

 

b)  na jiném místě – předáním smluveného zboží a výrobků k přepravě prvnímu písemně pověřenému 

dopravci. Kupující má povinnost označit prodávajícímu přesné místo vykládky, čas a způsob. 

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávností těchto údajů. Kupující pak uhradí spolu 

s kupní cenou i dopravné. 

 

3.2 Zboží a výrobky je oprávněn odebrat kupující a osoba jím pověřená. Jednání pověřené osoby se považuje za 

jednání kupujícího.  

 

3.3 Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i s 

dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít. 

 

3.4 Na dodané zboží a výrobky vystaví prodávající dodací list, kterým prokazuje svoje plnění. Dodací list 

obsahuje: 

o údaj o místě plnění, 

o číslo KS nebo číslo objednávky, 

o údaj o příjemci a konečném příjemci 

o údaj o předmětu plnění, 

o přepravní náklady, 

o údaje a podpis přebírajícího, 

o razítko a podpis předávajícího. 

 

3.5 Prodávající je povinen zajistit zboží pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.  

 

3.6 Kupující se zavazuje, že zakázku odebere v dohodnutém termínu, max. do 14 po termínu plnění. Pokud 

kupující nedodrží ani tento posunutý termín, je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši 2% k celkové 

kupní ceny za každý započatý den uskladnění. Pokud nebude zboží vyrobené na zakázku odebráno do 30 dnů, 

může být toto zboží vyfakturováno.  

 

3.7 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu při neuskutečnění nakládky z důvodu povětrnostních 

vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie do provozovny prodávajícího, požárů, povodní a jiných 

nepředvídatelných událostí – vyšší moc. 
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4. Platební podmínky 

 

4.1 Kupní cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran. Na kupní cenu může prodávající 

poskytnout kupujícímu slevu. Na poskytnutí slevy nemá kupující právní nárok. V ceně zboží je zahrnuto 

naložení na dopravní prostředek.  

 

4.2 Kupní cena bude kupujícím uhrazena takto: 

 

a) platba v hotovosti – kupující, popř. jím pověřená třetí osoba uhradí kupní cenu v hotovosti před odběrem 

zboží na provozovně prodávajícího, 

 

b) platba na fakturu – zálohová na základě vystavené zálohové faktury. Dodávka zboží bude zahájena po 

uhrazení zálohy. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví prodávající kupujícímu fakturu -  daňový 

doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena. Nebude-li zálohová faktura uhrazena do tří kalendářních 

týdnů po datu její splatnosti, má prodávající právo od KS odstoupit a provést storno vystavené zálohové 

faktury. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva prodávajícího na úhradu sankčních postihů, 

které je kupující povinen prodávajícímu uhradit. Prodávající přitom neodpovídá za škodu způsobenou 

nerealizováním původně sjednaného závazku.  

 

c) platba na fakturu – dle KS, objednávky kupujícího ve lhůtě splatnosti stanovené těmito podmínkami. 

 

4.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění platném ke dni vystavení 

faktury. Faktura musí obsahovat tyto údaje: 

o IČO, DIČ, název a sídlo smluvních stran, čísla bankovních účtů, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

včetně spisové značky 

o Číslo kupní smlouvy nebo objednávky 

o Označení a číslo faktury 

o Datum vystavení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti 

o Předmět fakturace 

o Místo určení 

o Razítko a podpis oprávněné osoby 

 

4.4 Fakturu obsahující nesprávné či neúplné údaje a nesplňující zákonné a smluvní náležitosti nebo obsahující 

nesprávné cenové údaje je kupující povinen do 10-ti kalendářních dní od jejího doručení vrátit zpět bez 

proplacení s tím, že není v prodlení s placením. Neobdrží-li prodávající v této lhůtě fakturu, má se za to, že 

odpovídá zákonným a smluveným podmínkám a bude ve lhůtě v ní sjednané uhrazena. 

 

4.5 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je doba splatnosti faktury 14 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li 

kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

4.6  Oprávněná reklamace po převzetí zboží neopravňuje kupujícího k zadržování plateb za výrobky bez vad. 

 

4.7  V případě, že kupující neuhradí své předcházející závazky prodávajícímu, má prodávající právo další 

dodávky zboží zastavit, aniž by kupující měl právo vymáhat náhradu škody a ušlý zisk. 
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5. Technické požadavky, záruka na jakost, reklamace 

 

5.1 Prodávající ve smyslu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky vydal podle § 12 na dané 

výrobky „Prohlášení o shodě“, které se přikládá ke každému zboží. 

 

5.2 Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace 

s výrobky a zbožím, na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou a na nedodržení technických a montážních 

předpisů a návodů prodávajícího. 

 

5.3 Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho běžnou kontrolu. Za zjevné vady (vzhled, mechanické 

vady, rozměrové odchylky, atd.) odpovídá prodávající do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Na skryté vady 

poskytuje prodávající záruku na jakost 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak v kupní smlouvě. Záruka začíná 

běžet ode dne převzetí zboží. 

 

5.4 Prodávající se zavazuje odstraňovat vady své dodávky na základě písemné reklamace kupujícího, která musí 

obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a požadavek reklamujícího, místem předání reklamace je sídlo 

prodávajícího. V případě oprávněné reklamace v průběhu reklamační lhůty má kupující nárok na bezplatné 

odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, případně slevu z kupní ceny, pokud se jedná o vadu, která nebrání 

použití výrobku k původnímu účelu a kupující s tímto řešením souhlasí. Sleva se stanovuje dle rozsahu 

zjištěných vad. Pokud by vada bránila původnímu použití výrobku, má kupující nárok na bezplatnou výměnu 

výrobku. Reklamace jednotlivých výrobků, neopravňuje k reklamaci celé dodávky. 

 

 

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

6.1 Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu 

či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým 

jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, 

PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se 

dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl 

násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle 

platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se 

tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce 

vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ 

zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. 

Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka 

započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením 

řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany 

pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, 

rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci 

RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude 

rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně 

použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na 

úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska. 

  

 

6.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání. 

 

http://www.urmr.cz/vyvesni-deska
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6.3 Veškeré předchozí dodací a platební nebo jiné podmínky vztahující se k prodeji zboží prodávajícího se 

tímto ruší. 

 

6.4 Tyto OP nahrazují v plném rozsahu OP z 01.04.2008. 

 

6.5 Veškeré reklamace budou zasílány na sídlo firmy Dvorecká 486/45, 620 00 Brno, tel.: 545 23 21 28, fax.: 

545 23 21 03, mail: vingu@vingu.cz 

 

 

Platnost od  1.9.2013 

 

mailto:vingu@vingu.cz

