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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

společnosti SmartCo, spol. s r.o.  
 

se sídlem v České republice, Havlíčkova 1732, Beroun, PSČ: 266 01 
IČ: 08537895 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 320618 
 

Článek 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „VOP“), upravují veškeré vztahy mezi společností SmartCo, 
spol. s r.o. se sídlem v České republice, Havlíčkova 1732, Beroun, PSČ: 266 01 
IČ: 08537895, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 
320618, (dále jen „Prodávající“), na jedné straně a Kupujícím na druhé straně, které vznikají v souvislosti s 
uzavřením kupní smlouvy mezi nimi. 

2. Prodávající je obchodní společností, která provozuje velkoobchod s hutním materiálem. 
3. Kupující je jakákoliv fyzická anebo právnická osoba, která vstoupí v jednání s Prodávajícím. 
4. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavíraných prodávajícím v rámci jeho 

podnikatelské činnosti.  
5. V ostatním platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 

písemně uzavřené kupní smlouvy. Ujednání kupní smlouvy mají přednost před ustanovením těchto VOP.  
 

Článek 2 
OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH A AUTORSKÝCH PRÁV 

Koupí jakéhokoliv zboží Kupujícím od Prodávajícího nevznikají Kupujícímu žádná práva na používání 
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li, 
zvláštní smlouvou, písemně sjednáno jinak. 
 
 

Článek 3 
KUPNÍ SMLOUVA 

1. Kupující objednává zboží u Prodávajícího telefonicky či písemnou objednávkou, doručenou Prodávajícímu 
prokazatelným způsobem, tj. faxem, poštou nebo e-mailem. Na základě takto učiněné objednávky vystaví 
Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky.  

2. Potvrzení objednávky je vyhotovené a podepsané oprávněnou osobou Prodávajícího, přičemž obsahuje 
přesné označení Prodávajícího a Kupujícího (např. obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu v 
obchodním rejstříku), přesnou specifikaci předmětu dodávky, množství, kupní cenu, dodací podmínky, balení, 
odkaz na VOP, datum a místo podpisu Kupujícího a datum a místo podpisu Prodávajícího. 

3. Potvrzení objednávky bude vyhotoveno na základě objednávky (návrhu smlouvy) od Kupujícího předané 
Prodávajícímu telefonicky, faxem, poštou, nebo e-mailem. Veškeré objednávky doručené Prodávajícímu jsou 
ze strany Kupujícího závazné. Zruší-li Kupující objednávku, je povinen nahradit Prodávajícímu případně 
způsobenou škodu, která mu vznikla za účelem zajištění plnění pro Kupujícího.   

4. V případě, že přepravu zboží zajišťuje Kupující prostřednictvím jím zvoleného přepravce, nahrazuje podpis 
Kupujícího stvrzující převzetí předmětu dodávky podpis přepravce, s čímž smluvní strany příslušné kupní 
smlouvy akceptací těchto VOP výslovně souhlasí. 

5. Ústní dohody a vedlejší ujednání, obzvláště přísliby a jiné údaje vztahující se k dodací době a kvalitě materiálu 
podléhají písemnému potvrzení Prodávajícího a pro Prodávajícího jsou závazné od okamžiku jejich potvrzení 
či od doby v takovém potvrzení uvedené.  

6. Prodávající je oprávněn k částečnému dodání zboží či k dodání zboží s množstevní odchylkou ve výši +/-15% 
od sjednaného množství, u dodávek do 100 kg s množstevní odchylkou ve výši +/-20%. 

7. Přijetí nabídky ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 Občanského zákoníku se 
vylučuje. 

Článek 4 
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Prodávající uvádí aktuální ceny v nabídce na dané období, a to výhradně bez DPH a bez nákladů na dopravu, 
není-li v konkrétní nabídce uvedeno jinak.  

2. Není-li uvedeno jinak, cenové nabídky prodávajícího jsou indikativní, nezávazné a platí jeden měsíc od data 
jejich vypracování. Prodávající si vyhrazuje právo své nabídky i v průběhu jejich platnosti odvolat. Cenové 
nabídky Prodávajícího nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu §1731 a násl. OZ a nelze je přijmout 
podle §1740 a násl. OZ a způsobit tak vznik závazku Prodávajícího a uzavření smlouvy. Na základě cenové 
nabídky Prodávajícího je Kupující pouze oprávněn zahájit s Prodávajícím jednání o uzavření písemné kupní 
smlouvy nebo doručit prodávajícímu závaznou objednávku. Závazek prodávajícího vzniká výhradně 
uzavřením kupní smlouvy či potvrzením objednávky Kupujícího ve smyslu článku 3.  

