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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („VOP“) 

společnosti ARTHUR-GIPS s.r.o., IČ: 27164152, se sídlem Nádražní 4111, 276 01 Mělník 

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 101176, jako prodávajícího nebo zhotovitele, 
(dále jen jako„dodavatel“), v rámci obchodních vztahů mezi podnikateli 

 

Článek 1 – Všeobecná ustanovení 

1.1 Tyto podmínky se použijí pro všechny smlouvy o prodeji zboží, poskytnutí služeb a zhotovení díla dodavatelem. Odchylky od 
těchto VOP jsou možné jen na základě písemné smlouvy dodavatele s objednatelem nebo kupujícím (dále souhrnně jen jako 
„objednatel“), uzavřené jednotlivě, vždy pro každý případ (dále jako „dílčí smlouva“) nebo v rámcové smlouvě.  

1.2. Eventuální obchodní podmínky objednatele se nepoužijí. 

Článek 2  –  Uzavření smlouvy  

2.1 Informace obsažené ve specif ikacích výrobků a služeb dodavatele, prospektech, reklamních materiálech atd. mohou sloužit jen 
jako vodítko, dodavatele nezavazují a nepředstavují ani závazný návrh na uzavření smlouvy. 

2.2. Dílčí smlouva mezi objednatelem a dodavatelem je uzavřena na základě souhlasných písemných nebo e-mailových projevů 
vůle stran (objednávky objednatele, či nabídky dodavatele a jejich akceptace druhou stranou). Objednávka musí obsahovat 
přesnou specif ikaci druhu zboží, jeho množství a dobu dodání nebo specifikaci díla a dobu pro jeho provedení. Dodavatel není 
povinen objednávku akceptovat a potvrdit.  

2.3. Dodavatel je oprávněn potvrdit objednávku i konkludentně dodáním zboží, zahájením provádění díla nebo zasláním 
(předáním) faktury.  

2.4. Dodavatel je oprávněn akceptovat výše uvedenými způsoby i ústní objednávku, v takovém případě je důkazem o uzavření 
smlouvy a o jejím obsahu potvrzení objednávky, obsah, dodacího listu, nebo obsah vystavené faktury, předané nebo elektronicky 
zaslané objednateli.  

2.5. Smlouva je uzavřena pouze v bodech a v rozsahu, v němž je objednávka výše uvedeným způsobem dodavatelem výslovně 
potvrzena. Údaje nad rámec objednávky, obsažené v jejím potvrzení, se stávají obsahem smlouvy jen tehdy, pokud je objednatel 
schválí. Objednatel je povinen na žádost dodavatele písemně odsouhlasit potvrzení objednávky a průvodní dokumentaci. Pokud 
dodavatel požádá o toto následné odsouhlasení, je písemné odsouhlasení potvrzení objednávky objednatelem odkládací 
podmínkou účinnosti dílčí smlouvy. Pokud objednatel potvrzení objednávky neodsouhlasí v dodavatelem stanovené lhůtě, 
dodavatel může od smlouvy odstoupit.  

2.6. Dílčí smlouva může být uzavřena i samostatnou písemnou smlouvou stran.  

2.7. Není-li stranami ve smlouvě sjednáno jinak, objednatel nemůže objednávku zaslanou dodavateli jednostranně měnit nebo 
rušit a tato objednávka je neodvolatelná a pro objednatele závazná.   

Článek 3 - Technické parametry 

3.1 Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je seznámen s vlastnostmi prodávaného zboží nebo věcmi použitými na zhotovení 
díla a jejich faktickými technickými i fyzikálními parametry. Objednatel je povinen seznámit se i s podmínkami montáže a užití 
zboží a uzavřením smlouvy potvrzuje, že tyto informace mu byly poskytnuty.  

3.2. Objednatel je povinen poskytnout svým odběratelům a subjektům, nakládajícím se zbožím nebo provádějícím jeho montáž, 
veškeré informace a poučení ve výše uvedeném rozsahu.  

