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Obchodní podmínky 
společnosti s ručením omezeným BELMET s.r.o., IČ 253 13 053, 

se sídlem 664 31 Česká 61, okr. Brno-venkov (dále jen "BELMET") 

 
1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") jsou nedílnou součástí Kupních smluv, které BELMET jako 

prodávající uzavřela s kupujícím počínaje dnem 1.1.2014. 

 

1.2. Jakékoliv obchodní podmínky jiné osoby než BELMET v případě, kdy s.r.o. BELMET je nastraně 

prodávajícího, mohou vedle těchto dodacích Obchodních podmínek BELMETu platit pouze v případě, že se 

na tom smluvní strany výslovně a písemně dohodnou v písemné Kupní smlouvě. 

 

1.3. Odchylná ujednání od těchto OP jsou platná pouze ve formě písemného Dodatku ke kupní smlouvě 

oboustranně podepsaného k tomu oprávněnými zástupci účastníků (smluvních stran). Odchylná ujednání mohou 

být sjednána přímo v kupní smlouvě. Jen způsobem zde uvedeným sjednané odchylky od OP mají přednost před 

zněním OP. 

 

1.4. Oprávněnými zástupci účastníků jsou jednatel prodávajícího na straně jedné a na straně druhé 

- členové orgánů právnické osoby pověření jednáním za tuto právnickou osobu (např. jednatelé) 

- osoby těmito pověřenými členy právnické osoby k uzavření kupní smlouvy písemně zmocněné 

- osoby, které jsou v pracovním poměru ke kupujícímu a prodávající nemohl vědět, že při uzavírání 

kupní smlouvy jednající překračuje své oprávnění jednat za kupujícího 

Výslovně se ujednává, že řidič vozidla přepravujícího zboží je oprávněn pouze k úkonům spojeným s 

potvrzením dodacího listu, ledaže by se prokázal listinou opravňující ho i k jiným úkonům. 

 

1.5. Při předložení návrhu kupní smlouvy (objednávky), je prodávající oprávněn požadovat, aby se kupující 

identifikoval platnými (ne starší 3 měsíců) výpisy z obchodního rejstříku, živnostenskými listy, daňovou 

registrací. Kupující může být rovněž vyzván, aby označil osoby, které jsou oprávněny ve věcech kupní smlouvy 

za kupujícího jednat. 

 

2. Uzavření kupní smlouvy 

2.1. Za návrh k uzavření kupní smlouvy se považují písemná objednávka kupujícího nebo písemná nabídka 

vyhotovená prodávajícím. Platná objednávka musí obsahovat alespoň předmět koupě a prodeje (označení zboží) 

a počet požadovaných kusů. Platná nabídka prodávajícího musí navíc obsahovat i cenu zboží v jakékoliv formě 

(za kus, celkem, bez PH, s DPH). Objednávku/nabídku lze zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně 

před doručením nabídky/objednávky nebo alespoň současně s ním. 

 

2.2. Oba účastníci jsou svými návrhy vázáni po dobu 10 pracovních dnů. Po uplynutí této doby bez jakékoliv 

odezvy druhého z účastníků, je nutno písemně objednávku (nabídku) obnovit a tato obnovená objednávka 

(nabídka) se považuje za nový návrh, pro který začíná běžet nová lhůta určená k vyjádření druhé smluvní strany 

(10 prac.dnů). 

 

2.3. Po uplynutí každých 10 pracovních dnů dle odst. 2.2. může kterýkoliv z účastníků v novém návrhu změnit 

parametry původní objednávky (nabídky), zjm. cenu. 

 

2.4. Objednávku/nabídku lze zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením 

nabídky/objednávky nebo alespoň současně s ním. 

 

2.5. Veškeré nabídky a objednávky jsou neodvolatelné po jejich dojití druhé straně po celou dobu trvání lhůty 

dle odst. 2.2. 

 

2.6. Kupní smlouva se považuje za platně uzavřenou písemným potvrzením objednávky kupujícího nebo 

písemným přijetím nabídky prodávajícího (akceptace). Akceptace se změnou množství, druhu zboží, jakosti 

zboží, ceny, dodací lhůty není považována za uzavření kupní smlouvy, ale za nový návrh na uzavření kupní 

smlouvy. 