3. Rozhodné jsou ceny zboží uvedené v potvrzení objednávky vystaveném Prodávajícím. Uplyne-li mezi 
potvrzením objednávky a dodávkou zboží období delší než čtyři měsíce a došlo-li ke změnám faktorů, na 
jejichž základě byla původní výše kupní ceny kalkulována, je Prodávající oprávněn, upravit prodejní cenu na 
základě vstupních parametrů platných v den dodání. 
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4. Kupující tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li mezi potvrzením objednávky Prodávajícím a 
dodávkou zboží Kupujícímu ke zvýšení přepravních cen, veřejných odvodů, daní, cel a jiných vedlejších 
nákladů, nebo dojde-li k novému zavedení takovýchto nákladů, odvodů nebo poplatků, obzvláště, dojde-li 
k uvalení zvláštních antidumpingových cen na dovoz zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím 
uhrazení těchto nákladů ve skutečné výši.  

5. Pro stanovení hmotnosti zboží je rozhodné vážení zboží provedené Prodávajícím nebo jeho dodavateli.  
6. Případné slevy z ceny zboží, poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu se nevztahují na obalový materiál, zejména 

pak palety EUR, folie, příplatky za barevné odstíny, antibakteriální úpravu a případné smluvní pokuty. 
7. Je-li zaplacení kupní ceny sjednáno proti vydanému daňovému dokladu (faktuře), zavazuje se Kupující svůj 

závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu Prodávajícího či den složení příslušné částky k rukám prodávajícího.  

8. V případě, že je Kupující v prodlení s platbou jakékoliv dlužné částky, má Prodávající právo účtovat 
Kupujícímu úrok z prodlení ve výší 0,05 % (slovy: žádná celá pět setin procenta) z dlužné částky denně a 
současně jednorázový poplatek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou 
zaslanou upomínku, pokud není mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nárok Prodávajícího 
požadovat od Kupujícího náhradu případné skutečně vzniklé a prokazatelné škody vzniklé prodlením 
Kupujícího tímto není dotčen. 

9. Prodávající je dále oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu veškerých dalších nákladů, které mu vznikly v 
souvislosti s vymáháním jeho pohledávky za Kupujícím po její splatnosti jako např. soudní poplatky, náklady 
veškerého právního zastoupení. 

 
Článek 5 

DODACÍ PODMÍNKY 
1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět dodávky, resp. jím objednané zboží, v souladu s kupní 

smlouvou. Povinnost Prodávajícího dodat předmět dodávky je splněna okamžikem předání tohoto předmětu 
dodávky Kupujícímu, popř. prvnímu přepravci v případě, že přepravu zboží zajišťuje Kupující nebo Prodávající 
prostřednictvím jím zvoleného přepravce, potvrzením a převzetím dodacího listu a případně dalších 
souvisejících dokladů, pokud jsou potřebné k užívání předmětu dodávky. 

2. Prodávající je oprávněn, není-li v těchto VOP anebo souvisejících smluvních dokumentech uvedeno výslovně 
jinak, požadovat, aby Kupující předmět dodávky převzal dle příslušných smluvních ujednání, a to nejpozději 
do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne odeslání oznámení Prodávajícího Kupujícímu, které může být na základě 
vzájemné dohody obou smluvních stran učiněno telefonicky, faxem, poštou, nebo e-mailem. V případě 
porušení této povinnosti Kupujícím, je Prodávající oprávněn předmět dodávky uskladnit na náklady a 
nebezpečí Kupujícího ve svém skladě anebo u třetí osoby, současně požadovat po Kupujícím zaplacení 
jednorázové smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) splatné 
bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění Prodávajícím u Kupujícího, nejpozději však do pěti dnů od tohoto 
okamžiku, zadržet zboží až do doby zaplacení této smluvní pokuty, a konečně také zastavit případná další 
dodání předmětu dodávky. Nárok Prodávajícího požadovat od Kupujícího náhradu škody není zaplacením 
smluvní pokuty dotčen. V případě, že Kupující nepřevezme předmět dodávky do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne 
jeho přípravy k přepravě, je Prodávající oprávněn bez dalšího upozornění Kupujícího předmět dodávky 
vhodným způsobem prodat a dále je oprávněn:  

