
Všeobecné obchodní podmínky 

ALUMISTR SE 

 
Článek 1  

Úvodní ustanovení – Předmět úpravy – Předmět plnění 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních 

vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží a/nebo provádění 

díla (dále rovněž jako „Předmět úpravy“) mezi společností 

ALUMISTR SE, se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, 

PSČ 664 62, IČ: 292 90 261, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. H 121, jakožto 

prodávajícím, resp. zhotovitelem, na straně jedné (dále rovněž 

jako „dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto 

kupujícím, resp. objednatelem, na straně druhé (dále rovněž jako 

„odběratel“; dodavatel a odběratel dále rovněž jako „smluvní 

strany“).  

1.2 Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci obchodních 

vztahů v mezích Předmětu úpravy uzavírají dodavatel a odběratel 

(dále rovněž jako „Smlouva“), budou tyto Všeobecné obchodní 

podmínky dodavatele (dále rovněž jako „Všeobecné obchodní 

podmínky“). Neobsahuje-li Smlouva v konkrétním případě 

odlišné ustanovení, použití jakýchkoli všeobecných podmínek 

odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek je 

vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou rovněž písemné oboustranně 

akceptovaná právní jednání (upřesnění předmětu dodávek, místa 

dodávek apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace 

smluvních stran jakož i přílohy, které mají dle vůle smluvních 

stran ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.  

1.3 Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka výrobků z 

hliníkových profilů, zejména výplní otvorů, dělicích stěn, 

zimních zahrad a dalšího zboží (dále rovněž jako „zboží“) 

závazně sjednaná mezi dodavatelem a odběratelem ve Smlouvě. 

Pojem zboží zahrnuje i dílo zhotovované dodavatelem pro 

odběratele na základě Smlouvy. 

 

 

Článek 2 

Uzavření Smlouvy 

 

2.1 Veškeré neadresné nabídky dodavatele se považují za orientační 

a nezávazné. Adresnou nabídku je dodavatel oprávněn odvolat i 

ve lhůtě k jejímu přijetí, která – nebude-li stanoveno 

v konkrétním případě jinak – činí 14 dnů ode dne doručení 

nabídky odběrateli (resp. zájemci o odběr zboží).  

2.2 Objednávky učiněné na základě nabídek dodavatele se považují 

za návrh na uzavření Smlouvy, který dodavatel přijímá 

(rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) 

písemným potvrzením (přijetím nabídky). Údaje obsažené 

v objednávce odběratele jsou závazné a tento není oprávněn 

učiněnou objednávku následně odvolat ani jakkoli měnit bez 

výslovného souhlasu dodavatele.  

2.3 Objednávka odběratele musí obsahovat přesnou specifikaci 

požadovaného zboží, a to zejména typ, druh, množství, rozměr, 

barvu, tloušťku skla a termín dodání. 

2.4 Objednávka odběratele musí být podepsána osobou oprávněnou 

zastupovat odběratele v rozsahu nezbytném k uzavření Smlouvy. 

2.5 V případě objednávky, kdy bude nutné pro jednotlivou dodávku 

zboží vypracovat technické řešení ze strany dodavatele, je 

odběratel povinen technické řešení před zahájením výroby a 

dodáním dané dodávky na základě konkrétní objednávky 

písemně odsouhlasit. Dodavatel není povinen dodat zboží, které 

nebude odpovídat technickým možnostem a parametrům zboží 

běžně dodávaného dodavatelem. O této skutečnosti je povinen 

dodavatel informovat odběratele.   

2.6 Pro uzavření i obsah Smlouvy a objem zboží k dodání je 

rozhodující potvrzení objednávky dodavatelem.  

2.7 Smlouva bude uzavřena na základě závazné objednávky 

odběratele a jejího potvrzení dodavatelem. Předmětem 

jednotlivých smluv je dodávka zboží v rozsahu objednávky 

potvrzené dodavatelem a převedení vlastnického práva k tomuto 

Zboží na odběratele v souladu s dílčí Smlouvou. 