 

2.7. Kupní smlouva může být uzavřena formou jedné listiny s názvem "Kupní smlouva", ve které musí být 

sjednány veškeré podstatné náležitosti 
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- druh a množství prodávaného a kupovaného zboží (dodávka) 

- cena nebo alespoň způsob, jakým bude dodatečně určena. Zvolený způsob nesmí zakládat pochybnosti nebo 

možnost dvojího výkladu 

- termín dodání 

- odkaz na tyto OP 

 

2.8. V Kupní smlouvě dle odst. 2.7. dále mohou být sjednány   

        -     jakost zboží  

- způsob dodání 

- místo dodání 

- určení dopravy 

- ujednání o obalech 

- odchylky od těchto OP 

     Za podstatné se tyto náležitosti považují jen v případě, že byly jako další podstatné náležitosti v Kupní 

smlouvě výslovně označeny. 

 

2.9. V případě, že je mezi účastníky uzavřena Kupní  smlouva dle odst. 2.7., pozbývají jejím oboustranným 

podpisem platnosti jakákoliv ujednání obsažená v objednávce či nabídce nebo jiná předcházející ujednání 

účastníků. 

 

2.10. Změny Kupní smlouvy dle odst. 2.7. jsou platné pouze ve formě písemného oboustranně podepsaného 

Dodatku ke Kupní smlouvě. K podpisu Dodatku jsou oprávněny pouze osoby, které jednaly za účastníky při 

uzavření Kupní smlouvy nebo osoby jim postavením rovnocenné, případně osoby písemně zmocněné k podpisu 

Dodatku těmito původně jednajícími (jinými  rovnocennými) osobami. Změny kupní smlouvy uzavřené formou 

objednávky/nabídky a následné akceptace jsou platné v přiměřené obdobné formě obsahující nabídku změny a  

akceptaci změny. 

 

2.11. Uzavřením kupní smlouvy, resp. dodáním zboží, se prodávající nezavazuje k jeho instalaci, montáži, 

zaškolení obsluhy, údržbě apod., ledaže jsou tato plnění ve smlouvě výslovně ujednána. 

 

2.12. Použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765 a § 1950, 2108 

občanského zákoníku je výslovně vyloučeno. 

 

3. Podmínky Dodávky 

3.1. Prodávají je schopen - na vyžádání kupujícího - doložit na prodávané zboží  "Prohlášením o shodě 

výrobků" v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

 

3.2. Má-li kupující určit dodatečné vlastnosti dodávaného zboží a neučiní-li to do akceptace dodávky 

prodávajícím, určí je prodávající sám a oznámí e-mailem kupujícímu, jaké vlastnosti určil. Přitom přihlédne 

k potřebám kupujícího, které zná. Kupující má právo sdělit prodávajícímu do 48 hodin odchylné určení 

vlastností dodávaného zboží, než jaké určil prodávající. Po marném uplynutí této lhůty je vázán tím, co určil 

prodávající. 

 

3.3. Prodávají je oprávněn plnit kupujícímu v částečných dodávkách, stejně tak jako je oprávněn plnit 

kupujícímu před termínem sjednaným v Kupní smlouvě. Kupující je povinen částečné plnění přijmout stejně 

tak jako plnění před termínem. Případné zvýšené náklady spojené s plněním po částech nebo předčasně jdou k 

tíži prodávajícího. 

 

3.4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou dodávek z předcházejících kupních smluv uzavřených mezi 

týmiž účastníky, má prodávající právo zadržet dodávku až do splnění závazků kupujícího, aniž by byl v 

prodlení se splněním termínu dodání z Kupní smlouvy. 

 

3.5. Dodávka se považuje za řádně splněnou předáním kupujícímu (podpisem dodacího listu) Odmítne-li 

kupující řádně nabídnutou dodávku převzít nebo ji převzít chce, ale odmítne podepsat dodací list, prodávající mu 

zboží nepředá a kupující je v prodlení se splněním smluvního závazku řádně nabídnuté zboží převzít. Prodávající 

po marném uplynutí lhůty 30  dnů, může od smlouvy odstoupit a žádat od kupujícího Smluvní pokutu ve výši 

0,2% z ceny zboží za každý den prodlení s převzetím dodávky a náhrady škod, max. však 40% z ceny zboží bez 

DPH. 

