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Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej hutního materiálu 
I. Rozsah 

1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“) upravují prodej hutního materiálu mezi Swiss Steel s.r.o., U Borovin 219, 272 
03 Kladno 3 (dále jen „prodávající“) a kupujícím a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavřené mezi těmito stranami. 
2. Odchylky od těchto VODP mají platnost jen tehdy, jsou-li výslovně sjednány a oboustranně odsouhlaseny. Obchodní podmínky kupujícího nejsou 
platné ani v případě, že je kupující po jejich obdržení výslovně nerozporuje.  
3. Právní vztahy neupravené KS nebo těmito VODP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

4. Tyto VODP jsou obecně platné a jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. 
II. Vznik KS 

1. Na základě poptávky kupujícího zašle prodávající nabídku. Odsouhlasením nabídky ze strany kupujícího bez výhrad vzniká KS. Jestliže kupující 
odsouhlasí nabídku s jakoukoliv odchylkou, dodatkem či novým ustanovením (byť nepodstatnou/nepodstatným), jedná se o novou poptávku a KS 
nebude uzavřena, dokud nedojde k odsouhlasení nové nabídky bez výhrad.  
2. KS může vzniknout také odsouhlasením písemné objednávky kupujícího (dopis, fax, email) prodávajícím.  
3. Vyjma odst. 1. a 2. tohoto článku může KS vzniknout také uzavřením písemné KS vypracované prodávajícím na základě objednávky kupujícího. 

4. Pokud se jedná o dodávku ze skladu, připouští se i telefonická dohoda prodávajícího s kupujícím. Za uzavření KS se považuje převzetí zboží a 
potvrzení dodacího listu kupujícím. Kupující je v takovém případě povinen předložit titul, na jehož základě je oprávněn jednat za kupujícího, 
nevyplývá-li tak přímo z veřejného rejstříku. Jestliže kupující nepředloží titul, na jehož základě je oprávněn jednat za kupujícího, není prodávající 
povinen takovou dodávku ze skladu poskytnout. 
5. Jakákoliv případná změna provedená v návrhu KS je považována za nový návrh, který vstupuje v platnost po odsouhlasení druhou stranou. 

III. Cena a platební podmínky 

1. Dohoda o kupní ceně, nebo o způsobu určení kupní ceny je nezbytnou podmínkou pro vznik KS. 
2. Cena zboží uvedená v KS je cena bez daně z přidané hodnoty (DPH). Kupující je povinen uhradit kupní cenu zvýšenou o aktuální platnou sazbu 
DPH. Toto ustanovení neplatí, pakliže je plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti a povinnost přiznat DPH leží na straně 
kupujícího. 
3. K ceně zboží mohou být připočteny šrotové a/nebo legovací přirážky, nebo materiálové přirážky zohledňující změny cen vstupních surovin a 
výrobků platné v den dodávky zboží.  
4. Jestliže v době od uzavření KS do okamžiku dodání zboží dojde k neočekávanému nárůstu cen výrobců hutních polotovarů z důvodu 
podstatného zvýšení cen vstupů pro výrobu zboží, zejména pak cen šrotu, rud, uhlí, energií a legovacích přísad, o ne více než 5%, je prodávající 
oprávněn jednostranně navýšit o toto zvýšení také kupní cenu. K tomuto není třeba souhlasu kupujícího.  
Jestliže v době od uzavření KS do okamžiku dodání zboží dojde k neočekávanému nárůstu cen výrobců hutních polotovarů z důvodu podstatného 
zvýšení cen vstupů pro výrobu zboží, zejména pak cen šrotu, rud, uhlí, energií a legovacích přísad, o více než 5%, je prodávající oprávněn navýšit 
o toto zvýšení také kupní cenu. K tomuto je kupující povinen do 3 dnů ode dne oznámení takového navýšení sdělit, zda s navýšením kupní ceny 
souhlasí či nikoliv. V případě, že kupující neodsouhlasí navýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn od KS jednostranně odstoupit. 
V případě, že je sjednána cena zboží za hmotnostní jednotku (např. cena za 1 tunu) je pro určení celkové ceny rozhodující údaj o celkové 
hmotnosti z váhy prodávajícího. 
5. Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu, nebo prvnímu dopravci k přepravě. 

