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GU-stavební kování CZ, spol. s r.o. 

se sídlem U Pekařky 314/1, 180 00  Praha 8, Česká republika 

obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  

oddíl C, vložka 96038 

IČ: 263 18 911

 

 

 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

GU-stavební kování CZ, spol. s r.o. 

 

verze I/2014 

 

 

 

1.  Charakter, platnost a závaznost Všeobecných obchodních a dodacích podmínek a 

jejich změny 

 

a) Obchodní společnost  GU-stavební kování CZ, spol. s r.o.  se  sídlem U Pekařky 

314/1, 180 00  Praha 8,  Česká  republika, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského 

soudu v Praze, oddíl C, vložka 96038, IČ: 263 18 911 (dále také jen jako "GU-stavební 

kování CZ") je dceřinou společností německé skupiny podniků Gretsch - Unitas, 

známou také pod zkráceným označením G.U. Gretsch - Unitas s více než 100 letou 

tradicí v oboru oken a dveří. Firemní skupina, a tedy i společnost GU-stavební kování 

CZ, se profiluje jako dodavatel kompletního sortimentu. Součástí firemní skupiny jsou 

známé firmy BKS (uzamykací technika), FERCO (kování) a GU Automatic 

(automatické dveřní systémy). 

 

b) Následující Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále také jen jako "Podmínky") 

platí podle povahy věci pro všechny současné i budoucí smlouvy a právní vztahy mezi 

společností GU-stavební kování CZ jako dodavatelem nebo prodávajícím na straně 

jedné a jejími obchodními partnery - podnikateli (odběrateli, resp. kupujícími) 

odebírajícími produkty a služby dodavatele za účelem výkonu jejich podnikatelské 

činnosti, jakož i na všechny ostatní právní vztahy společnosti GU-stavební kování CZ, 

které svou povahou nebo obsahem aplikaci těchto Podmínek vyžadují nebo přiměřeně 

umožňují.   

 

c) Výslovně se stanoví, že následující Podmínky upravují ryze obchodně právní 

dodavatelsko-odběratelské vztahy společnosti GU-stavební kování CZ s jinými 

podnikateli, kteří na základě jejich objednávek odebírají od společnosti GU-stavební 

kování CZ služby nebo produkty z výrobního, resp. produktového portfolia společnosti 

Gretsch - Unitas, resp. GU-stavební kování CZ. Výslovně se stanoví, že odběratelé 

nejsou spotřebiteli ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku (z. č. 

89/2012 Sb., v platném znění) resp. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 

znění pozdějších předpisů, a jejich vztahy se společností GU-stavební kování CZ nejsou 

spotřebitelskými vztahy ve smyslu zmíněné, resp. relevantní právní úpravy. 

 

d) Všechna práva a povinnosti vyplývající z obchodní činnosti společnosti GU-stavební 

kování CZ ve smyslu těchto Podmínek se řídí těmito Podmínkami, v neupravených 
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otázkách příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 

 

e) Jakékoliv odchylky nebo změny Podmínek platí pouze v případě jejich výslovného a 

písemného potvrzení společností GU-stavební kování CZ. 

 

2. Nabídky, objednávky, uzavření smlouvy (vznik smluvního vztahu), vedlejší ujednání 

 

a) Veškeré nabídky společnosti GU-stavební kování CZ jsou, pokud není uvedeno jinak, 

nezávazné, a to z hlediska všech uvedených údajů, včetně ceny, množství, dodací lhůty 

a možnosti dodání. 

 

b) Společnost GU-stavební kování CZ si vyhrazuje právo k předběžným kalkulacím, 

nabídkám, cenovým nabídkám a jiným podkladům; tyto dokumenty nesmějí být 

poskytnuty třetím osobám a jejich adresát je na požádání povinen vrátit je společnosti 

GU-stavební kování CZ. Veškeré informace nebo podklady, které společnost GU-

stavební kování CZ poskytne odběratelům jsou důvěrnými informacemi a obchodním 

tajemstvím společnosti GU-stavební kování CZ ve smyslu ust. § 504 Občanského 

zákoníku, jejichž adresát je nesmí poskytnout třetí osobě nebo je použít v rozporu s 

účelem jejich poskytnutí, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy a realizaci 

dodávky nebo ne. 

  

c) Odběratel je svou objednávkou, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, vázán. Zároveň 

odběratel svou objednávkou vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Objednávka 

se považuje za přijatou až jejím písemným potvrzením společností GU-stavební kování 

CZ nebo jejím zrealizováním. 