3.6. Dodávka se považuje za řádně splněnou také předáním prvnímu dopravci určenému k zajištění převozu 

zboží od prodávajícího ke kupujícímu do místa plnění. Součástí dodávky je v takovém případě dodací list a 
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faktura za dodané zboží. Odmítne-li kupující řádně doručenou nabídku dopravcem převzít, je kupující v prodlení 

se splněním smluvního závazku řádně nabídnuté zboží převzít. Prodávající po vrácení zboží dopravcem od 

smlouvy písemně odstoupí s tím, že současně vyúčtuje kupujícímu Smluvní pokutu určenou na náhradu škod 

vzniklých prodávajícímu ve výši 40% z ceny zboží bez DPH a dále mu vyúčtuje marně vynaložené náklady na 

dopravu zboží. 

3.7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího předáním zboží dle odst. 3.5. a 

dle odst. 3.6. předáním zboží prvnímu dopravci. Případné uplatnění práv z přepravní smlouvy vůči dopravci 

uplatňuje kupující a prodávající se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k uplatnění těchto práv, zjm. se 

zavazuje předat kupujícímu bez zbytečného odkladu kopie přepravní smlouvy nebo jiné listiny sepsané 

s dopravcem, a to poštou nebo elektronickou poštou (scan).  

 

3.8. Kupující má právo oznámit až do splnění dodávky prodávajícímu, že od Kupní smlouvy odstupuje. V tom 

případě je povinen uhradit prodávajícímu Odstupné jako paušální náhradu škody za zajištění dodávky ve výši 

30% sjednané ceny (bez DPH). Odstoupení prodávajícího se stane účinným až dnem zaplacení Odstupného 

prodávajícímu. Do té doby se považuje za kupujícího v prodlení se splněním závazku k převzetí dodávky. 

 

3.9. Ke sjednanému termínu dodávky platí, že je-li stanoven termín dodání ve dnech, týdnech, měsících, počíná 

tato lhůta k dodání běžet dnem uhrazení sjednané zálohy nebo dnem dohody obou účastníků o celém obsahu 

kupní smlouvy, není-li záloha sjednána. Dodávka dodaná do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu dodání se 

považuje za řádně splněnou, jde-li o zboží objednané prodávajícím z území mimo ČR. 

 

3.10. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné 

množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl, tj. do 3 pracovních dnů po převzetí zboží od 

prodávajícího nebo dopravce. 

 

4. Místo plnění 

4.1. Za místo plnění se považuje místo dodávky označené v Kupní smlouvě. Není-li takové, považuje se za místo 

plnění sídlo prodávajícího uvedené v záhlaví těchto OP. 

 

5. Cena a platební podmínky 

5.1. Není-li v Kupní smlouvě jinak, považuje se cena zde uvedená vždy za cenu bez DPH. 

 

5.2. Cena nezahrnuje cenu dopravy do místa plnění a pojistné po dobu přepravy zboží, pokud jde o místo odlišné 

od sídla prodávajícího. 

 

5.3. Cena nevratných  obalů je v ceně zahrnuta.  

 

5.4. V ceně nejsou zahrnuty obaly vratné (např. palety) a náklady na jejich dopravu (vrácení) zpět 

prodávajícímu. Tyto náklady jdou k tíži kupujícího. 

 

5.5. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení Zálohy až do výše 100% ceny před dodáním zboží. 

 

5.6.  Prodávající je povinen vystavit kupujícímu na dodané zboží Daňový doklad - fakturu obsahující náležitosti 

dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH. Z důvodu nesouhlasu s úplností nebo správností vystavené faktury je 

kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě (doplnění) jen ve lhůtě 5 pracovních dnů od odeslání 

faktury  prodávajícím. 

 

5.7. Splatnost Daňového dokladu se sjednává 14 dnů od jeho vystavení, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. 

Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání platby na účet prodávajícího. 

 

5.8. Reklamace není důvodem k pozastavení platby ze splatné faktury. Použití § 2108 obč. zák. se vylučuje. 

 

5.9. Platné započtení pohledávek je možné pouze na základě oboustranné písemné dohody účastníků. 

 

6. Záruka, reklamace, odpovědnost za škodu 

6.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude bez vad a bude odpovídat množství a jakosti v Kupní 

smlouvě dohodnuté a že doklady nutné pro užívání věci budou rovněž bezvadné. Není-li jakost dohodnuta platí, 

že zboží má mít jakost obvyklou pro účel jejího užití.  