a. požadovat od Kupujícího náhradu škody, shora uvedené smluvní pokuty a částku odpovídající přiměřeným 
nákladům spojeným se skladováním a prodejem zboží v případě, že Kupující neuhradil cenu předmětu 
dodávky, anebo 

b. si ponechat částku odpovídající náhradě škody, shora uvedené smluvní pokuty a částku odpovídající 
přiměřeným nákladům spojeným se skladováním a prodejem zboží v případě, že Kupující uhradil cenu 
předmětu dodávky předem. Zbývající část výtěžku získaného prodejem předmětu dodávky je Prodávající 
povinen uhradit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 (slovy: třiceti) dnů, ode dne jeho 
prokazatelné úhrady ve prospěch Prodávajícího. 

3. Kupující je povinen ihned při dodání předmětu dodávky zkontrolovat správnost a úplnost dodávky, a to podle 
přiloženého dodacího listu a v případě zjištění jakýchkoliv vad předmětu dodávky tyto vady včetně jejich 
přesné specifikace bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující 
pracovní den, oznámit Prodávajícímu. 
Současně je Kupující povinen společně s přepravcem sepsat zápis o vadách, který bude obsahovat veškeré 
náležitosti obvyklé v takovém případě, pořídit fotodokumentaci a následně řádně uchovat do vyřešení vad 
zboží nebo škody při přepravě písemný zápis i fotodokumentaci. 
V případě pochybností se předpokládá, dojde-li k převzetí předmětu dodávky Kupujícím, aniž by byl sepsán a 
Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní 
den, doložen zápis o vadách zboží, že předmět dodávky neměl žádné podstatné a ani nepodstatné vady. 
O zjištění podstatných anebo nepodstatných vad předmětu dodávky, resp. o neúplné anebo poškozené 
zásilce, musí Kupující informovat Prodávajícího ve výše uvedené lhůtě, tzn. bez zbytečného odkladu po 
převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den, písemným oznámením adresovaným 
do jeho sídla a současně zaslat v téže lhůtě společně s oznámením adresovaným Prodávajícímu zápis o 
vadách.  

4. Kupující má právo specifikovat v objednávce způsob přepravy. Na základě dohody smluvních stran jsou 
možné následující typy přepravy:  

• osobní odběr Kupujícím na adrese uvedené Prodávajícím v potvrzení zakázky, 
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• přeprava poštou nebo spediční firmou na adresu udanou Kupujícím v objednávce zaslané Prodávajícímu, 
• přeprava Prodávajícím za předpokladu předem dohodnutých podmínek přepravy 

mezi ním a Kupujícím. 
Nespecifikuje-li Kupující způsob přepravy, může o něm rozhodnout Prodávající i bez předchozího 
odsouhlasení Kupujícím.  
 Při nedodržení sjednaného termínu dodávky předmětu dodávky Prodávajícím o více než 60 (slovy: 
šedesát) dnů, má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy po předchozím písemném upozornění 
Prodávajícího na tuto možnost a po stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro splnění povinností 
Prodávajícího, přičemž tato dodatečná přiměřená lhůta nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů. 
 Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc). 
Události způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího – i během prodlení - odložit dodání o dobu existence 
překážky a o přiměřenou dodatečnou dobu nebo odstoupit úplně nebo částečně od ještě nesplněné části 
smlouvy.  
 Povinnost Prodávajícího řádně a včas dodat zboží Kupujícímu je podmíněna úplným, řádným a včasným 
dodáním zboží od dodavatele. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě prodlení dodavatele 
Prodávajícího je Prodávající oprávněn upravit termín dodání zboží Kupujícímu o dobu nezbytně nutnou 
odpovídající tomuto prodlení. V takovém případě nebude Prodávající v prodlení s dodáním zboží kupujícímu.  
 V souvislosti se změnou termínu v důsledku okolností uvedených v bodech 6 a 7 tohoto článku výše 
není Kupující oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody či poskytnutí jakéhokoliv jiného plnění.  
 