 

d) Pokud není stanoveno jinak, resp. smluvními stranami dohodnuto jinak, objednávka 

kupujícího musí mít písemnou formu a obsahovat přinejmenším následující náležitosti:  

 

o označení objednavatele, resp. kupujícího v rozsahu obchodního jména, sídla a 

identifikačního čísla 

o číselné označení a datum vystavení objednávky 

o jméno, příjmení a funkci osoby, která je za objednatele oprávněná objednávku 

vystavit a jednat ve věci této objednávky, včetně uvedení jejích kontaktních 

údajů (tel. kontakt – mobil/fax, email a pod.)  

o označení druhu objednávaného zboží, přinejmenším jeho technickou 

specifikací (rozměry, jakostí, vyhotovením apod.) nebo specifikací podle 

aktuálního ceníku, nabídky od prodávajícího, resp. katalogu prodávajícího, 

určením jeho katalogového/ceníkového označení 

o množství každého jednotlivého objednávaného druhu zboží 

o předpokládaný požadovaný čas a způsob dodání, popřípadě plánovaný termín 

expedice kupujícího 

o požadované místo dodání, včetně požadovaných dopravních dispozic 

o další požadavky na zboží nebo jeho dodání (úpravy, změny, atypické 

vyhotovení, pojištění zboží apod.), 

o datum, razítko a podpis oprávněné jednající osoby objednatele  
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e) Jakékoliv změny nebo doplnění objednávky se považují za akceptované až po jejich 

písemném potvrzení společností GU-stavební kování CZ nebo po zrealizování dodávky, 

odpovídající příslušnému doplnění či změně, pokud není jinde stanoveno jinak. 

 

f) Za objednávku se nepovažuje ústní nebo telefonická objednávka. Za písemnou 

objednávku se však považuje bez pochybností čitelná a podepsaná faxová objednávka, 

resp. scan podepsané objednávky s výše uvedenými náležitostmi, která byla 

prodávajícímu doručena emailem na jím určenou adresu elektronické pošty. 

Objednávkou je také elektronická objednávka vyplněná kupujícím přes internetovou 

stránku prodávajícího, tzv. webshop ve formě výstupu této internetové aplikace 

prodávajícího (např. soubor programu MS Excel apod.). 

 

g) Pokud potvrzení objednávky společností GU-stavební kování CZ obsahuje jakékoliv 

změny oproti původní objednávce objednatele, považují se tyto změny za schválené 

objednatelem, pokud nejsou změny objednatelem písemně namítané neprodleně po 

doručení potvrzení objednávky se změnami. 

 

h) Potvrzením objednávky společností GU-stavební kování CZ dochází k uzavření kupní 

smlouvy na zboží, které je předmětem objednávky, pokud nedojde k uzavření zvláštní 

písemné smlouvy na konkrétní dodávku. Po potvrzení objednávky jsou oboustranně 

závaznými údaje o druhu a množství dodávaného zboží, jakož i ceně, pokud k její 

změně nedojde ve smyslu článku 3., písm. b), c) a d) těchto Podmínek. Přechod 

vlastnického práva ke zboží a nebezpečí škody na zboží se řídí článkem 5. a 9. těchto 

Podmínek. 

 

i) Zaměstnanci a/nebo zástupci společnosti GU-stavební kování CZ nejsou vedle písemné 

komunikace a realizace dodávek oprávněni uzavírat jakákoliv jiná ústní ujednání; ústní 

ujednání jsou nezávazná, pokud nejsou společností GU-stavební kování CZ výslovně 

písemně potvrzena. 

 

3.  Ceny, další náklady, vedlejší poplatky nebo daně 

 

a) Všechny ceny vycházejí z aktuálního ceníku společnosti GU-stavební kování CZ a jsou 

smluvní, pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny v Kč a nezahrnují příslušnou 

zákonnou sazbu DPH.  

 

b) Všechny ceny jsou uváděny v souladu s aktuálním ceníkem společnosti GU-stavební 

kování CZ, který je k dispozici na vyžádání, a jsou cenami "ex works" / ze závodu /. 

Ceny nezahrnují případné další náklady na balení, nakládku, dovoz, poplatky, cla, 

pojištění a pod., resp. veškeré další předpokládané nebo i nepředvídané náklady spojené 

s dodávkou.  

