
 

Všeobecné podmínky dodávek zboží ze Šroubárny a. s. 

1. PLACENÍ 

Kupující se zavazuje Šroubárně a.s. (dále jen prodávajícímu) zaplatit za zboží dle kupní smlouvy sjednanou kupní 

cenu na základě daňového dokladu (faktury, předfaktury) prodávajícího. 

Placení je považováno za uskutečněné, pokud placená dlužná částka je připsána na účet prodávajícího v plné 

výši u jeho banky a k jeho volné dispozici, nebo pokud je placená dlužná částka složena v hotovosti do pokladny prodá-

vajícího. 

Pokud je kupující ve zpoždění s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech 

kupních smluv s kupujícím, aniž to znamená porušení smlouvy. 

2. DODÁNÍ 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle kupní smlouvy a převést na něho vlastnické právo k to-

muto zboží okamžikem dodání, které se uskuteční: 

2.1. Odesláním zboží prodávajícím na adresu dle odst. 6 kupní smlouvy.  

Způsob odeslání určuje dle hmotnosti zásilky prodávající. V případě zjevného poškození zásilky v době 

doručení musí příjemce o tomto zjištění při převzetí zásilky informovat dopravce a zásilku přijmout pouze za 

podmínky písemného škodného záznamu, a to formou zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu do-

pravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen 

zásilku převzít. Samostatný Zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro 

následné uplatnění práv poškozené strany. Pokud nebude proveden Zápis o škodě nebo bude převzata poško-

zená zásilka, nebude brán na případnou reklamaci zřetel. 

2.2. Předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího 

Kupující je povinen termín převzetí zboží s prodávajícím dohodnout alespoň 3 dny před navrhovaným 

termínem pro převzetí zboží. V případě, že zboží nebude takto ve sjednané dodací lhůtě kupujícím převzato, 

má prodávající právo odeslat zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího, nebo jednostranně od kupní 

smlouvy odstoupit. Účinnost tohoto odstoupení nastává datem odeslání doporučeného dopisu s oznámením o 

odstoupení kupujícímu. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu pokutu ve výši 50 % ze 

sjednané kupní ceny. Případnému zmocněnci kupujícího je prodávající povinen vydat zboží jedině proti písemné 

plné moci kupujícího k převzetí zboží jinou osobou. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto výslovně 

jinak, dojde k předání zboží v sídle prodávajícího podle tohoto odstavce. 

2.3. Množství a termín dodaného zboží 

a) Prodávající se může odchýlit od sjednaného množství směrem nahoru a dodat větší množství zboží  nejvýše 
o +5%. Prodávající se může odchýlit od sjednaného množství směrem dolu a dodat menší množství zboží 
dle svých výrobních možností případně nedodat zboží žádné. Povolená množstevní odchylka nemá vliv na 
jednotkovou cenu zboží. Tolerance jednotky balení je ± 0,5 %. Účtováno bud vždy skutečně dodané množ-
ství zboží.  

b) Termín dodání se může lišit o ± 10dní. V této toleranci je považováno plnění za oprávněné, nebo kupní 
smlouva za splněnou.  

3. PŘEPRAVNÍ OBALY 

Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno v papírových krabicích a přepravováno, nebo předáno v obalech, 

které určuje dle hmotnosti dílčích dodávek prodávající z těchto druhů: 

KOD DRUH OBALU CENA Kč bez DPH CENA EUR bez DPH 

V dřevěná paleta EUR 500, - 20, - 

 

Na dřevěné prosté paletě je zboží fixováno fólií, která je fakturována jako nevratný obal v ceně bez DPH 100 Kč 

/ 4 EUR. V případě spěšninových zásilek je zboží dodáváno v krabici z tvrdého papíru. 



Při předání zboží kupujícímu prodávajícím může být zboží dodáno po vzájemné dohodě i bez obalu. 

4. UVOLNĚNÍ DODÁVEK 

Pro uvolnění (předání) dodávek výrobcem platí ustanovení ČSN EN ISO 2859-1 - statistická přejímka srovnává-

ním při použití přejímacího plánu s výběrem bez vad (c = O). 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO 

Vlastnické právo ke zboží spojené s nebezpečím škody na zboží přechází na kupujícího dodáním. 

6. ZÁRUKA JAKOSTI 

Prodávající ručí za to, že si dodané zboží zachová stanovené nebo obvyklé vlastnosti při dodržení podmínek 

skladování a expirace zboží a bude bez vad po dobu 24 měsíců od dodání prodávajícím (pokud není dohodnuto jinak). 

Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží po celou tuto dobu s výjimkou zjevných vad, které je oprávněn rekla-

movat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od data dodání. 

Nároky z vad zboží musí být uplatněny písemnou formou. Pro přejímání dodávek kupujícím platí ustanovení 

ČSN ISO 2859-1. 

Podmínky skladování zboží: teplota 8-30 stupňů, maximální vlhkost 65 %. Zboží chránit před deštěm a vlhkem. 

Expirace zboží: 

• díly bez povrchové úpravy - 5 dní 

• díly černěné - 10 dní 

• díly s povrchovou úpravou Zn bez pasivace - 30 dní (může nastat změna barvy) 

• díly s povrchovou úpravou Zn s pasivací - 180 dní. 
 

Běžné dodávky výrobků jsou realizovány s PPM500 (mimo vměstky), pokud není dohodnuto jinak. 

7. OBJEDNÁVKY 

Z důvodů termínu dodání materiálu a kapacit je nutné zasílat objednávky pro zadání do výroby nejpozději do 

15. dne v měsíci, tzn. výroba následující měsíc, s plněním nejpozději v poslední pracovní den v měsíci. 

V případě požadavku zákazníka na uspíšení termínu dodání v daném měsíci bude účtován jednorázový příplatek 

5 000 Kč tj. 200 EUR. 

8. OSTATNÍ VZTAHY 

Smluvní strany projevují svoji vůli, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto všeobecných podmínek dodá-

vek zboží nebo potvrzené objednávky nebyla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 

zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajících se předmětu plnění. Vedle shora uve-

deného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 

praxe.  

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, přijetí nabídky uzavření smlouvy 

s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 

nabídky.  

V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných podmínek dodávek zboží je, stane se či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (do maximálního rozsahu, povoleného příslušnými právními předpisy) 

platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto všeobecných podmínek dodávek zboží. V takovém případě se 

Smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, 

které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a zákonem přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má 

být nahrazeno.  

Žádná ze smluvních stran není oprávněna započíst jakoukoliv pohledávku, vzniklou na základě dodávky zboží, 

ani její část proti jakékoliv jiné pohledávce druhé smluvní strany.  

Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z kupní smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku. 



  

Platnost od 1.2.2023 