6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího ve lhůtě dohodnuté v KS a uvedené na faktuře. 
7. V případě, že bude proti kupujícímu podán insolvenční návrh, zahájena exekuce, bude naplňovat znaky úpadku a to i hrozícího, bude zahájena 
likvidace, či nastanou jiné okolnosti, na jejichž základě je nebo se může stát kupující neschopným plnit své závazky vůči prodávajícímu, je 
prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu všech dlužných částek a je oprávněn pozastavit plnění z KS do doby, než dojde k úhradě 
všech dlužných částek, a to včetně pohledávek, které nejsou k rozhodnému dni splatné. Stejně je prodávající oprávněn postupovat v situaci, kdy 
bude mít kupující špatnou platební morálku nebo bude ve špatné finanční situaci. 
8. Prodávající je oprávněn s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat platbu předem za ještě nedodané zboží podle uzavřených KS.  
9. Kupující není oprávněn postoupit či jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím, bez jeho předchozího písemného 
souhlasu. 
10. Kupující má nárok na náhradu škody z KS pouze do maximální výše 5% z kupní ceny zboží. 

IV. Dodací podmínky 
1. Prodávající dodá předmět KS v dohodnutém množství, v jakosti a provedení podle technické specifikace uvedené v KS, nebo v jiném dokumentu 
odsouhlaseném oběma stranami. Zboží se považuje za řádně dodané, pokud jeho množství, nebo jakost a provedení odpovídá přípustné 
toleranční odchylce vyplývající z KS, technických podmínek, VODP, platných norem, jiných obecně závazných předpisů nebo běžné obchodní 
praxe. 
2. Rozměrové a váhové odchylky jsou povoleny v rámci běžné praxe. Zejména jsou povoleny krátké délky, pokud není v KS uvedeno jinak. Pro 
splnění dodávky je rozhodující celková váha dodávky. Individuální váhy jednotlivých kusů nejsou brány v úvahu a rozpočítají se proporcionálně.  
3. Prodávající si vyhrazuje právo dodat sjednané množství (hmotnost) s odchylkou +/- 10% vyplývající z technických podmínek výroby. 

4. Pokud kupující objednává standardní jakost oceli je na zodpovědnosti kupujícího, aby odborně posoudil vhodnost takové oceli pro 
předpokládaný účel použití. Je na zodpovědnosti kupujícího aby informoval prodávajícího o předpokládaném účelu použití a případně si vyžádal 
odbornou radu ohledně účelu použití. Pokud kupující objednává oceli podle jejich metalurgických vlastností, nebo jiných specifikací odlišných od 
standardních norem je na zodpovědnosti kupujícího aby informoval prodávajícího o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit výběr oceli. Výběr 
oceli pro zamýšlený účel použití je výhradní a výlučnou zodpovědností kupujícího. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za vhodnost 
použití oceli pro účel zamýšlený kupujícím, ledaže takový účel použití prodávající výslovně smluvně potvrdí.  
5. Prodávající nesplňuje standardy certifikovaných systémů kontroly kvality a procesů odvětví Automotive, Medical nebo Aerospace, ledaže je 
soulad konkrétní dodávky s definovanými standardy výslovně a jednoznačně potvrzen prodávajícím v KS, nebo v jiném dokumentu odsouhlaseném 
oběma stranami. Přestože jsou některé výrobní závody prodávajícího certifikovány podle ISO/TS 16 949 (Automotive QMS), ISO 13485 (Medical 
QMS) nebo EN/AS 9100 & 9120 (Aircraft industry QMS), nelze v žádném případě dodávky prodávajícího považovat za automobilové díly, lékařská 
zařízení nebo letecké díly. Dodávky prodávajícího jsou hutními polotovary ve formě tyčí, bloků nebo drátů, které nemohou v žádném případě 
sloužit nebo být považovány za automobilové díly, lékařská zařízení nebo letecké díly, ledaže byl takový hutní polotovar přepracován na specificky 
navržený, vyrobený, opracovaný, zkontrolovaný a testovaný nový výrobek s vlastními technickými vlastnostmi odlišnými od vlastností tyčí, bloků 
nebo drátů dodávaný prodávajícím. 
6. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na specifika výroby hutního materiálu nelze všechny tzv. vměstky nebo interní vady zboží odhalit, a to 
ani při použití moderních detekčních metod, jako např. metalografickou kontrolou čistoty vzorku, ultrazvuku nebo za pomoci vířivých proudů (Eddy 