   

c) V případě, že do okamžiku splnění konkrétní dodávky dojde ke změně katalogové 

(ceníkové) ceny za dodávané zboží, je společnost GU-stavební kování CZ oprávněna 

fakturovat odběrateli za dodaný produkt aktuální, i vyšší cenu, která je platná v den 

skutečného dodání. O takovém zvýšení ceny však musí odběratele informovat. Stejně 

tak co se týče ostatních položek a složek cen, resp. jiných cen, neuvedených v katalozích 

a cenících společnosti GU-stavební kování CZ, je společnost GU-stavební kování CZ 

oprávněna v případě prokazatelné změny základu pro kalkulaci cen, především při 

změně materiálových a mzdových nákladů či státních odvodů, a / nebo jiných poplatků a 
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povinností, nebo jakýchkoli jiných provozních nákladů společnosti GU-stavební kování 

CZ nebo jejích dodavatelů, fakturovat úměrně zvýšenou cenu za dodávaný produkt. 

Takové zvýšení se však nepoužije, jestliže čas potřebný k realizaci dodávky je méně než 

čtyři (4) měsíce od uzavření smlouvy. 

 

d) Při malých dodávkách v hodnotě dodávky do částky 120, - Kč, je společnost GU-

stavební kování CZ oprávněna podle vlastního uvážení fakturovat minimální cenu za 

dodávku ve výši 120, - Kč (jako cenu, která pokrývá veškeré náklady spojené s realizací 

dodávky, které by jinak vzhledem k malému rozsahu dodávky nebyly v plné míře 

pokryty) nebo doúčtovat příplatky tak, aby byly pokryty všechny fixní náklady 

zpracování a expedice dodávky, které by také jinak vzhledem k malému rozsahu 

dodávky nebyly zcela zohledněny ve fakturované ceně. 

 

e) V případě, že navzdory provedení předběžné kalkulace, nabídky nebo cenové nabídky 

společností GU-stavební kování CZ nebude uzavřena objednávka resp. smlouva z 

důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen nést náklady, které společnosti GU-

stavební kování CZ s přípravou takové konkrétní zakázky prokazatelně vznikly, jinak v 

jejich obvyklé výši s ohledem na charakter takovéto objednávky. 

 

4. Úhrada splatných pohledávek/závazků, možnosti zápočtu vzájemných pohledávek, 

zákaz zadržovacího práva, následky prodlení s úhradou splatných pohledávek / 

závazků  

 

a) Všechny úhrady nebo plnění finančního charakteru třeba zrealizovat v CZK bankovním 

převodem, resp. vkladem na určený bankovní účet společnosti GU-stavební kování CZ, 

a to pokud není dohodnuto jinak, ve lhůtě 8 dní od data vystavení faktury. Úhrada se 

považuje za provedenou okamžikem připsání plné výše finančního plnění na určený 

bankovní účet; plnou výší úhrady se kromě ceny za dodané zboží rozumí i všechny s 

dodávkou související poplatky a/nebo náklady, na které má společnost GU-stavební 

kování CZ ve smyslu právních předpisů, ve smyslu těchto Podmínek nebo na základě 

zvláštní dohody nárok, a které si uplatňuje. Souvisejícími poplatky a/nebo náklady se 

bez omezení na výše uvedené rozumějí především další náklady na pokrytí expedičních 

nákladů, úroků, úrokových srážek, soudních nebo správních poplatků, inkasních nákladů 

a pod. 

 

b) Vůči jakékoliv pohledávce společnosti GU-stavební kování CZ není možné, pokud není 

dohodnuto jinak, započítat jakoukoliv, jinak podle zákona i započitatelnou pohledávku. 

Stejně si vůči společnosti GU-stavební kování CZ není možné uplatnit ani zadržovací 

právo, a to z jakéhokoliv titulu. 

 

c) Společnost GU-stavební kování CZ je oprávněna započíst jakoukoliv svoji pohledávku 

vůči případným pohledávkám svého odběratele, resp. si může k zajištění svých nároků 

uplatnit vůči odběrateli zadržovací právo, a to z jakéhokoliv titulu. 

 

d) Všechny platby připsané na účet společnosti GU-stavební kování CZ se na základě 

dohody smluvních stran, resp. se souhlasem odběratele podle článku 2., písmena c) 

těchto Podmínek umoří postupně k zúčtování nejstarší splatné a neuhrazené pohledávky, 

a to nejdříve na vedlejší výdaje a náklady s ní spojené, pak na její případné úroky a 

ostatní příslušenství, a až potom na její jistinu. Stejně tak se souhlasem odběratele podle 

článku 2., písmene c) těchto Podmínek se v případě, pokud existují neuhrazené 
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pohledávky z obchodního styku, na které se neváže výhrada vlastnictví nebo tato již 

zanikla, došlé platby umoří nejdříve na zúčtování těchto pohledávek, a až po jejich 

úplném umoření na pohledávky, ke kterým se ještě váže výhrada vlastnictví k dodanému 

zboží. 