6.2. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání zboží (splnění dle 

smlouvy). 
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6.3. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku trvající 2000 provozních hodin maximálně však záruka 

trvá 12 měsíců, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Záruční doba počíná běžet dnem splnění dodávky 

(podpis dodacího listu nebo předání prvnímu dopravci v ČR).  

 

6.4. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly zboží jako jsou např. : třecí kroužky, tlumicí a řezné díly, 

vynášecí pasy, molitanové díly, gufera, těsnící profily. 

 

6.5. Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním 

v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, 

nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající. Prodávající dále neodpovídá za vady způsobené nedodržením 

návodů dodaných spolu se zbožím na instalaci , montáž nebo zabudování zboží, na jeho skladování a manipulaci 

s ním. Prodávající zjm. neodpovídá za vady zboží způsobené přetěžováním dodaného zařízení, použitím 

nevhodného média, provozováním v agresivním prostředí, připojením na špatné el. napětí, neprováděním 

předepsaných periodických prohlídek.  

 

6.6. Odchylku minus od sjednaného množství je kupující povinen reklamovat při převzetí dodávky. Následně 

nelze chybějící množství reklamovat. 

 

6.7.Vady zjevné při převzetí je kupující povinen reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí 

dodávky (osobně nebo od dopravce). Na pozdější reklamace vad zjevných nebude prodávající brát zřetel. 

 

6.8. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Reklamaci doručí na adresu prodávajícího uvedenou záhlaví těchto OP. V reklamaci musí být vady popsány a 

uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

 

6.8. Kupující je oprávněn : 

a) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná  

      a teprve není-li oprava možná 

b) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění  

nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

 

Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob (b, nebo c), který mu nejlépe vyhovuje. Zvolený způsob 

odstranění vady je oprávněn změnit jen se souhlasem prodávajícího. 

 

Při dodání nového zboží (viz sub b) vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Prodal-

li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití a stalo-li 

se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu to, co se ještě vrátit může, a dá prodávajícím náhradu do výše, 

v níž mě z použití věci prospěch. 

 

Věc se nevrací došlo-li ke její změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc 

k určenému účelu ještě před objevením vady. 

 

6.9. Odstoupit od Kupní smlouvy pro vady dodaného zboží může kupující v případě, že dodávkou zboží s 

vadami je Kupní smlouva porušena podstatným způsobem, zejména, nemůže-li zboží sloužit po dobu více než 7 

dnů svému obvyklému účelu,  dále pak z toho důvodu, že prodávající řádně a včas neprovádí záruční opravy 

přesto, že byl na možnost odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu kupujícím písemně upozorněn a byla mu 

poskytnuta odpovídající lhůta ke sjednání nápravy. 

 

Odstoupit od smlouvy nelze, nemůže-li kupující vrátit věc prodávajícímu (nebo její část plus finanční náhradu) 

tak, jak je uvedeno výše u odstranění vady náhradním plněním. Ujednání o tom, kdy se věc nevrací, platí i pro 

případ odstoupení. 

 

6.10. Prodávající je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, že reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů, má se za to, že reklamaci  uznává. 
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6.11. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu nebo třetí osobě, pokud vznikla v souvislosti 

s dodaným zbožím při jeho nesprávné montáži, jeho nesprávném či neodborném osazení jako součásti stroje, při  

nesprávném nakládání s ním jako je např.:  

      - přetěžování dodaného zařízení či stroje, jehož součástí (příslušenstvím) se dodané zboží stalo;  

- použití chybného média 

-  funkce zboží v agresivním prostředí 

-  připojení na špatné el.napětí 

-  neprovádění periodických prohlídek 

 

6.12. Za škodu odpovídá prodávající jen do výše hodnoty poskytnutého plnění kupujícím vč. DPH, a to 

jak u škody skutečné, tak i ušlého zisku nebo škody působené třetím osobám. 