   

 

current). Kupující bere na vědomí, že je na jeho odpovědnost nastavit ve svém výrobním řetězci účinný systém kontroly kvality s cílem odhalit 
případné materiálové vady u konečných výrobků, a aby o této skutečnosti informoval své vlastní odběratele. 
7. Prodávající dodá zboží v balení podle obchodní praxe pro hutní materiál vhodném pro přepravu zboží, tj. bez obalu a úpravy proti korozi, ledaže 
prodávající potvrdí jiný způsob balení v KS.   
8. Kupující je povinen poskytnout při převzetí zboží maximální možnou součinnost prodávajícímu, zejména je povinen potvrdit dodací list a 
dodávané zboží řádně převzít. Jestliže neposkytne kupující takovou součinnost, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% 
denně z kupní ceny zboží, ohledně nějž je v prodlení s převzetím. Tato smluvní pokuta se nedotýká povinnosti nahradit případnou škodu, která tím 
prodávajícímu vznikne, skladné a případné náklady na dopravu aj. 
9. Prodávající dodá předmět KS v průběhu lhůty sjednané v KS jako termín dodání. V případě prodlení dodání materiálu z hutě prodávajícímu, je 
prodávající oprávněn jednostranně dodací lhůtu prodloužit, a to o dobu, o kterou bude v prodlení huť s dodáním materiálu prodávajícímu. O 
takovém prodloužení vyrozumí prodávající kupujícího neprodleně. Po dobu takto prodloužené dodací lhůty není prodávající v prodlení s dodáním 
zboží. 
10. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv kupní ceny na základě jakékoliv KS uzavřené s prodávajícím, delším než 15 dnů, je 
prodávající oprávněn zastavit dodávky jakéhokoliv zboží kupujícímu, a to až do doby úplného zaplacení dlužné částky s případným příslušenstvím.  
11. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě, resp. okamžikem, kdy bylo 
kupujícímu umožněno zboží převzít a ten tak neučinil, ač měl povinnost tak učinit.  

V. Odpovědnost za vady 
1. Prodávající odpovídá za vady dle §2099 a následující OZ, a to na základě vad, které má zboží při přechodu nebezpečí škod na kupujícího. 