2.8 Odběratel je povinen učinit objednávku v písemné formě 

prostřednictvím dopisu, emailu či faxu. Dodavatel objednávku 

potvrzuje rovněž v písemné formě prostřednictvím dopisu, 

emailu či faxu.  

2.9 Pokud jedna smluvní strana stanoví navíc k sjednaným 

podmínkám dle jednotlivé dílčí Smlouvy další podmínky, nebo 

se od podmínek sjednaných ve sjednané dílčí Smlouvě odchýlí, 

budou podmínky takto stanovené touto smluvní stranou platné 

pouze tehdy, budou-li výslovně písemně přijaty druhou smluvní 

stranou, a to i v případě, že se jimi nemění Smlouva podstatným 

způsobem. 

 

 

Článek 3 

Ceny, splatnost 

 

3.1 Ceny dodavatele platí „ze závodu dodavatele“ (EXW Hrušovany 

u Brna – INCOTERMS 2010) a jsou sjednávány vždy 

individuálně ve Smlouvě. Nevyplyne-li z konkrétní objednávky 

jinak, nezahrnují ceny zákonem stanovenou daň z přidané 

hodnoty ani žádné jiné daně či poplatky. Poštovné či přepravné 

jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve 

výši dle ujednání smluvních stran anebo – nebude-li takovéto 

ujednání – v obvyklé výši.  

3.2 Nebude li v jednotlivé dílčí Smlouvě sjednáno jinak, je cena za 

zboží splatná do 30 dnů od vystavení faktury dodavatelem, která 

bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána odběrateli. 

Cena je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře dodavatele. 

 

 

Článek 4 

Dodací lhůta a dodací podmínky - Prodlení  

 

4.1 Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě. Dodavatel 

je oprávněn přiměřeně, maximálně však o dobu 4 týdnů, 

prodloužit ve Smlouvě sjednanou dodací lhůtu z důvodů 

nezaviněných dodavatelem ani odběratelem. Smluvní strany jsou 

v takovém případě vázány ustanoveními ve Smlouvě a 

prodloužení dodací doby nepředstavuje porušení Smlouvy. 

4.2 Pokud odběratel neposkytne dodavateli nutnou součinnost 

k včasnému dodání zboží a dodavatel z tohoto důvodu své 

závazky včas nesplní, lhůty pro plnění závazků dodavatele se 

přiměřeně prodlouží o každý den prodlení odběratele 

s poskytnutím součinnosti. To neplatí, pokud prodlení způsobí 

dodavatel. Lhůty pro plnění závazků dodavatele se přiměřeně 

prodlouží i v případě, že bude dodavatel dodávat odběrateli dílo, 

k jehož řádnému dodání je zapotřebí zajištění stavební 

připravenosti ze strany odběratele či součinnosti vlastníka 

nemovitosti v níž/na níž je dílo realizováno, a nebude-li možno z 

důvodu nedostatečné stavební připravenost či nedostatečné 

součinnosti vlastníka nemovitosti započít a/nebo pokračovat s 

montáží díla; nebude-li stavební připravenost zajištěna 

odběratelem ani v dodatečné lhůtě 15 dní, vyúčtuje dodavatel 

odběrateli částku odpovídající 100% kupní ceny zboží po 

odečtení odběratelem již uhrazené části kupní ceny, jakož i 

veškeré související náklady, které dodavateli vznikly. Splatnost 

této částky činí 7 dnů ode dne vystavení daňového dokladu 

dodavatelem a odběratel je povinen tuto částku uhradit.  

4.3 Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky mimo 

vůli stran, jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání 

nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost 

vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež nastala 

nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její 

povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 

strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala 

a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 

4.4 V případě prodlení dodavatele bude odběratel – v případě, že 

prokáže, že mu tímto vznikla škoda – oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve výši vždy 0,05% ceny části dodávky, která 

nemohla být v důsledku prodlení dodavatele uvedena do 

provozu, za každý ukončený týden prodlení, vždy však 

maximálně do výše 10% ceny takovéto části dodávky.  

4.5 Nárok na náhradu škody odběratele způsobené v důsledku 

prodlení stejně jako náhrady škody místo výkonů, který 

přesahuje hranici smluvní pokuty stanovenou v předchozím 

odstavci, a to ve všech případech zpoždění dodávky i po uplynutí 

určené dodací doby, je vyloučen.  