Článek 4 – Dodání zboží, zhotovení díla a přechod nebezpečí škody na zboží a díle 

4.1 Dodavatel bude dodávat zboží nebo zhotovovat dílo v dodací lhůtě uvedené v dílčí smlouvě (doba dodání).  

4.2 Dodání zboží se provádí ze závodu nebo ze skladu dodavatele nebo případně v jiném místě dle jejich určení dodavatelem ve 
smlouvě (místo dodání).  

4.3. Pokud smlouva stanoví odeslání zboží objednateli, dodání zboží se uskuteční jeho předáním prvnímu dopravci k  přepravě, 
který převzetí zboží potvrdí na dodacím listu nebo přepravní dokumentaci.  

4.4. Jestliže zboží nemá být podle smlouvy objednateli odesláno a objednatel si ho ve sjednané době dodání nevyzvedne, 
uskuteční se dodání okamžikem, kdy zboží bylo pro objednatele připraveno k vyzvednutí.  

4.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele dodáním zboží.  

4.6.  Objednatel je povinen stvrdit dodání zboží podpisem dodacího listu. Po dobu prodlení se splněním této povinnosti nemá 
dodavatel povinnost dodat zboží dle smlouvy a objednatel se ocitá v prodlení s jeho odebráním.  

4.7. V případě prodlení objednatele s odebráním zboží nebo převzetím díla vzniká dodavateli právo vystavit a zaslat objednateli 
fakturu na cenu díla nebo dodaného zboží a zároveň právo odstoupit (a to i částečně) od dané dílčí smlouvy, kdy v obou případech 
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objednateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny nebo ceny za dílo za každý den 
prodlení s odebráním zboží nebo převzetím díla.  

4.8. Jakékoliv prodlení objednatele vylučuje prodlení dodavatele s dodáním zboží nebo zhotovením díla, a to i podle ostatních  
smluv uzavřených mezi těmito účastníky.  

4.9. Dílo je provedeno okamžikem jeho dokončení, bez ohledu na to, zda si ho objednatel fyzicky převezme. O dokončení díla bude 
objednatel dodavatelem vyrozuměn a vyzván k jeho převzetí na konkrétní den, od kterého začne také běžet záruční doba a jímž 
přechází nebezpečí škody na díle na objednatele, pokud v daném konkrétním případě podle příslušných zákonných ustanovení 
nepřechází dříve. Objednatel je povinen dílo po jeho dokončení v dodavatelem stanovené době převzít a převzetí dodavateli 
písemně potvrdit. Po dobu prodlení objednatele s převzetím díla není dodavatel povinen o něj jakkoliv pečovat.  

Článek 5 - Záruky a odpovědnost, Reklamační řád 

5.1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost, pouze pokud je to výslovně uvedeno ve smlouvě, a to výhradně v rozsahu poskytnuté 
záruky a za podmínek uvedených v následujících odstavcích.  

5.2. Objednatel není oprávněn nakládat se zbožím v rozporu s podmínkami záruk dodavatele dle VOP a uzavřených smluv. 

5.3. Za způsob montáže a vhodnost výrobku pro daný účel, za projekt nebo zapojení do dalších systémů, odpovídá v případě koupě 
objednatel. Dodavatel v případě koupě zejména neodpovídá za poškození, vzniklé v důsledku použití zakoupeného zboží k 
nevhodnému účelu, nebo jeho zapracování do jiného nevhodného systému nebo stavby, případně jeho spojení s materiálem jiného 
výrobce, nevhodným nebo nekompatibilním.  

5.4. Záruka za jakost se nikdy nevztahuje na případy, kdy s dodaným zbožím nebo zhotoveným dílem není nakládáno s odbornou 
péčí, v souladu s právními předpisy, normami, uzavřenými smlouvami, případně dodanou technickou dokumentací (návody a 
pokyny výrobce) nebo je po dodání poškozeno. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené po převzetí zboží objednatelem 
vnějšími okolnostmi, které sám nezpůsobil  

5.5. Strany uzavřením smlouvy shodně prohlašují, že jakákoliv předpokládaná škoda, za níž by mohl dodavatel v souvislost i s 
prodejem zboží nebo zhotovením díla vůči objednateli nebo třetí osobě odpovídat, nemůže nikdy přesáhnout cenu za zboží nebo 
dílo dle dané smlouvy.  