 

7. Vyšší moc 

7.1. Účastník není v prodlení s plněním povinnosti v případě, že nezávisle na jeho vůli nastanou okolnosti, které 

při uzavření Kupní smlouvy nemohl předvídat - vyšší moc. Za okolnosti takto vylučující odpovědnost se 

nepovažuje platební neschopnost účastníka, a to ani tzv. druhotná platební neschopnost a okolnosti spočívající v 

osobách jednatelů, osob zmocněných a zaměstnanců účastníka. 

 

7.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost účastníka se považují přírodní katastrofy, požár, válečné konflikty, 

stávky, teroristické akce apod. 

 

7.3. V případě, že nastane případ tzv. Vyšší moci, jsou účastníci povinni bez zbytečného odkladu Dodatkem ke 

Kupní smlouvě upravit podmínky Kupní smlouvy tak, aby zohledňovaly následky  zásahu Vyšší moci, zjm. 

změnou termínů plnění. 

 

7.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu Vyšší moci, nemá žádný z účastníků nárok na náhradu 

škody. Prodávající však má nárok požadovat vrácení již poskytnutého, ale  nezaplaceného plnění (jeho části), 

pokud je vrácení nepoškozeného zboží možné. 

 

8. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

8.1. Účastníci si sjednávají Smluvní pokutu za prodlení s předáním/převzetím dodávky ve výši  0,2% z ceny 

dodávky (bez DPH) za každý započatý den prodlení. 

 

8.2. Účastníci si sjednávají Smluvní úrok z prodlení s úhradou splatných závazků ve výši 0,2%  z dlužné částky 

(včetně DPH) za každý den  prodlení. 

 

8.3. Uhrazené Smluvní pokuty (úrok z prodlení) se na náhradu škody nezapočítávají. 

 

9. Doručování 

9.1. Doručování elektronickou poštou, faxem se nevylučuje. V případě dokumentů, které souvisí se vznikem, 

změnou, zánikem Kupní smlouvy dle odst. 2.7., doručení Daňového dokladu a Reklamace však takové 

dokumenty musí být (i následně) doručeny druhému z účastníků v listinné podobě. 

 

9.2. V případě pochybností se má za to, že zásilka odeslaná doporučenou poštou byla doručena třetího dne po 

odeslání. 

 

9.3. Doručuje se do sídla firmy uvedené v obchodním rejstříku, v rejstříku podnikatelů uvedených v 

živnostenském rejstříku (ARES), není-li z předchozích jednání mezi účastníky zjevné, že si pro doručování 

zvolili adresu jinou. 

 

10. Odstoupení od Kupní smlouvy 

10.1. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit kdykoliv i bez důvodu dle odst.3.7. (odstupné). Dále 

může kupující odstoupit od Kupní smlouvy z  důvodů uvedených v odst. 7.4. (Vyšší moc). 

 

10.2. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit od Kupní smlouvy z kvalifikovaných důvodů 

uvedených v čl. 7.4. (Vyšší moc). 

 

10.3. Kupující i prodávající jsou dále oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že na druhého z 

účastníků je prohlášen konkurs nebo u něho nastanou takové změny majetkových poměrů, že odstupující 
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účastník smlouvy má důvodnou obavu o splnění závazku ze strany druhého účastníka (např. dlouhodobá platební 

neschopnost). 

 

10.4. Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy pro podstatné nebo opakované nepodstatné 

porušení smluvních povinností druhého z účastníků (např. odst. 3.4.). Podstatné je takové porušení povinností, 

o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 

smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí vždy být písemné a musí být doručeno druhému z účastníků. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Na vztahy účastníků výslovně neupravené Kupní smlouvou a těmito OP se vztahuje zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

11.2. Spory mezi smluvními stranami budou řešeny u obecných soudů ČR dle platného občanského soudního 

řádu . 

 

11.3. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014. 

 

11.4. Tyto OP jsou mimo jiné také zveřejněny na internetových stránkách www.belmet.cz  a tato veřejná 

publikace OP se považuje za prokázání možnosti kupujících seznámit se s těmito obchodními podmínkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  

Zdeněk M i č á n e k 

jednatel  s.r.o. BELMET 

 

 

 

 

Potvrzení o převzetí a seznámení se s OP : 

 

Datum a místo :  

 

Označení kupujícího a jméno,  

funkce osoby jednající za kupujícího: 

 

http://www.belmet.cz/

