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 Všeobecné obchodní podmínky 

Rozsah dodávek zboží určuje smlouva, kterou se rozumí bezvýhradné přijetí nabídky, kupní smlouva, jiný druh smlouvy. 

Zbožím se rozumí výrobky či služby, náhradní díly. Prodávajícím se rozumí rovněž dodavatel, kupujícím rovněž odběratel, 

pokud jsou ve smlouvě smluvní strany takto označeny, nebo i jiné ve smlouvě použité označení smluvních stran. 

 

                   Čl. 1 - Fakturace a placení ceny zboží                 

1) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu ve sjednané výši. Podkladem pro zaplacení ceny 

(zálohy) je faktura. Právo fakturovat vzniká dle podmínek smlouvy. Datem splatnosti je datum připsání částky ve prospěch 

účtu prodávajícího. Poskytnuté zálohy budou vypořádány v konečné faktuře.                                                         

2) Veškeré platby provede kupující, pokud není sjednáno jinak, bezhotovostně, příkazem k úhradě na účet prodávajícího; ve 

variabilním symbolu uvede číslo faktury. Veškeré platby kupujícího musí být prováděny výhradně na bankovní účet 

prodávajícího uvedený ve faktuře shodně se smlouvou. Případná změna bankovního účtu musí být prodávajícím oznámena 

kupujícímu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě a ověřeno telefonicky. 

3) V případě nezaplacení do data splatnosti je prodávající oprávněn prodloužit sjednanou dodací lhůtu. V případě prodlení se 

zaplacením, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně z dlužné částky, prodávající je rovněž v tomto 

případě oprávněn od smlouvy odstoupit. Dosud nesplatné pohledávky prodávajícího (zejména splátky) se stávají okamžitě 

splatnými v případě prodlení kupujícího s některou jeho platbou o více než 15 dní. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok prodávajícího na náhradu přímé a nepřímé škody. 

4) Veškeré písemnosti, které se vztahují ke smlouvě, musí být druhé straně doručeny buď osobně, nebo prostřednictvím držitele 

poštovní licence, na adresu uvedenou ve smlouvě.   

5) V případě, že se jakoukoliv písemnost nepodaří doručit na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě nebo je její přijetí 

odmítnuto, považuje se písemnost za doručenou uplynutím 3. dne od uložení zásilky na poště. 

6) Kupující není oprávněn zadržovat cenu dodávky zboží, popřípadě její část. Kupující není oprávněn si jednostranně započítat 

proti pohledávce prodávajícího z titulu zaplacení ceny dodávky zboží svoji pohledávku za prodávajícím.  

7) Prodávající je oprávněn odmítnout nabídku či pozastavit dodání zboží kupujícímu, který je v prodlení s plněním svých 

peněžitých závazků vůči prodávajícímu. 

8) Není-li dohodnuto jinak, ceny uvedené v ceníku prodávajícího, nabídce nebo smlouvě jsou uvedeny bez DPH a nejsou v nich 

zahrnuty náklady na dopravu, balení, pojištění zboží a v případě dodávky mimo území ČR rovněž náklady spojené s vývozem 

zboží, tj. daně, celní poplatky, dávky a jakékoliv další výdaje vybírané mimo Českou republiku. 

 

Čl. 2 - Místo a způsob plnění, dodací podmínky 

1) Splněním závazku prodávajícího dodat zboží se rozumí splnění jeho dodávky kupujícímu ve sjednané dodací lhůtě a místě 

plnění. Pokud není ve smlouvě místo plnění sjednáno odchylně, pak platí, že prodávající splní povinnost dodat zboží tím, že 

umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě svého sídla. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn 

uskladnit zboží na náklady kupujícího. O této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí a sdělí mu 

skladovací náklady. Prodávající je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu kupující neuhradí vzniklé skladovací náklady.  

2) Pokud je ve smlouvě sjednáno, že zboží bude dodáno kupujícímu v určitém místě, splní prodávající svoji povinnost dodat, 

předáním zboží prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu nebo pověřenému 

dopravci za přepravu dle smluvní ceny přepravy. Cena přepravy zboží není zahrnuta v kupní ceně, pokud není dohodnuto 

jinak. 

