
Všeobecné obchodní podmínky ALUPRA s.r.o. 
 

§ 1 Obecná ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a výkonech prodávajícího a platí pro 
běžné a budoucí obchodní vztahy. Veškerá odlišná smluvní ujednání vyžadují k nabytí právoplatnosti písemnou formu nebo naše 
písemné potvrzení. 

2. Objem zadané objednávky vyplývá výhradně z písemného vyhotovení objednávky, které vypracoval kupující. 

3. Pokud by se některá podmínka stala neplatná, není tím platnost ostatních obchodních podmínek dotčena. 

4. Pro smlouvy s kupujícími, jejichž sídlo podnikání nebo bydliště je mimo území České republiky, a pro dodávky do oblastí mimo 
Českou republiku platí výhradně české právo s vyloučením jednotného mezinárodního kupního práva dle dohody SN k mezinárodnímu 
obchodu se zbožím. 

5. Upozorňujeme na to, že evidujeme osobní údaje o kupujícím (jen pro interní účely). 

 

§ 2 Cenová nabídka 

1. Cenové nabídky zhotovitele jsou vypracovány na základě obdržených dokumentů a podkladů tak, aby dosáhly co největší shody 
s popisovaným předmětem dodávky. Pokud není předmět dodávky jasně specifikován, nebo zhotovitel nemohl z dodaných materiálů 
jasně pochopit záměr, řídí se svými zkušenostmi a obvyklostmi v dodávkách stínící a vratové techniky.  

2. Cenové nabídky doplňované do zaslaných podkladů obsahují v ceně pouze předměty a dodávky popisované v takovém dokumentu bez 
ohledu na ostatní souvislosti, které nemohl zhotovitel předjímat. 

3. Cenové nabídky předpokládají stavební připravenost dle potřeb zhotovitele a také, že stavba je realizována s platnými požadavky na 
rovinnost, svislost a pravoúhlost stavby dle čl. III. Stavební připravenost. 

4. V ceně není zahrnuto lešení a manipulační technika - pokud je potřeba bude dodáno na náklady objednatele, nebo ji objednatel zajistí 
dle potřeb zhotovitele na vlastní náklady dle požadavků zhotovitele 

5. Platnost nabídky je 60 dnů od jejího zaslání a za podmínky stabilního kursu EUR/CZK  

 

§ 3 Cena 

1. Platí sjednané ceny. Dojde-li do dne dodávky zboží k zásadním změnám některých nákladových položek (např. náklady na materiál, 
růst cen, pohonných hmot ,energií, nájemného), je možné cenu zvýšit, avšak jen v případě, že se dodávka uskuteční po více než 4 
měsících od uzavření smlouvy a jestliže v nabídce není stanoveno něco jiného. 

2. Ceny se rozumí ze skladu prodávajícího, není-li v potvrzení objednávky uvedeno něco jiného. Náklady na dopravu a likvidaci obalu 
jdou k tíži kupujícího, není-li smluvně stanoveno jinak. 

3. Ceny se rozumí bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty se dodatečně vypočítá podle platných předpisů v den zdanitelného 
plnění. 

 

§ 4 Dodávka a zasílání zboží 

1. Dodávka se realizuje z výrobny. Dopravu si zajišťuje kupující sám. V případě zajištění dopravy,  nese riziko ztráty či poškození zboží 
kupující sám. 

2. Vrácení zásilky je přípustné pouze po předchozí dohodě s dodavatelem. V případě vrácení zboží nebo zásilky dobropisujeme 
maximálně 70% původní prodejní ceny. Pro každou vrácenou zásilku platí podmínka doložení daňového dokladu o původu nabytí 
zboží. 

3. Tato ustanovení neplatí pro zásilky vrácené z důvodů oprávněných reklamací. Vrácené zboží nesmí jevit známky poškození a nesmí 
být poškozena jeho funkčnost. 

4. Vzhledem ke složitosti a sofistikovanosti dnešní stínící a vratové techniky dodavatel předpokládá stavební připravenost v souladu 
s ČSN:ČSN 73 0210-1 a -2,ČSN  EN 1996-2 Euro kód 6. 



5. Dodavatel si vyhrazuje právo provést před uzavřením zakázky, nebo v průběhu, její detailní technické prověření a v případě odchylek 
či technických nejasností oproti poptávce upravit ceny  V případě, že stavební připravenost nebude splňovat dohodnuté technické 
parametry, je dodavatel oprávněn objednateli účtovat vícepráce na úpravu výrobků nebo náklady spojené s úpravou stavby, prostoje a 
dopravu pracovníků 400,- Kč/hod na osobu a 16,-Kč/km.  

 

§ 5 Reklamace, záruka a odpovědnost 

1. Při všech obchodech s právnickými osobami je kupující povinen informovat prodávajícího písemně o vadách zboží, chybějícím nebo 
nesprávném množství, a to nejpozději jeden den po dodání zboží. U ostatních kupních smluv (s fyzickými osobami) musí být písemné 
oznámení podáno v prekluzní lhůtě do 14 dnů od příjmu zboží, v případě skrytých vad od okamžiku, kdy byly objeveny. 