4.6 V případě, že odběratel neuhradí splatnou cenu za zboží v celé 

výši, nebude dodavatel dle sjednané dílčí Smlouvy a/nebo 

sjednaných dílčích Smluv povinen plnit své závazky z těchto 

smluv a v tomto případě není dána odpovědnost dodavatele za 

případné škody odběratele či třetích stran. V případě prodlení 

odběratele s úhradou splatné ceny je dodavatel dále oprávněn 

vůči odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše 

všech nákladů, které dodavateli vznikly v souvislosti s dodáním a 

výrobou sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, 

jakož i ušlý zisk. 

4.7 Za den zaplacení se považuje den připsání sjednaných částek na 

účet dodavatele uvedený ve faktuře. 

4.8 V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny za zboží a 

popř. sjednaného přepravného či jiných závazků odběratele je 

odběratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 

% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

Článek 5 

Dodání zboží 

 

5.1 Dodání zboží se uskutečňuje okamžikem, kdy je zboží 

připraveno k odebrání v závodě dodavatele (EXW Hrušovany u 

Brna), případně, je-li tak mezi smluvními stranami sjednáno, 

formou převzetí zboží prvním dopravcem, nebo dle dohody 

smluvních stran odběratelem ve skladu dodavatele.  

5.2 V případě způsobu dodání zboží odesláním na místo určení je 

místem a časem dodání okamžik předání prvnímu přepravci 

anebo zasilateli v sídle dodavatele, přičemž v tomto okamžiku 

přechází na odběratele i nebezpečí škody na zboží.  

5.3 Smluvní strany mohou další podmínky dopravy zboží včetně 

nákladů na dopravu sjednat individuálně ve Smlouvě po 

vzájemné dohodě mezi smluvními stranami.  

5.4 Dodavatel je vždy oprávněn plnit předmět Smlouvy i částečně a 

odběratel je povinen částečné plnění předmětu Smlouvy převzít. 

 

 

Článek 6 

Přechod vlastnického práva 

 

6.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem 

převzetí zboží odběratelem v případě přepravy zboží převzetím 

prvním přepravcem v závodu dodavatele, a to bez ohledu na 

způsob označení zásilky.  

6.2 Dodavatel si na veškeré plány, výkresy, technickou specifikaci, 

návody a jiné podklady související s dodáním zboží (dále rovněž 

jako „podklady“) vyhrazuje vlastnická a autorská práva, a to v 

neomezeném rozsahu. Tyto podklady mohou být poskytnuty třetí 

osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu 

dodavatele a musí se v případě, že nebude uzavřena Smlouva, na 

vyžádání neprodleně vrátit dodavateli.  

6.3 V případě porušení povinností ze strany odběratele, zejména při 

zpoždění platby či zálohové platby, je dodavatel oprávněn (dle 

vlastní volby) odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit plnění 

(včetně nevydání zboží). Odběratel je povinen vydat zboží 

dodavateli či jím pověřené osobě (na žádost dodavatele) a 

poskytnout v tomto směru veškerou součinnost. 

6.4 Odběratel nesmí bránit převzetí zboží na základě drobných vad. 

 

 

Článek 7 

Vady zboží 

 

7.1 Za vady odpovídá dodavatel následujícím způsobem:  

 Všechny komponenty zboží, které během promlčecí, resp. 

prekluzivní, lhůty pro uplatnění vad vykazují vady, musí být, 

pokud vada na zboží vázla již v okamžiku přechodu nebezpečí 

škody na věci, dodatečně odstraněny způsobem, který dodavatel 

uzná za vhodný a účelný.  

7.2 V případě zjevných vad zboží je odběratel povinen tyto vady 

oznámit dodavateli nejpozději do 14 dnů od okamžiku dodání 

zboží dodavatelem odběrateli, jinak toto právo odběratele zaniká. 

7.3 Vady zboží musí být odběratelem dodavateli vytknuty písemně a 

bezodkladně po jejich zjištění, vždy však nejpozději do 7 dnů ode 

dne jejich zjištění.  