 

e) Při překročení lhůty splatnosti je společnost GU-stavební kování CZ oprávněná, s 

výhradou uplatnění i dalších nároků vyplývajících z prodlení, fakturovat straně, která je 

v prodlení úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý (i započatý) den 

prodlení. Kromě toho je objednatel, který je v prodlení, povinen nahradit společnosti 

GU-stavební kování CZ i všechny její náklady vynaložené na služby třetích osob 

spojené s upomínkami, uplatňováním a vymáháním nároků, resp. jejich přezkoumáním, 

a to až do výše stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 

f) Jakékoliv prodlení objednatele představuje podstatné porušení podmínek dodávky a 

opravňuje společnost GU-stavební kování CZ k tomu, aby podle vlastního uvážení buď:  

o i nadále trvala na splnění objednávky a smlouvy a během prodlení objednatele 

přerušila plnění svých závazků, a to i z jiných obchodů (vztahů) s daným 

odběratelem; v takovém případě není společnost GU-stavební kování CZ v 

jakémkoliv prodlení s plněním jejích povinností, a/nebo 

o požadovala přiměřené prodloužení dodací lhůty - a to i co se týče jiných 

obchodních případů (vztahů) s daným odběratelem, a/nebo 

o vyhlásila okamžitou splatnost celé nesplacené zbývající částky - a to i v 

případech sjednaných splátkových kalendářů nebo prodloužených splatností 

závazků, a to i ohledně jiných obchodních případů (vztahů) s daným odběratelem, 

a/nebo 

o okamžitě odstoupila od smlouvy (objednávky) a zúčtovala od data splatnosti 

nesplněného závazku úroky z prodlení a / nebo ostatní poplatky, náklady nebo 

sankce, 

o resp. podle vlastního uvážení poskytla přiměřenou dodatečnou lhůtu, 

maximálně však v trvání 14 dnů ode dne splatnosti závazku, a po marném uplynutí 

této dodatečné lhůty odstoupila od smlouvy se stejnými nároky jak výše uvedeno v 

bodě  

 

Jakékoliv prodlení objednatele, byť jen v jednom smluvním vztahu (objednávce) se 

společností GU-stavební kování CZ, zakládá právo společnosti GU-stavební kování CZ 

odstoupit podle jejího rozhodnutí i od ostatních, dosud ne řádně splněných 

objednávek/smluv (dodávek) s tím, že 15. dnem prodlení se až do úplného uhrazení, 

resp. splnění všech splatných závazků objednatele, bez dalšího přerušují všechny 

dodávky společnosti GU – stavební kování CZ tomuto objednateli, plynutí dodacích a 

jiných lhůt se přerušuje, tyto neplynou, a společnost GU – stavební kování není 

v prodlení se splněním jakéhokoliv svého závazku vůči objednateli; nároky společnosti 

GU-stavební kování CZ na náhradu škody tím nejsou nijak dotčené, jsou i nadále 

zachovány, bez toho, že by si vyžadovaly zvláštní prohlášení nebo potvrzení.  

 

 Výše uvedené úkony nejsou vzájemně podmíněny a společnost GU-stavební kování CZ 

je může uplatnit a provést všechny společně, postupně, nebo uplatnit i jen některé z 

nich.  

 

g) Pokud v obchodním styku s obchodními partnery a odběrateli během realizace dodávek 

vzniknou jakékoli důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, nebo v 
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případě pokud je objednatel v jakémkoliv prodlení se splněním jakéhokoliv svého 

závazku vůči společnosti GU-stavební kování CZ, je společnost GU-stavební kování CZ 

oprávněna v tom konkrétním obchodu (dodávce), nebo i v jiných obchodech 

(dodávkách) požadovat platbu předem, popřípadě nad rámec písmene a) tohoto článku 

Podmínek zkrátit stanovené lhůty splatnosti. V případě, že obchodní partner (odběratel) 

společnosti GU-stavební kování CZ odmítne platbu předem, není už ani uzavřená 

objednávka pro společnost GU-stavební kování CZ závazná, pokud není dohodnuto 

jinak. Nezávaznost objednávky z tohoto důvodu (odmítnutí platby předem) však 

společnosti GU-stavební kování CZ nebrání dle vlastního uvážení objednávku splnit, 

pokud se tak rozhodne. 