2. Prodávající odpovídá za vadu výrobní a materiálovou vadu vzniklou skladováním. Vadou výrobní se rozumí vada, která se projeví 
změnou funkčnosti, nebo poškozením výrobku v důsledku chybné konstrukce, výroby nebo montáže. Za výrobní vadu není 
považováno obvyklé opotřebení nebo závada vzniklá nesprávnou instalací nebo používáním, které jsou v rozporu s pokyny výrobce 
nebo dodavatele. Dodavatel poskytuje záruku na poškození výrobku jen do okamžiku převzetí výrobku odběratelem, nebo přepravcem. 
Záruční nároky na poškození výrobku musí být uplatněny před instalací výrobku. Bez souhlasu dodavatele nesmí být takovýto výrobek 
instalován. 

3. Záruční lhůta počíná dnem prodeje nebo montáže výrobku odběrateli, kde rozhodující je datum vyskladnění zboží uvedené na dodacím 

listě nebo na daňovém dokladu. Podmínky uplatnění záruk upravuje Záruční list dodavatele. 

 

§ 6 Fakturace a platby 

1. Faktury jsou obvykle splatné do 14 dnů, maximálně do 30 dnů počínaje datem vystavení faktury, pokud není dodavatelem stanoveno 
jinak. Pro včasné plnění platby je rozhodující výhradně datum připsání fakturované částky na účet dodavatele. Nedodržení splatnosti 
daňových dokladů je penalizováno smluvní pokutou 0,05% z dlužné částky denně. 

2. Pokud není dohodnuto jinak, činí záloha na dodávku díla nebo zboží 50% z celkové ceny včetně DPH. Záloha je splatná okamžitě po 
obdržení faktury (zálohového listu). 

3. Zhotovitel si také vyhrazuje právo na lustraci solventnosti objednatele v registru, který používá Sdružení Výrobců stínící techniky a 
v případě negativního výsledku má nárok požadovat 100% platbu předem. 

4. Zboží a dodávky jsou fakturovány se základní sazbou daně z přidané hodnoty. V případě dodávky pro byt, rodinný dům nebo bytový 
dům ve smyslu §48a zákona č.235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty je účtována snížená sazba ve výši 15%, pokud dům splňuje 
použití této sazby. 

5. Dodávky s montáží pro plátce DPH budou dodávány podle §92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.  

6. V případě platebních potíží odběratele, zejména dojde-li k prodlení v platbě, je prodávající oprávněn uskutečnit další dodávky jen za 
platbu předem nebo dobírkou a prohlásit všechny nezaplacené částky i fakturované obnosy s prodlouženou splatností za splatné a 
požadovat jejich zaplacení v hotovosti.  

 

§ 7 Dodávky zboží  

1. Dodané zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny a umoření všech pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu vlastnictvím 
dodavatele jako zboží s výhradou vlastnictví. 

2. Jestliže kupující prodá toto zboží samotné, nebo spolu se zbožím, které prodávajícímu nepatří, je povinen se zavázat, že postoupí 
prodávajícímu pohledávky vzniklé z dalšího prodeje ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví i se všemi vedlejšími právy, a že 
zároveň  zruší všechny dispozice týkající se zboží s výhradou vlastnictví. 

3. U zařízení s elektropohony, není-li dohodnuto jinak, nejsou v ceně zahrnuty elektrické rozvody a instalační krabice. Tyto musí být 
připraveny stavbou, na základě předaných podkladů dodavatele. 

 

§ 8 Ostatní ustanovení 

 

Pokud dojde k podpisu smlouvy o dílo (dále jen SoD) mezi objednatelem a zhotovitelem má se za to, že smluvní strany jsou si rovny a 
všechny sankce a pokuty jsou rovné na obou stranách. 

V případě podpisu SoD mezi zhotovitelem a objednatelem bude tato smlouva mimo jiné obsahovat i tyto body: 

a) Omezení výše všech uplatnitelných smluvních pokut je maximálně 10% z celkové ceny díla. 



b) Pokud je zhotovitel v prodlení s dodávkou předmětu díla zaviněné zpožděním stavby, nebo z důvodů nedodržení stavební 
připravenosti popsanou ve stavebním deníku zhotovitele, není možné zpožďovat platby na zhotovitele a penalizovat jakkoliv 
zhotovitele. 

c) Zhotovitel je “Ověřená firma v oboru stínící techniky“ a pozastávky z důvodů odstraňování záručních vad jsou nepřípustné. 

d) V případě sporu o kvalitu díla je nejdříve přizván nezávislý člen odborného týmu, který posoudí, zda je dílo realizováno v souladu 
s Produktovými listy SVST a jeho kvalita odpovídá standardům. 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.02.2015 

 

 