7.4 Při vytknutí vad nemá odběratel právo pozastavit jakékoli platby 

či jejich části vztahující se k ceně za zboží a dobám splatnosti dle 

Smlouvy. Ustanovení § 2108 NOZ se nepoužije.    

7.5 Dodavateli musí být poskytnuta přiměřená lhůta k odstranění 

případných vad, kterou v případě nemožnosti dohody stanoví 

v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností 

dodavatel. V případě sporu mezi dodavatelem a odběratelem o 

existenci vad na zboží bude existence vad na zboží prověřena 

odborníkem určeným dodavatelem, přičemž lhůta k odstranění 

vad začne běžet až definitivním určením odborníka, že se jedná o 

vady.  

7.6 Pokud bude odstranění vad neúspěšné, bude odběratel oprávněn 

požadovat přiměřenou slevu z ceny s přihlédnutím k rozsahu a 

charakteru vady.  

7.7 Nároky z vad nevzniknou v případě nepodstatných odchylek od 

dohodnuté jakosti, nevhodného skladování, nepatrného omezení 

použitelnosti, přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po 

přechodu nebezpečí škody na zboží vlivem špatného nebo 

nedbalého zacházení, neodborné montáže či instalace, montáže, 

instalace či použití zboží v rozporu s návodem k obsluze a 

údržbě, provozní a technickou příručkou a/nebo technickými 

listy a/nebo montáže či instalace osobou, neproškolenou 

dodavatelem, nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které 

nejsou zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad nevzniknou ani při 

neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany 

odběratele nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Nároky 

odběratele z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly v 

důsledku speciálního zadání odběratele a/nebo odlišného 

využívání, než jaké dodavatel stanovil  a/nebo z toho, že 

odběratel zboží pozměnil nebo nevyužíval v kombinaci s 

originálními výrobky dodavatele. 

7.8 Nároky z vad nevzniknou v případě, že bude zboží používáno 

v rozporu s platnými technickými normami a/nebo pokyny 

dodavatele vztahujícími se ke zboží.  

7.9 Dodavatel není povinen zajišťovat náhradní dodávky zboží či 

jeho částí, které se již nevyrábí. 

7.10 Údaje o technické specifikaci nejsou považovány za záruku za 

zboží.  

 

 

Článek 8 

Průmyslová práva a autorská práva, právní vady 

 

8.1 Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do 

průmyslových a autorských práv vztahujících se ke zboží 

V případě porušení dané povinnosti odběratele nese veškerou 

odpovědnost za porušení průmyslových a autorských či jiných 

souvisejících práv odběratel. 

 

 

Článek 9 

Nemožnost provedení – Přizpůsobení Smlouvy – Změna okolností 

 

9.1 Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ. Tím nejsou dotčena práva 

dodavatele vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 

1765 a § 1766 NOZ. 

 

 

Článek 10 

Jiné nároky na náhradu škody   

 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody 

způsobené dodavatelem bude odpovídat nejvýše ceně za zboží, 

v souvislosti s jehož dodáním daná škoda vznikla. 

10.2 Promlčecí doba nároků na náhradu škody způsobené porušením 

zákonné či smluvní povinnosti dodavatele činí 12 měsíců ode 

dne, kdy došlo ke vzniku škody.  

 

 

Článek 11 

Rozhodčí doložka a aplikovatelné právo 

 

11.1 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, týkající 

se uplatnění nároků z vad zboží nebo peněžitého plnění, jehož 

hodnota (hodnota sporu) bez příslušenství přesáhne částku 

odpovídající 100 000,- Kč, budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 

jedním rozhodcem. Místem sudiště je Brno. Všechny ostatní 

spory ze Smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy. 

11.2 Místní příslušnost soudu v případě všech právních sporů 

vyplývajících přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu dána 

místem sídla dodavatele. Dodavatel je nicméně oprávněn uplatnit 

své nároky vůči odběrateli i v místě sídla odběratele.  

11.3 Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije české 

právo s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy 

OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). Obchodní 

zvyklost nemá dle § 558 odst. 2 NOZ přednost před ustanovením 

zákona, jež nemá donucující účinky. 