3) Zboží (výrobky) budou dodávány volně nebo v přepravních obalech. Součástí dodávky zboží je dodací list.  
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4) Prodávající není v prodlení v důsledku neodvratitelných událostí, vyšší moci, zásahů úřadů, dopravních a celních prodlení, 

stávek, výluk, živelných pohrom. Za případy vyšší moci se také považují epidemie, požár, povodně, zátopy, občanské nepokoje, 

mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, 

teroristický útok apod. Pokud účinky vyšší moci trvají déle než 3 měsíce, je kterákoliv strana oprávněna odstoupit od smlouvy.  

5) Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, je-li důvodem prodlení neposkytnutí spolupůsobení nebo jiné součinnosti ze 

strany kupujícího.  

6) Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující dnem jeho úplného zaplacení. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího 

dnem, kdy nastaly účinky splnění závazku prodávajícího dodat zboží kupujícímu.  

7) Celková výše náhrady škody, jež by mohla vzniknout v souvislosti s plněním smlouvy jako předvídatelná škoda a kterou může 

smluvní strava požadovat, je limitována částkou rovnající se 30 % smluvní ceny zboží. 

8) Kupující si je vědom toho, že dodávky zboží mohou podléhat omezením stanovených mezinárodními smlouvami, 

právními předpisy českými anebo zahraničním omezením vč. včetně právních předpisů Evropské unie týkajících se 

kontroly vývozu, a že bez povolení k vývozu nebo dalšímu vývozu (reexportu) vystaveného příslušnými úřady nelze zboží 

prodávat, pronajímat ani jinak používat. Kupující se zavazuje tato ustanovení a předpisy dodržovat. Kupující si je vědom 

toho, že tato ustanovení a předpisy se mohou měnit a uplatní se na smlouvy ve znění platném v daném okamžiku. 

 

 

Čl. 3 - Práva z odpovědnosti za vady, záruky 

1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, kvalitě a v termínech potvrzených prodávajícím. Za předpokladu splnění 

smluvních závazků kupujícím poskytuje prodávající na zboží při jeho běžném používání k účelu, k němuž je určeno, záruku 

v délce dle smlouvy, není-li v ní uvedena pak v délce dle reklamačního řádu STROS-Sedlčanské strojírny a.s. Záruční doba běží 

ode dne splnění dodávky zboží. Znění obchodních podmínek má přednost před zněním reklamačního řádu. 

2) Při zjištění, že dodané zboží vykazuje vady, má kupující právo vady reklamovat. Prodávající neodpovídá zejména za vady 

vzniklé v důsledku přepravy zboží kupujícím, za vady způsobené neodbornou montáží případně v jejím důsledku a tehdy, 

byly-li provedeny montáž, opravy a změny na zboží kupujícím nebo třetí osobou nebo byly způsobeny jinou činností 

kupujícího nebo třetí osoby. Podrobnosti reklamačního řízení upravuje Reklamační řád – revize 5/2021-11-22, který je 

zveřejněn na webových stránkách: www.stros.cz 

3) Reklamace může být uznána pouze v případě, že je uplatněna písemně a na předepsaném formuláři a to do 5 dnů po jejím 

zjištění. V reklamaci vady musí být mimo jiné uvedeno: číslo smlouvy, výrobní číslo zdvihacího zařízení je-li zdvihací zařízení 

předmětem plnění, popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, fotodokumentace. Vada může být podle svého 

charakteru odstraněna buď výměnou, nebo opravou vadné části zboží, které je předmětem reklamace, případně slevou 

z ceny, nebrání-li vada užívání zboží. Volba způsobu odstranění vady přísluší prodávajícímu. Uplatňovat práva z vad je 

oprávněn pouze kupující. 

4) V případě zdvihacích zařízení (osobonákladní, nákladní a permanentní výtahy, závěsné lávky, pracovní plošiny) může být 

reklamace uznána pouze v případě, že kupující má pracovníky (obsluhu a servisní pracovníky, montéry, revizní techniky) 

proškolené ve výrobním závodě prodávajícího před expedicí zdvihacího zařízení a vlastnící certifikát o proškolení výrobcem. 