 

5.  Expedice, přechod rizik, povinnost odebrání zboží, právo na dílčí dodávky, škody 

vzniklé při přepravě, nebezpečí škody na zboží 

 

a) Produkty dodávané společností GU-stavební kování CZ, pokud není dohodnuto jinak, se 

dodávají až k zákazníkovi s tím, že přepravné hradí kupující. Pro případ jakýchkoliv 

škod na přepravovaném zboží nebo zpoždění, za tyto, okamžikem převzetí zásilky 

(dodávaného zboží) od společnosti GU-stavební kování CZ, odpovídá přepravce podle 

obecně závazných právních předpisů. 

 

b) Všechny zásilky produktů jsou doručovány a expedovány výlučně na náklady 

objednatele. V případě zájmu odběratele o pojištění zásilky proti jejímu zničení, 

poškození nebo ztrátě, lze toto pojištění sjednat výhradně na jeho náklady a jen po jeho 

výslovné žádosti o pojištění uvedené při uzavření objednávky. Na pozdější podání 

objednatele se nepřihlíží. Společnost GU-stavební kování CZ si v rámci výše 

stanovených dodacích podmínek vyhrazuje právo na výběr vhodného způsobu dodání, 

přepravce resp. dopravní trasy. V těchto intencích se však vždy řídí oprávněnými zájmy 

objednatele, není však jeho případnými pokyny nijak vázána. 

 

c) V případě, že je možné splnit dodávku v rámci dodací lhůty po částech, je společnost 

GU-stavební kování CZ oprávněna provést na požádání zákazníka i dílčí dodání, 

přičemž odběratel je povinen takové dílčí plnění přijmout; dílčí dodávky je pak 

společnost GU-stavební kování CZ oprávněna účtovat a fakturovat i jako samostatné 

zakázky. 

 

d) Nebezpečí škody na zboží stíhá především vlastníka zboží. Pokud však ke škodě na 

zboží dojde po jeho odeslání odběrateli (při přepravě), popřípadě ke škodě dojde z 

důvodů porušení jakýchkoliv povinností odběratele, snáší tento nebezpečí škody a 

odpovědnost za případné škody odběratel, a to i v případě pokud je zboží ve smyslu 

zákona, smluvní dohody, nebo ve smyslu těchto Podmínek, ve vlastnictví společnosti 

GU-stavební kování CZ. Uvedené se týká i dílčích dodávek. 

 

e) Pokud je odeslání / realizace dodávky v prodlení z důvodů, za které nenese společnost 

GU-stavební kování CZ odpovědnost, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele 

okamžikem odeslání, resp. předáním zásilky k přepravě. 

 

f) V případě, že při zasílání a přepravě dodávek vzniknou v rámci plnění dodávky 

jakékoliv škody nebo ztráty, musí být všechny oprávněné nároky odběratele zajištěny a 

uplatněny tak, že o vzniklé škodě / ztrátě bude okamžitě, resp. ve smyslu příslušných 

právních předpisů, vyrozuměn přepravce. Za škody při přepravě společnost GU-stavební 
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kování CZ žádným způsobem neodpovídá a v takovém případě nese odpovědnost 

přepravce. 

 

6. Dodací lhůty a dodací termíny, prodloužení dodací lhůty, zpoždění odběru 

 

a) Dodací lhůty a termíny uvedené v objednávkách jsou orientační a mohou se ad hoc 

měnit podle rozsahu a povahy dodávky (druh, počet nebo provedení dodávaných 

výrobků). Společnost GU-stavební kování CZ prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, 

aby orientační dodací lhůty byly plně dodrženy. Pokud však nejsou dodací lhůty nebo 

dodací termíny kromě objednávky dále výslovně společností GU-stavební kování CZ 

potvrzeny, nejsou pro společnost GU-stavební kování CZ závazné, a v takovém případě 

platí dodací lhůty a termíny přiměřené vzhledem k povaze zboží, rozsahu dodávky a 

místu dodání. 

 

b) Lhůty, ve kterých se má zboží dodat, začínají běžet následujícím pracovním dnem po 

úplném uzavření objednávky, resp. po dohodnutí podmínek dodávky (smlouvy). 

Úplným uzavřením objednávky / dodávky / smlouvy se rozumí dosažení dohody 

smluvních stran o všech technických, obchodních a dodacích podmínkách dodávky, 

resp. obdržení zálohové platby, pokud byla společností GU-stavební kování CZ 

požadována. V případě souběhu obou uvedených okamžiků rozhodných pro zahájení 

plynutí dodací lhůty, začíná dodací lhůta běžet okamžikem, který nastane později.      

