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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GLEICH Aluminium s.r.o. 
 

I. Základní ujednání 
 
(1) Právní a obchodní vztahy mezi společností GLEICH Aluminium s.r.o. (dále jen „prodávajícím“) a kupujícím se řídí 

zásadně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), jakož i navazujícími ujednáními 
obsaženými v uzavřené kupní smlouvě.  
Ujednání sjednaná v kupní smlouvě mají přednost před VOP. VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu  a 
jejich aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách prodávajícího www.gleich.cz . 

(2) Veškeré změny a dodatky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Změny VOP musí být provedeny písemně a 
kupující s nimi musí být seznámen. Se zněním VOP včetně eventuelních změn a dodatků je kupující ze strany 
prodávajícího seznámen před uzavřením kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas 
s tím, že se VOP stávají pro obě smluvní strany závazné a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu. 

(3) Ve vztahu mezi smluvními stranami neplatí žádné jiné všeobecné obchodní podmínky (např. kupujícího) a to ani 
tehdy, nejsou-li s těmito VOP v rozporu. V ostatních v kupní smlouvě ani ve VOP neupravených otázkách se 
právní vztahy účastníků řídí výlučně právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., 
obchodním zákoníkem v platném znění. 

 
II. Uzavření smluvního vztahu, nabídka, objednávka, kupní smlouva 

 
(1) Projevy vůle prodávajícího označené jako „nabídky“ nejsou závazné, mají pouze informativní charakter a slouží 

jako nabídka k zaslání objednávky kupujícím a k uzavření kupní smlouvy. Rovněž technické popisy a údaje 
v nabídkách a propagačních materiálech jsou informativní povahy a nejsou závazné při pozdějším uzavření 
smluvního vztahu. 

(2) Kupující vyjadřuje svůj zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím zasláním „objednávky“, která musí 
obsahovat minimálně tyto náležitosti: označení kupujícího a prodávajícího, číslo a datum objednávky, uvedení 
druhu zboží - číselného kódu výrobku, počet požadovaných výrobků, požadovaný způsob dodání a termín dodání, 
podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího. Objednávka musí být učiněna písemnou formou, pro zachování 
písemné formy postačí i objednávka zaslaná prostřednictvím e-mailu či faxu. Údaje na objednávce musí být 
zřetelně čitelné a nesmí být přepisovány či škrtány. 

(3) Prodávající je oprávněn kupujícím učiněnou objednávku přijmout do 2 pracovních dnů od jejího doručení. 
Prodávající potvrdí přijetí (akceptaci) objednávky kupujícímu zasláním formuláře návrhu kupní smlouvy 
s vyplněnými údaji dle objednávky kupujícího a dle vzájemné dohody smluvních stran ve dvojím vyhotovení. 
Formulář návrhu kupní smlouvy musí obsahovat uvedení druhu zboží – číselného kódu výrobku, počet 
požadovaných výrobků, přibližnou váhu, jednotkovou cenu a celkovou cenu zboží, dodací lhůtu a způsob dodání 
zboží. 

(4) Kupující je povinen svůj souhlas s návrhem kupní smlouvy potvrdit na formuláři kupní smlouvy otiskem razítka a 
podpisem osoby oprávněné za něj jednat a takto potvrzený formulář kupní smlouvy zaslat obratem zpět 
prodávajícímu buď poštou, nebo prostřednictvím faxu či emailu. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami 
uzavřena okamžikem doručení (dojití) kupujícím potvrzeného formuláře kupní smlouvy prodávajícímu. Nedoručí-li 
kupující prodávajícímu potvrzený formulář kupní smlouvy prodávajícímu do 2 pracovních dnů od doručení návrhu 
smlouvy (formuláře) kupujícímu, má se za to, že k uzavření kupní smlouvy nedošlo a pro prodávajícího 
z předchozího jednání smluvních stran nevznikají žádné závazky. 