Pracovníci budou proškoleni prodávajícím (výrobcem) pro provádění montáže a demontáže a pro běžnou údržbu strojů. 

Školení lze uskutečnit buď ve výrobním závodě prodávajícího, nebo v místě montáže zdvihacího zařízení. O školení musí být 

proveden záznam v provozní dokumentaci příslušného zdvihacího zařízení. Kupující umožní dvakrát ročně kontrolu 

technického stavu zdvihacího zařízení a kontrolu, zda byla prováděna pravidelná údržba v rozsahu dle provozní 

dokumentace, jejíž součástí je manuál pro obsluhu a údržbu. O provedené kontrole bude proveden záznam v provozní 

dokumentaci příslušného zdvihacího zařízení (knize výtahu). Kupující (uživatel) zdvihacího zařízení je povinen stanovit osobu 

odpovědnou za jeho provoz a servis zdvihacího zařízení. V provozní dokumentaci musí být osobou odpovědnou za provoz a 

servis zdvihacího zařízení prováděny chronologicky veškeré záznamy o jeho provozu, poruchách, opravách a servisu dle 

podmínek manuálu pro obsluhu a údržbu a všechny důležité skutečnosti týkající se jeho provozu. Správnou funkci zdvihacího 

zařízení lze zaručit pouze při dodržení pravidel údržby a podmínkami jeho užití dle manuálu. 

 
Čl. 4 - Ostatní ujednání 

1) Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené smlouvou, jejími přílohami a těmito obchodními podmínkami se řídí 

právními předpisy České republiky.  

2) Smluvní strany výslovně potvrzují a souhlasí s tím, že místně příslušným soudem pro obě smluvní strany je soud určený dle 

místa sídla prodávajícího.  
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3) V případě, že v textu smlouvy by bylo ujednání odchylné nebo kontroverzní se zněním obchodních podmínek, pak takové 

ujednání má přednost před zněním obchodních podmínek. 

4) Odkáží-li smluvní strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena 

s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 

podmínky některé smluvní strany vylučují. 

 

Čl. 5 – Storno dodávky zboží (zakázky) 

1) V případě zrušení dodávky zboží (zakázky) nikoliv z důvodů na straně prodávajícího, náleží prodávajícímu paušální náhrada 

nákladů a zisku ve výši stanovené takto: 

 20 % smluvní ceny v případě zrušení zakázky po ukončení konstrukčních a projekčních prací na zakázce, 

 70 % smluvní ceny v případě zrušení zakázky po zadání zakázky do výroby v době do 30 dnů před sjednanou dobou plnění 

zakázky,  

 100 % smluvní ceny v případě zrušení zakázky v době kratší než 30 dnů před sjednanou dobou plnění zakázky. 

2) Zrušení zakázky je účinné okamžikem zaplacení paušální náhrady nákladů a zisku kupujícím na účet prodávajícího ve výši dle 

odst. 1, do té doby práce na zakázce pokračují.  

   

Čl. 6 – Zvláštní ujednání 

1) Délka promlčecí lhůty je stanovena v délce trvání čtyř let u peněžitých závazků. 

2) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky 

umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Má se za to, že záznamy údajů o právních jednáních 

v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li se systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. 

Podmínkou vzniku smlouvy je nutná dohoda o celém jejím obsahu bez jakýchkoliv výhrad v písemné formě. 

3) Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržel od 

kupujícího. 

4) Průvodní technická dokumentace, je-li dodávána spolu se zbožím prodávajícím, je duševním vlastnictvím prodávajícího a 

podléhá ochraně podle práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Tuto dokumentaci je možno užívat pouze 

v souvislosti s účelem použití zboží, kupující ji nesmí využívat jiným způsobem, či zpřístupňovat třetím osobám, bez 

předchozího souhlasu prodávajícího. Výrobce používá pro své výrobky a služby ochrannou známku STROS , která je 

registrovanou ochrannou známkou. 

5) Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách: www.stros.cz 

http://www.stros.cz/