 

c) V případě jakéhokoliv prodlení odběratele se splněním jakékoliv jeho povinnosti vůči 

společnosti GU-stavební kování CZ, včetně povinností vyplývajících i z jiných, 

ostatních objednávek / obchodů, se dodací lhůty prodlužují o dobu prodlení objednatele. 

Ostatní nároky, práva a / nebo povinnosti vyplývající z prodlení odběratele podle 

zákona, resp. podle těchto Podmínek tím nejsou dotčeny. 

 

d) V případě, že odběratel neoznačí místo dodání, považuje se dodávka za splněnou v 

dodací lhůtě, pokud společnost GU-stavební kování CZ oznámí odběrateli, že je 

připravena zboží dodat (předat k přepravě). V takovém případě zároveň vyzve 

odběratele k označení místa dodání.   

 

e) Vyšší moc, provozní poruchy, překročení lhůt subdodavateli, výpadek surovin, energie 

nebo pracovní síly, stávky, výluky z práce, problémy v odvětví dopravy, dopravní 

poruchy, veřejná nařízení jakož i všechny podobné nebo zákonem předpokládané 

okolnosti zbavují po dobu jejich trvání společnost GU-stavební kování CZ povinnosti 

realizovat dodávku. To platí i tehdy, jestliže okolnosti nastanou během případného, již 

existujícího prodlení společnosti GU-stavební kování CZ. 

 

f) V případě prodlení odběratele s odběrem dodávky, nebo v případě změny definice nebo 

dispozic dodávky, resp. v případě jiných důvodů na straně objednatele, které budou 

znamenat potřebu uskladnění zboží, je společnost GU-stavební kování CZ oprávněna 

vyúčtovat odběrateli skutečné náklady na uskladnění a skutečné skladné, vždy však 

minimálně ve výši 0,5% hodnoty skladované dodávky (podle částky fakturované za 

dodávku) měsíčně, a to od okamžiku prvního dne, kdy je podle těchto Podmínek možné 

dodávku považovat za splněnou, a to za každý započatý měsíc uskladnění. 

 

g) Pokud ze strany objednatele nedojde k převzetí zboží ani po uplynutí 1 měsíce ode dne 

uskladnění, je společnost GU-stavební kování CZ oprávněna uplatňovat na 
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skladovaných / nepřevzatých věcech zástavní právo a přiměřeně podle ustanovení § 

2428 Občanského zákoníku uložené zboží za účelem uspokojení svých pohledávek vůči 

objednateli na jeho náklady vhodným způsobem prodat, a to i za sníženou cenu. Na 

možnosti takového prodeje zboží je společnost GU-stavební kování CZ povinna 

objednatele písemně upozornit, přičemž za písemné upozornění se považují i tyto 

Podmínky, s nimiž jsou všichni obchodní partneři, objednatelé a odběratelé 

seznamováni. Přitom objednatel odpovídá za všechny škody, ušlý zisk jakož i náklady 

vynaložené společností GU-stavební kování CZ v souvislosti s uskladněním a prodejem 

nepřevzatého zboží, jakož i za případné jiné ztráty na zakázce apod.  

 

7. Předpisy pro aplikaci produktů společnosti GU-stavební kování CZ resp. její 

dodavatelé 

 

a) V případě aplikace produktů společnosti GU-stavební kování CZ resp. její dodavatelé, 

společnost GU-stavební kování CZ není žádným způsobem povinna zkoumat nebo 

provést pro odběratele kontrolu případného určeného montážního místa z hlediska 

možnosti nebo vhodnosti aplikace. 

 

b) Pro zachování vlastností produktů společnosti GU-stavební kování CZ resp. její 

dodavatelé, tyto musí být aplikovány výhradně odborně způsobilým pracovníkem. V 

opačném případě společnost GU-stavební kování CZ neodpovídá za případné vady 

zboží. 

   

8.  Záruka za jakost, odpovědnost za vady zboží, reklamace  

 

a) Při dodávkách odběratelům poskytuje společnost GU-stavební kování CZ ve smyslu 

ustanovení § 2113 Občanského zákoníku smluvní záruku za jakost v délce záruční doby 

jednoho roku (bez ohledu na zpoždění dodávky z důvodů, za které společnost GU-

stavební kování CZ neodpovídá). Záruční doba začne běžet od okamžiku přechodu 

nebezpečí škody na zboží na odběratele. Vady zboží třeba společnosti GU-stavební 

kování CZ oznámit neprodleně písemně, nejpozději ve lhůtě 24 hodin ode dne přijetí 

zboží; u skrytých vad nejpozději ve lhůtě 8 dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však 

do 1 roku od dodání, v opačném případě záruční nároky zanikají. 