5.6. Objednatel je povinen při převzetí dílo či zboží dostatečně prohlédnout a takovou prohlídkou případně zjištěné vady, zejména 
množstevní či zjevné poškození, uplatnit u dodavatele již záznamem v dodacím listu nebo jiném obdobném zápisu o převzetí, jinak 
za takovou prohlídkou zjist itelné vady dodavatel neodpovídá, ledaže objednatel jednoznačně prokáže, že zboží nebo dílo mělo 
vady již v době přechodu nebezpečí škody. 

5.7. Jedná-li se o zboží, které má být dále zpracováno a vykazuje zjevné vady, které bylo možné zjist it po jeho dodání, je 
objednatel povinen takové vady oznámit dodavateli bezodkladně, nejpozději do 5 dnů a takové zboží dále nezpracovávat. 

Článek 6 –  Výhrada vlastnického práva  

6.1. Všechny kupní smlouvy o prodeji jsou uzavírány s výhradou vlastnictví, ve smyslu §2132 občanského zákoníku. Vlastnictví zboží 
přechází na objednatele úplným zaplacením ceny v souladu s platebními podmínkami. Dokud vlastnictví zboží nepřešlo na 
objednatele, objednatel není oprávněn zboží zcizit, dát do zástavy, udělit jakákoliv práva k němu třetí osobě, nebo toto zboží 
namontovat, či zapracovat do jiného zboží nebo systému.  

6.2.  Strany sjednávají, že věci dodavatele, které jsou nebo mají být použity na zhotovení díla a nebyly zapracovány do díla ve 
vlastnictví objednatele, zůstávají vlastnictvím dodavatele až do zaplacení celé ceny.  

6.3. Objednatel se zavazuje vykazovat příslušné zboží účetně jako vlastnictví dodavatele, zacházet s ním s odbornou péčí a mít ho 
pojištěno proti jakékoliv újmě, dokud zboží nepřešlo do jeho vlastnictví.  

Článek 7  –  Cena  

7.1. Pokud není cena v dílčí smlouvě sjednána, platí cena dle ceníku dodavatele, aktuálního při uzavření dílčí smlouvy, který je 
veřejně přístupný v jeho sídle. Pokud v ceníku není výslovně uvedeno, že ceny jsou uvedeny včetně DPH, k cenám v něm 
uvedeným bude připočtena DPH v platné zákonné výši. Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se s ceníkem seznámil, a že s 
ním souhlasí. Dodavatel je oprávněn ceník jednostranně měnit, a to i bez souhlasu objednatele. Tyto změny se nedotknou cen v již 
uzavřených dílčích smlouvách. 

7.2. Pokud není sjednáno jinak, všechny ceny se rozumí pouze při dodání ze závodu nebo ze skladu dodavatele. Cena nezahrnuje 
náklady na nakládku, dopravu a vykládku zboží, pokud je sjednáno dodání mimo závod nebo sklad dodavatele; tyto náklady nese 
objednatel. 

Článek 8 – Platební podmínky 

8.1. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká ihned po dodání zboží. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká ihned po dokončení díla.  

8.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zálohu ve výši 50 % ze sjednané ceny ihned po uzavření dílčí smlouvy, není-li výslovně 
sjednáno jinak.  
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8.3. Objednatel je povinen zaplatit cenu dle dílčí smlouvy bez nároku na jakékoliv slevy, není-li výslovně sjednáno jinak. 

8.4.  Pokud není stranami sjednána nebo ve faktuře uvedena lhůta delší, lhůta splatnosti činí 14 dnů po datu vystavení faktury. 
Cena se považuje za včas a řádně uhrazenou, pokud je v souladu s fakturou nejpozději v den splatnosti v celé výši připsána na účet 
dodavatele.  