2. Práva kupujícího z vadného plnění určuje prodávající. Jestliže není možné odstranit vadu zboží tím, že bude dodáno zboží nové, bude vada 
opravena nebo bude poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny a bude se jednat o podstatné porušení KS, oznámí toto prodávající kupujícímu a 
kupující bude mít právo odstoupit od KS. Jestliže neoznámí kupující vadu včas, jak je dále stanoveno, nemá právo odstoupit od KS. 
3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu případné skryté či zjevné vady včas a písemnou formou. V případě vad zjevných, včetně váhových 
rozdílů, je povinen tak učinit bezodkladně, nejpozději však tři dny od převzetí zboží či od doby, kdy mu bylo umožněno převzít zboží dle KS. 
V případě vad skrytých má kupující povinnost oznámit tyto prodávajícímu do tří dnů od jejich zjištění, respektive od okamžiku, kdy je mohl kupující 
zjistit v případě vynaložení dostatečné péče. Právo ze skrytých vad je však kupující oprávněn uplatnit jen do 6 měsíců od převzetí zboží nebo od 
doby, kdy bylo kupujícímu umožněno zboží převzít. 
4. Reklamace musí být doložena reklamačním zápisem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, o jakou vadu jde. Kvantitativní reklamace musí být 
doložena kopií kalibračního protokolu použité stanovené váhy a konkrétním vážním lístkem se zjištěnými váhovými údaji. 
5. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci nejdéle do 30 pracovních dnů po jejím obdržení. Zejména je povinen vyjádřit se, zda svoji 
odpovědnost za vady uznává nebo nikoliv, a v případě, že uznává, jaké právo z vadného plnění určuje.  
6. Kupující může vrátit vadnou dodávku pouze podle písemných pokynů prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu tyto pokyny nejpozději do 10 
pracovních dnů od vyřízení reklamace. 
7. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí podle příslušných ustanovení OZ. 

8. Záruka za jakost bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínek, že takto bude mezi stranami výslovně sjednáno a současně bude sjednána 
délka záruční doby. 

VI. Sankce 
1. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu smluví pokutu z prodlení ve výši 0,05% denně 
z dlužné částky, za každý byť i započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delším než 14 dní je prodávající oprávněn od KS jednostranně odstoupit. 
3. Povinnost uhradit jakoukoliv smluvní pokutu se nedotýká povinnosti kupujícího nahradit prodávajícímu náhradu jakékoliv škody, způsobené 
kupujícím. 

VII. Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se rozumí změna okolností, kterými se prokáže, že ve splnění povinností z KS dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, a to zejména, nikoliv však výlučně živelné události, embarga 
na vývoz či dovoz, ozbrojené konflikty, války, změna politické situace, vyhlášení nouzového režimu na území České republiky, mimořádná 
opatření, přijatá Vládou České republiky, či jiným orgánem, která jsou jakkoliv závazná, a která mohou ovlivnit plnění dle KS. Pokud tato vyšší moci 
netrvá déle, než 6 měsíců, prodlužuje se lhůta pro splnění povinností dle KS o tuto dobu. 
2. Trvá-li vyšší moc dle odstavce 1. déle než 6 měsíců, má kterákoliv ze smluvních stran právo od KS odstoupit. 

VIII. Rozhodčí doložka 
1. Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v 
budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných 
insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce 
JUDr. Michal BORTEL, advokát, ČAK: 12809, se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory 
rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály 
považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada 
spravedlnosti. 
2. Náklady rozhodčího řízení tvoří: 

a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,-- Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na 
odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit. K poplatku je připočteno DPH v zákonné výši;  

b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení. 
3. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí 
nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 
216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený 
rozhodce sám. 

IX. Závěrečné ujednání 
1. KS se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Platnost KS nastává dnem, kdy ji obě strany 
podepíší. 
2. Změny a doplňky KS musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny prodávajícím i kupujícím, její platnost nastává dnem, kdy je podepíše 
druhá strana. 
3. Budou-li KS a VODP ve vzájemném rozporu, užijí se ustanovení KS. 
4. Tyto VODP je prodávající oprávněn změnit v souladu s §1752 OZ, a to v případě, že dojde ke změně právní úpravy tak, že bude třeba VODP 
změnit v takovém rozsahu, aby odpovídalo nové právní úpravě. V případě takové změny je prodávající povinen oznámit kupujícímu jaká 
ustanovení VODP a jak se změnila. V případě, že kupující se změnou VODP nesouhlasí, je povinen do 14 ti dnů tuto skutečnost oznámit 
prodávajícímu a KS vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 


