
A. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Závazným potvrzením objednávky je pouze a jedině potvrzení 
vyge nerované z účetního systému SAP firmy voestalpine High 
Performance Metals CZ s.r.o. Jakákoliv jiná komunikace nemůže být 
brána jako závazná. 

B. KUPNÍ CENA
Kupní cenou se pro účely těchto Podmínek rozumí kupní cena/-y 
jednotlivých položek předmětu koupě dle specifikace obsaženév 
objednávce, v jejím potvrzení nebo v jiných listinách potvrzujících 
uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak. Další náležitosti 
související s kupní cenou, zejména balení, řezam, přepravné 
(dopravné) a podobně se specifikují v potvrzení ob jednávky. 

C. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 
2. Prodávající je oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli pohledávku 
 vůči kupujícímu vzniklou z kupní smlouvy ve prospěch jakékoli třetí 
 osoby. 
3. Prodávající je povinen zboží zabalit a opatřit pro přepravu 
 způsobem obvyklým. 
4. Prodávající předá kupujícímu spolu se zbožím všechny doklady 
 nutné k převzetí a řádnému užívání zboží odpovídající jeho 
 charakteru, které si kupující ke dni uzavření kupní smlouvy
 od prodávajícího vyžádal. 
5. Kupující se stává vlastníkem koupeného zboží teprve dnem 
 úplného zaplacení kupní ceny s příslušenstvím. 
6. Koupené zboží je považováno prodávajícím za řádně předané 
 kupujícímu dnem uvedeným v dodacím listu či jiné podobné 
 listině (v případě převzetí zboží kupujícím přímo u prodávajícího).  
 Při dodání zboží prostřednictvím přepravce (dopravce) je koupené 
 zboží považováno za řádně předané dnem, kdy prodávající toto 
 zboží předal přepravci ( dopravci). 

7. Placení a fakturace:
 a) Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu 
  zboží na základě faktury, která musí obsahovat veškeré 
  náležitosti daňového dokladu. Prodávající je oprávněn 
  fakturovat kupní cenu zboží kdykoli po jeho řádném dodání 
  kupujícímu ve smyslu odstavce 6. Fakturu zašle prodávající 
  kupujícímu zpravidla ve dvou vyhotoveních.
 b) Faktura musí obsahovat:

• IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
• Bankovní spojení prodávajícího,
• Ostatní náležitosti dle zákona č. 588/92 Sb. v platném znění.

c) Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů s tím, že faktura  
 bude kupujícímu doručena vždy nejméně 14 dnů před 

 termínem splatnosti. V případě pozdějšího doručení faktury se 
 přiměřeně doba splatnosti faktury prodlužuje.
d) Kupující může fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu, 
 obsahuje-li:

• nesprávné údaje o kupní ceně,
• chybné náležitosti,
• chybí-li ve faktuře některá z předepsaných náležitostí

 dle bodu 7.b,
• jsou-li fakturovány služby, které nebyly předem dohodnuty  

 a nejsou obsaženy v objednávce nebo v jejím potvrzení  
 prodávajícím.

Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti, musí ji kupující 
vrátit zpět prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího 
obdržení a to spolu s uvedením, který údaj je ve faktuře považován 

za nesprávný nebo neúplný a v jakém rozsahu má být faktura 
ze strany prodávajícího doplněna (upravena). Nevrátí-li kupující 
prodávajícímu fakturu spolu s uvedením údajů nutných pro její 
doplnění v uvedené lhůtě 7 dnů ode dne jejího obdržení, považuje se 
faktura uplynutím 8. dne od jejího doručení kupujícímu za bezvadnou 
a kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené 
v takové faktuře. V případě, že kupující fakturu vrátí prodávajícímu 
v uvedené sedmidenní lhůtě, přestože tato bude obsahovat všechny 
náležitosti, je kupující rovněž povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě 
splatnosti ve faktuře uvedené. 

V případě vystavení nové faktury je kupující povinen zaplatit fakturu 
ve lhůtě v ní uvedené, která nesmí být kratší než 14 dnů. 

8. Úrok z prodlení:
 a) Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním smluveného 
  předmětu plnění nebo jeho části, má kupující právo účtovat 
  prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 
  5‰ ze smluvené kupní ceny předmětu plnění, jehož se 
  prodlení týká.
 b) Dostane-li se kupující do prodlení s placením kupní ceny nebo 
  jeho příslušenství, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok 
  z prodlení ve výši 25‰ z dlužné částky ročně až do zaplacení. 
  Prodávající je oprávněn započítat plnění ze strany kupujícího 
  dle vlastního uvážení buď na úroky nebo na jistinu.

9. Dodání předmětu koupě a nabytí vlastnického práva: 
Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě na 
dohodnuté místo určení v termínech dohodnutých s kupujícím, 
nedohodnou-li se jinak. K přechodu vlastnického práva 
z prodávajícího na kupujícího dochází teprve dnem úplného 
zaplacení kupní ceny s příslušenstvím.

10. Reklamace:
Kupující je povinen uplatnit jakékoli nároky z případných vad 
koupeného zboží u prodávajícího písemným oznámením, které 
musí být doručeno prodávajícímu a které musí obsahovat 
označení druhu dodaného zboží, termín dodání zboží, údaj 
o faktuře, kterou byla kupní cena zboží vyfakturována (určením 
jejího čísla a data vystavení), údaj kdy (přesné datum) a kým 
byla vada dodaného zboží zjištěna a zejména přesný popis vady 
dodaného zboží opatřený případně též znaleckým posudkem 
potvrzujícím, že dodané zboží vadu skutečně vykazuje a návrh 
kupujícího na způsob odstranění vady, tedy zda kupující 
uplatňuje slevu z kupní ceny, částečnou výměnu vadného zboží, 
výměnu celé dodávky, případně jiný určitý způsob odstranění 
vady. Nedojde-li ze strany kupujícího k uplatnění nároku za 
případné vady zboží způsobem popsaným výše a to zejména 
s jmenovitým uvedením všech náležitostí uplatnění nároku 
z případných vad zboží jak popsáno výše:

• do 10 dnů od dodání zboží (v případě dodání menšího 
množství zboží),

• do 30 dnů od dodání zboží (v případě zjevných, skrytých nebo

jakýchkoli jiných vad zboží), považuje se marným uplynutím 
uvedených lhůt dodané zboží za zboží dodané bez vad. Právo 
kupujícího z vad zboží pak nemůže být přiznáno v soudním 
řízení, jestliže kupující neuplatní způsobem shora popsaným 
u prodávajícího nárok z vad zboží v uvedené lhůtě 10 dnů 
(v případě vady v podobě množství dodaného zboží) nebo 
v uvedené lhůtě 30 dnů (v případě ostatních vad). Tyto 
všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2018
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