 

b) Náklady s uplatněním reklamace a riziko nebezpečí na reklamovaném zboží snáší vždy 

do okamžiku doručení společnosti GU-stavební kování CZ odběratel. 

 

c) Poskytovaná záruka se v žádném případě nevztahuje na vady nebo poškození, které 

vznikly z následujících důvodů: 

aa) nevhodného nebo neodborného použití objednatelem nebo třetími osobami,  

bb) nesprávné nebo nedbalé manipulace se zbožím ode dne předání zboží k přepravě, 

cc) použití nevhodných / nedoporučených aplikačních postupů objednatelem nebo 

třetími osobami, zejména v rozporu s článkem 7., písmeno b) těchto Podmínek, 

dd) chybných stavebních prací, nevhodného místa instalace, chemických, 

elektrochemických nebo elektrických vlivů, jakož i ostatních zákonem 

předpokládaných nebo obdobných okolností a důvodů 

ee) uskutečnění změn předmětu dodávky objednatelem nebo třetími osobami. 

 

d) Po předložení zápisu o zjištěných vadách zboží vyhotoveného bezprostředně po jejich 

zjištění odběratelem, budou po posouzení vad společností GU-stavební kování CZ a po 
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vrácení zboží společnosti GU-stavební kování CZ, oprávněné reklamace řešené zejména 

výměnou reklamovaného zboží, případně dobropisem.  

 

9. Výhrada vlastnictví 

 

a) Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení 

kupní ceny a kupující je povinen zdržet se jakýchkoli úkonů směřujících ke zničení, 

odcizení, zcizení nebo poškození dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. 

Do této doby je vlastníkem zboží prodávající a zboží je kupujícímu pouze svěřeno. 

Během svěření zboží kupující nemůže zboží užívat, zpracovat, uhradit jím své dluhy či 

závazky, zatížit ho právem třetí osoby, jinak s ním nakládat nebo zboží dále převést ve 

prospěch třetí osoby a to ani v rámci svého běžného podnikání. 

 

b) V případě, že dodané zboží nebude řádně a v plné výši odběratelem zaplaceno, a to ani v 

dodatečné lhůtě, má společnost GU-stavební kování CZ právo na smluvní pokutu až do 

výše 100% kupní ceny dodávky, v níž je odběratel v prodlení s placením kupní ceny, a 

to v závislosti na výši nesplacené ceny za dodávky zboží vyjádřené v procentech.  

Kromě toho je v takovém případě společnost GU-stavební kování CZ vzhledem k 

výhradnímu vlastnictví podle tohoto článku oprávněna odebrat zboží odběrateli zpět. I v 

takovém případě je společnost GU-stavební kování CZ oprávněna zúčtovat všechny své 

případné nároky vyplývající z prodlení odběratele proti jeho případným dílčím platbám 

na té které konkrétní objednávce.  

 

10. Odpovědnost za škodu 

 

a) Odpovědnost za škody se řídí příslušnými ustanoveními obecných právních předpisů 

České republiky. 

 

b) V případě jakýchkoliv škod vyplývajících z jakéhokoli prodlení, činnosti nebo 

nečinnosti společnosti GU-stavební kování CZ nahrazuje se za předpokladu prokázání 

výše škody, odpovědnosti společnosti GU-stavební kování CZ a příčinné souvislosti 

mezi jednáním / opomenutím společnosti GU-stavební kování CZ vznikem škody, 

škoda v její skutečné výši, maximálně však do částky 5% kupní ceny dle objednávky, v 

jejímž rámci škoda vznikla.  

 

11. Smluvní pokuty 

 

a) Při zrušení objednávky kupujícího na dodávku zboží, jehož výrobu již nebude možné 

prodávajícím s ohledem na fázi rozpracovanosti efektivně zrušit nebo nebude možné 

předmětné zboží dodat jinému obchodnímu partnerovi prodávajícího, zaplatí kupující 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající veškerým nákladům vynaloženým 

prodávajícím na realizaci zrušené dodávky, a to až do výše 100% ceny neodebraného 

zboží. Za zboží, které nelze dodat jinému odběrateli se považuje takové zboží, které 

nebylo odebráno jiným odběratelem ve lhůtě do 30 dnů od zrušení předmětné 

objednávky. Stejně je v takovém případě kupující povinen nahradit prodávajícímu 

veškeré náklady spojené s případnou dodávkou zboží. 