8.5. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou ceny, 
a to vedle dalších zákonných nároků dodavatele, včetně nároku na náhradu škody.  

8.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je dodavatel dále oprávněn odstoupit (a to i částečně) od dané dílčí smlouvy, 
jakož i od všech ostatních uzavřených smluv s objednatelem, nebo pozastavit dodávky zboží a provádění díla, a to i podle 
ostatních uzavřených smluv.  

8.7. V případě, že je na objednatele podán insolvenční návrh nebo zahájena exekuce, dnem zahájení insolvenčního řízení nebo 
exekuce nastává splatnost vyúčtovaných cen dle uzavřených dílčích smluv, bez ohledu na sjednanou splatnost, nebo je dodavatel z 
těchto důvodů oprávněn od již uzavřených smluv odstoupit. 

Článek 9 - Vyšší moc 

9.1. V případě působení vyšší moci nebo okolností na vůli dodavatele nezávislých, které brání dodavateli v částečném nebo úplném 
splnění smlouvy, nedostává se dodavatel do prodlení s plněním dle smlouvy a má právo přerušit plnění smlouvy, či má alternativně 
právo odstoupit od smlouvy, respektive od té její část i, která nebyla ještě splněna, a to bez jakékoliv sankce.  

Článek 10 –  Rozhodné právo  

10.1. Vztahy mezi dodavatelem a objednatelem se vždy řídí českým právem. 

10.2.  K řešení sporů, souvisejících s uzavřenou smlouvou, jsou příslušné soudy ČR. Všechny spory vzniklé v souvislost i s plněním 
dle smluv a těchto VOP budou řešeny u obecného soudu dodavatele, pokud právní předpisy výslovně neurčují jinak.  

10.3. Unifikované nebo vzorové obchodní podmínky, ani obchodní podmínky dodavatele se nepoužijí.  

Článek 11 – Závěrečná ustanovení 

11.1. Stanou-li se jakákoliv ujednání z těchto VOP, dílčí smlouvy, smlouvy o dílo či rámcové smlouvy zcela nebo částečně neplatná, 
zbytečná nebo obsolentní, zůstávají ostatní ujednání nadále v plné platnosti a strany v takovém případě nahradí tato ujednání  
novým ujednáním, které bude svým obsahem a účelem nejbližší ujednáním neplatným či zbytečným.  

11.2. Případné ukončení rámcové smlouvy nemá vliv na trvání již uzavřených dílčích smluv, které se nadále řídí podmínkami 
rámcové smlouvy. 

11.3. Objednatel nesmí bez výslovného souhlasu dodavatele užívat jeho firmu, logo, obchodní označení nebo ochranné známky, 
ani propagační materiály nebo technickou dokumentaci za jiným účelem, než pro vlastní potřebu nebo pro další prodej 
odebraného zboží, případně propagaci zboží za předem odsouhlasených podmínek. Objednatel dále nesmí bez výslovného 
souhlasu dodavatele prozradit třetím osobám jakékoliv údaje, týkající se obsahu uzavřené smlouvy, jakož i práv a povinností 
stranám z ní vyplývající.  

11.4. Veškerá písemná oznámení nebo výzvy jsou strany oprávněny činit písemně i prostředky elektronické komunikace na adresy 
a kontakty, uvedené ve smluvní dokumentaci.  

11.5. K závaznosti těchto VOP postačí, pokud je na ně odkázáno v nabídce dodavatele, potvrzení objednávky nebo faktuře, aniž se 
proti jejich závaznosti pro daný smluvní vztah objednatel bez odkladu ohradil. 

11.6. Tyto  podmínky nahrazují  podmínky dříve vydané (1.1.2012.). 

 

 

V Mělníku dne 4.1.2016 

 
 
ARTHUR-GIPS s.r.o., Vladimír Špulák, jednatel 