 
III. Kupní cena, platební podmínky, fakturace 

 
(1) Kupní cena dodávaného výrobku je stanovena v kupní smlouvě dohodou smluvních stran. Ke kupní ceně se 

připočítává DPH ve výši zákonné úpravy v době poskytnutí zdanitelného plnění. Prodávající si vyhrazuje právo po 
uzavření kupní smlouvy navýšit cenu výrobků o maximálně 5 % kupní ceny v případě, že dojde dodatečně 
k pohybu nákladů na výrobu či distribuci výrobků na straně prodávajícího, a to zejména v důsledku změn tarifů, 
nákladů na přepravu, nákladů na zaslání, cen materiálů. Důvod navýšení ceny je prodávající kupujícímu povinen na 
vyžádání doložit. Kupující takovéto navýšení kupní ceny přijetím těchto VOP akceptuje. Pokud by však navýšení 
mělo činit více než 5 % sjednané ceny, má kupující právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.  

(2) Prodávající je oprávněn kupujícímu na základě individuálního ujednání v kupní smlouvě poskytnout slevu či rabat. 
(3) Prodávající vyúčtuje kupní cenu za dodané zboží fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

podle platných předpisů. Fakturu prodávající buď zašle poštou na adresu sídla kupujícího či jinou kupujícím 
v kupní smlouvě uvedenou fakturační adresu, případně ji předá kupujícímu proti podpisu při dodání zboží. 
Splatnost faktury je smluvními stranami sjednána v kupní smlouvě. Pokud kupní smlouva údaj splatnosti 
neobsahuje, platí, že faktura je splatná ve lhůtě 14 dní ode  dne odeslání (případně předání) faktury kupujícímu. 
Kupující je oprávněn fakturu, v případě, že by neobsahovala výše uvedené náležitosti, vrátit prodávajícímu a 
písemně uvést námitky k fakturaci. Toto vrácení faktury je oprávněn učinit pouze po dobu do splatnosti faktury, 
poté, co nastane splatnost faktury, je již vrácení faktury neúčinné. 

(4) Kupující je povinen uhradit vyúčtovanou kupní cenu v termínu její splatnosti formou bezhotovostního převodu na 
účet prodávajícího uvedený ve faktuře nebo v hotovosti, pokud jde o částku, u které lze podle platných právních 
předpisů platbu realizovat hotovostně. Jiný způsob úhrady kupní ceny musí být smluvními stranami předem 
písemně sjednán, náklady s ním vzniklé nese kupující. Kupní cena je uhrazena dnem, kdy dojde k připsání platby 
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na účet prodávajícího či ve kterém dojde k vyplacení částky prodávajícímu v hotovosti. Kupující je v prodlení 
s platbou kupní ceny, pokud kupní cena není uhrazena do splatnosti vystavené faktury. 

(5) Je-li kupující v prodlení s platbou kupní ceny, tedy faktury, má prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení. Kromě toho má prodávající právo na 
zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu ve výši 5,-- EUR za vyhotovení a odeslání upomínky o zaplacení 
kupujícímu. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé z důvodu 
prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, pokud vzniklá škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu.  

(6) Prokáže-li se po uzavření smlouvy, že se kupující dostal do platební neschopnosti nebo je-li ohledně jeho osoby 
zahájeno insolvenční řízení, konkursní řízení nebo soudní či mimosoudní vyrovnání, je prodávající bez vlivu na 
ostatní práva oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

 
IV. Dodací termíny, dodací lhůty a dodací podmínky 

 
(1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v dodacích lhůtách či termínu sjednaném v kupní smlouvě. Kupující 

je povinen převzít zboží i před sjednaným termínem dodání. Dodací lhůta se prodlužuje o období, po které je 
kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti při převzetí zboží. Dodací lhůta se dále prodlužuje o dobu, po kterou 
nastanou okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. vyšší moc), tedy překážky nastalé nezávisle na vůli prodávajícího a 
bránící mu dodržet dodací termín (zejména stávka, výluka, provozní poruchy, prodlení s dodávkou výchozího 
materiálu nezpůsobené prodávajícím apod.). O vzniku vyšší moci mající za důsledek nedodržení termínu dodání je 
povinen prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího informovat. 

(2) Zjistí-li prodávající, že sjednanou dodávku nestihne v dodací lhůtě či termínu splnit, je povinen o tom kupujícího 
informovat a sdělit mu důvod a předpokládanou délku prodlení. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout 
prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu ke splnění povinnosti dodat zboží. Nesplní-li prodávající 
povinnost dodat zboží kupujícímu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy 
odstoupit.  