 

b) V případě, že kupující nepřevezme zboží, dodané v souladu s potvrzenou objednávkou, 

náleží prodávajícímu smluvní pokuta v částce, jejíž výše bude stanovena součtem těchto 

položek, a to: 
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 skutečné dopravní náklady, pokud je měl prodávající nést, 

 rozdíl mezi cenou zboží dle objednávky bez DPH a skutečně realizovanou cenou 

bez DPH při náhradním prodeji (k tomu čl. 11 odst. a) těchto Podmínek) jinému 

obchodnímu partnerovi prodávajícího, avšak vždy minimálně 50% z ceny 

nepřevzatého zboží bez DPH. 

 

c) V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží, může prodávající 

uplatnit vůči kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý 

den prodlení.  

d) Závazek odběratele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, 

v jaké převyšuje smluvní pokutu. 

 

12. Práva průmyslového vlastnictví 

 

a) Odběratel může použít práva duševního a průmyslového vlastnictví vztahující se na 

produkty společnosti GU-stavební kování CZ a jejich dodávky nebo na přístroje / 

zařízení, katalogy, vzorky a jinou související nebo potřebnou dokumentaci, které 

obdržel od GU-stavební kování CZ jen s písemným souhlasem společnosti GU-stavební 

kování CZ. Odběratel nesmí umožnit třetím stranám neoprávněný přístup k zařízením 

nebo dokumentaci, ke které má autorizovaný přístup. Pokud odběratel jakýmkoli 

způsobem ohrozí nebo poruší práva duševního a průmyslového vlastnictví společnosti 

GU-stavební kování CZ, odpovídá za škody tímto porušením, resp. ohrožením práv 

společnosti GU-stavební kování CZ, vzniklé.  

 

b) Odběratel může být společností GU-stavební kování CZ kdykoliv vyzván k vrácení 

přístrojů / zařízení, katalogů, vzorků a jiné související nebo potřebné dokumentace, 

které dostal od GU-stavební kování CZ. V takovém případě je odběratel povinen je 

neprodleně vrátit s tím, že pro případ porušení této povinnosti odpovídá za vzniklé 

škody. 

 

c) Pokud dodání zboží nebo služeb společnosti GU-stavební kování CZ dle objednávky 

odběratele znamená porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví třetí strany, je 

objednatel pro případ vzniku škody, která v důsledku takového porušení vznikla a třetí 

strana si ji uplatňuje, povinen nést na vlastní náklady odpovědnost za takovou škodu 

sám, resp. realizaci objednávky na vlastní náklady obhájit. 

 

13. Rozhodčí doložka, aplikovatelné právo, aktualizace Podmínek 

 

a) Všechny spory vznikající z této Dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 

konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným 

předsedou Rozhodčího soudu. 

 

b) Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Smluvní strany se 

rozhodnutí vydanému v rozhodčím řízení podřídí s tím, že takové rozhodnutí bude pro 

smluvní strany konečné a závazné. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Otázky rozhodčího 

řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn 

rozhodnout určený rozhodce, resp. rozhodčí soud sám dle svých pravidel a řádu. 
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c) Výslovně se sjednává výlučná aplikace českého práva a předpisů právního řádu České 

republiky, s výjimkou kolizních norem a ostatních norem mezinárodního soukromého 

práva. 

 

d) V případě změny ustanovení těchto Podmínek je společnost GU-stavební kování CZ 

povinna zveřejnit jejich aktualizované znění vhodným způsobem. Za vhodný způsob 

zveřejnění se považuje jejich vyvěšení v obchodních prostorách společnosti GU-

stavební kování CZ s vyznačením data vyvěšení, nebo jejich publikování na 

internetových stránkách společnosti GU-stavební kování CZ. Okamžikem jejich 

zveřejnění se Podmínky stávají obecně závaznými pro všechny partnery a odběratele 

společnosti GU-stavební kování CZ, předpokládá se jejich seznámení se s nimi a 

souhlas s jejich zněním. 

 

e) V případě rozporu má přednost znění kupní smlouvy / rámcové kupní smlouvy před 

ustanoveními těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek. 

 

 

 

 

V Praze, dne __________ 2014 

       Za GU-stavební kování CZ, spol. s r.o.: 

 

 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

    

             Za ...................................................... 

 

 

 

                                                                                     ______________________________ 

 

 Odběratel 