(3) V případě, že je prodávající v prodlení s dodáním zboží v termínu dodání, když k tomuto prodlení došlo jeho 
zaviněním, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % hodnoty 
nedodaného zboží za každý den prodlení, celkově však tato smluvní pokuta nesmí přesáhnout 5 % hodnoty 
nedodaného zboží. Tato smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody a kupující již nemá nárok na 
náhradu škody tuto smluvní pokutu převyšující. 

(4) V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost k převzetí zboží a tím dojde k prodlení 
s převzetím zboží ze strany kupujícího, odpovídá kupující za škodu, kterou porušením této povinnosti 
prodávajícímu způsobil. Prodávající má v takovém případě nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % hodnoty 
nepřevzatého zboží za každý ukončený týden prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok 
prodávajícího na náhradu škody vzniklé z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží, pokud vzniklá škoda 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu. 

(5) Způsob a místo dodání zboží je sjednán smluvními stranami v kupní smlouvě. Není-li toto sjednáno, platí, že se 
dodání zboží realizuje jeho odebráním kupujícím ze skladu prodávajícího na adrese: GLEICH Aluminium s.r..o., 
Blanenská 10, 66434 Kuřim.  Další způsoby dodání zboží, které lze sjednat ve smlouvě, jsou odběr zboží ze skladu 
prodávajícího přepravcem kupujícího nebo odeslání zboží prodávajícím. V případě přepravy na náklady kupujícího 
je povinnou náležitostí kupní smlouvy rovněž specifikace údajů přepravce a SPZ vozidla, kterým bude dodávka 
zboží přepravována kupujícímu a veškeré přepravní náklady a formality je povinen zajistit kupující. V případě 
odesílání zboží prodávajícím je povinnou náležitostí kupní smlouvy uvedení místa dodání zboží a označení 
zásilkové služby, která realizuje přepravu zboží kupujícímu. 

(6) Dodávané zboží bude prodávajícím zabaleno dle určení prodávajícího a dle obchodních zvyklostí. Kupující je 
povinen obaly zneškodnit v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. 

(7) Kupující respektive přepravce provádějící přepravu pro kupujícího je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí 
zboží na dodacím listu otiskem razítka a podpisem osoby oprávněné za kupujícího či přepravce zboží převzít. 
Dodací list je vystaven prodávajícím a musí obsahovat tyto náležitosti: označení prodávajícího a kupujícího (včetně 
IČ a DIČ), číslo dodacího listu, datum vystavení dodacího listu a specifikace uzavřené kupní smlouvy (její číslo), 
druh dodávaného zboží – číselný kód výrobků, počet dodávaných výrobků, celková cena zboží (uvedená bez DPH 
a s DPH), podpis a otisk razítka prodávajícího, místo pro potvrzení převzetí zboží kupujícím (přepravcem). 

 
V. Jakost, záruka a odpovědnost za vady 

 
(1) Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno ve stavu způsobilém pro použití ke smluvenému 

účelu či k účelu obvyklému a že má smluvené či obvyklé vlastnosti a že v takovémto stavu bude po dobu trvání 
záruční lhůty. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce jednoho roku od dodání zboží. 
Kupující je povinen dodané zboží či výrobky užívat výhradně v souladu s návody na použití, upozorněními a 
pokyny prodávajícího či výrobními předpisy, přiloženými k dodacímu listu a zboží při jeho dodání. Prodávající 
nepřebírá odpovědnost za vady či škody vzniklé v důsledku neodborného používání zboží či výrobků v rozporu 
s výše uvedenými dokumenty, chybnou manipulací, či způsobené vnějšími událostmi. 

(2) Nároky z vad zjevných, zjistitelných při přejímce zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned při 
přejímce zboží, a to přímo v dodacím listu, nebo písemnou reklamací učiněnou bez zbytečného odkladu po dodání 
zboží po prohlídce zboží kupujícím, nejpozději však do 3 dnů od dodání zboží. Nároky z vad skrytých může 
kupující u prodávajícího uplatnit do konce záruční lhůty, a to písemnou reklamací. Písemná reklamace musí být 
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vždy učiněna dopisem kupujícího doručeným prodávajícímu na adresu jeho sídla. V uplatnění reklamace musí být 
podrobně popsány vady zboží a musí být navržen způsob vyřízení reklamace. 

(3) Vady skryté, které nebyly zjistitelné při přejímce zboží a které kupující zjistil v záruční lhůtě, může kupující 
reklamovat pouze za níže uvedených podmínek: 
- Prodávajícímu budou kupujícím předloženy doklady o prodeji a dodávce předmětného zboží a doklad o 

úhradě kupní ceny,  
- Kupující prokáže, že po celou dobu od převzetí zboží bylo zboží užíváno a uskladněno za podmínek výrobce, 

se kterými prodávající kupujícího seznámil. 
(4) V případě oprávněné reklamace má kupující v prvé řadě tyto nároky z odpovědnosti za vady: 

- Nárok na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží, 
- Nárok na odstranění vad opravou, jedná-li se o vady opravitelné. 
V případě, že se jedná o vady neodstranitelné, platí příslušná právní úprava obchodního zákoníku. 

(5) V případě, že kupující uplatní nároky z odpovědnosti za vady neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu 
náklady prokazatelně vzniklé při řešení neoprávněné reklamace. 

 
VI. Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží 

 
(1) Vlastnictví k dodanému zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného a řádného zaplacení kupní ceny 

dodaných výrobků. Do této doby je výlučným vlastníkem zboží prodávající a je oprávněn s ním volně nakládat a 
užívat jej.  

(2) V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží v termínu splatnosti a dostane se do 
prodlení, má prodávající právo na vrácení zboží od kupujícího. Nevrátí-li kupující zboží bez zbytečného odkladu 
po písemné výzvě prodávajícího k vrácení zboží, je prodávající oprávněn vstoupit za účelem odebrání zboží do 
prostor kupujícího. Kupující přijetím těchto VOP a uzavřením kupní smlouvy s tímto postupem prodávajícího 
výslovně souhlasí. 

(3) V případě, že dojde ke smísení zboží s jinými předměty, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, a vznikne tak 
nová věc, pak prodávající nabude ke vzniklé věci spoluvlastnický podíl v poměru hodnoty věci k jiným smíseným 
předmětům v okamžiku smísení. Kupující je povinen takovýto spoluvlastnický podíl na prodávajícího převést. 

(4) Nebezpečí náhodné zkázy a škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího, 
případně okamžikem předání zboží přepravci. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na 
kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 

 
VII. Ochrana důvěrných údajů, ochrana dat 

 
(1) Jakékoliv podklady ke zboží a výrobkům prodávajícího zejména modely, formy, vzorky či výrobní prostředky a 

dále též veškeré údaje a informace, které se kupující dozvěděl v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, se 
považují za důvěrné a kupující je není oprávněn je sdělovat či zpřístupnit třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu prodávajícího. Tyto podklady, údaje a informace mají povahu obchodního tajemství a 
podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů. 

(2) V případě neoprávněného použití v předchozím odstavci uvedených dat prodávajícího, odpovídá kupující 
prodávajícímu za vzniklé škody. 

(3) Prodávající zaručuje, že data a údaje kupujícího evidovaná v souvislosti s kupní smlouvou ukládá a zpracovává 
výhradně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s tím a bere na vědomí, že osobní data 
kupujícího a jeho zaměstnanců či dalších osob jsou evidována prodávajícím pouze pro účely evidence jednotlivých 
obchodních případů. 

 
VIII. Všeobecná ustanovení 

 
(1) Pokud je některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné či se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní 

ustanovení nedotčena a v platnosti. Smluvní strany jsou povinny neplatné či neúčinné ustanovení nahradit 
ustanovením platným a účinným, které je svým obsahem a právními důsledky srovnatelným 

(2) Právní vztahy mezi smluvními stranami založené kupní smlouvou a těmito VOP se řídí právním řádem České 
republiky, prvotně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění, dále pak obchodními 
zvyklostmi a dalšími právními předpisy České republiky. 

(3) Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakékoli své pohledávky či 
práva za prodávajícím jinému subjektu. Postoupení práv či pohledávek učiněná bez souhlasu prodávajícího jsou 
právně neúčinná. 

(4) Smluvní strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé mezi nimi se pokusí v prvé řadě řešit dohodou stran. Pokud 
nedojdou ke smírnému řešení sporu, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci, z nichž jeden je jmenován prodávajícím, jeden 
kupujícím a poslední předsedou Rozhodčího soudu.   

(5) Tyto VOP nabývají vůči smluvním stranám účinnosti dnem podpisu kupní smlouvy. 
 

 
V Liberci dne 30.3. 2011 