Článek 6 
REKLAMACE 

1. Reklamace se řídí tímto reklamačním řádem. 
2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že předmět dodávky je v okamžiku převzetí Kupujícím v souladu s 

kupní smlouvou a s ní souvisejícími smluvními dokumenty a je bez vad. 
3. Kupující musí zkontrolovat předmět dodávky ihned po jeho dodání a jakoukoliv podstatnou i nepodstatnou 

vadu písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu dodávky, nejpozději 
však následující pracovní den. Případné skryté vady musí být Kupujícím oznámeny Prodávajícímu rovněž 
písemnou formou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den po jejich zjištění. 

4. V případě, že předmět dodávky není v okamžiku jeho převzetí Kupujícím anebo jím zplnomocněnou osobou v 
souladu s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bezplatně a co možná nejdříve vše uvést do souladu s 
příslušnými smluvními dokumenty, přičemž volba způsobu dosažení tohoto souladu zcela přísluší 
Prodávajícímu. 

5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které má předmět dodávky při převzetí Kupujícím anebo jím 
zplnomocněnou osobou. 

6. K jakékoliv reklamaci musí Kupující předložit Prodávajícímu příslušný doklad o koupi předmětu dodávky 
vydaný Prodávajícím spolu s podrobným popisem zjištěné vady. 

7. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu řádné posouzení uplatněné vady a poskytnout mu za tímto účelem 
nezbytnou součinnost. 

8. Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího řádně prověřit a rozhodnout o dalším postupu co možná nejdříve. 
9. Prodávající má právo požadovat od Kupujícího náhradu vzniklých nákladů spojených 

s vyřizováním neoprávněné reklamace, jestliže:  
• předmět dodávky je Kupujícím reklamován bez nezbytných dokladů a tyto doklady nejsou doloženy 

Kupujícím Prodávajícímu ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, 
• při prohlídce nebo testování předmětu dodávky se neprojeví vada reklamovaná Kupujícím, 
• vada zjištěná Kupujícím byla způsobena nevhodným zacházením s předmětem dodávky. 
 

 
Článek 7 

VLASTNICTVÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
1. K nabytí vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího dochází až v okamžiku úplného zaplacení ceny 

předmětu dodávky, včetně všech případných souvisejících smluvních pokut, úroků z prodlení a dalších 
případných poplatků, k jejichž úhradě se Kupující zavázal Prodávajícímu v těchto VOP anebo jiných 
souvisejících smluvních dokumentech. 

2. Pokud je Kupující v prodlení s platbou jakékoliv splatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím a Kupující 
nenabyl vlastnické právo k předmětu dodávky, je Prodávající oprávněn kdykoliv požadovat vrácení předmětu 
dodávky a za tímto účelem vstoupit do jakýchkoliv prostor, v nichž se předmět dodávky nachází. 

3. Odpovědnost za škodu na předmětu dodávky přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho 
převzetí Kupujícím nebo jím zplnomocněnou osobou, tzn. zpravidla přepravcem, nebo předáním zboží 
prvnímu přepravci při odesílání zboží. 

4. Odpovědnost Prodávajícího za veškeré nároky Kupujícího v souvislosti s vadami zboží je omezena do celkové 
výše kupní ceny zboží. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu ušlého zisku.  

5. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, 
ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.  
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6. Veškeré nároky Kupujícího v souvislosti s dodáním zboží včetně nároků z vad zboží zanikají nejpozději ve 
lhůtě jednoho roku ode dne dodání zboží, není-li v kupní smlouvě či jiném smluvní dokumentaci uzavřené 
mezi Prodávajícím a Kupujícím uvedeno jinak.  
 

Článek 8 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. listopadu 2019. 
2. V závislosti na změně příslušných obecně závazných právních předpisů, jakož i obchodní politiky 

Prodávajícího si Prodávající vyhrazuje právo VOP měnit bez souhlasu Kupujícího. Změněné VOP se vztahují 
na objednávky zaslané Kupujícím Prodávajícímu až po okamžiku jejich uveřejnění v provozovnách 
Prodávajícího anebo na jeho webových stránkách. 

3. Případná odchylná ustanovení kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před 
ustanoveními těchto VOP. 

4. Všechna práva a povinnosti, které vyplývají z kupní smlouvy a dalších souvisejících smluvních dokumentů, 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. O právním nástupnictví se zavazují smluvní strany 
vzájemně se bez zbytečného odkladu písemně informovat. Kupující je oprávněn převést svá práva a umožnit 
převzetí povinností vyplývajících z kupní smlouvy a z dalších souvisejících smluvních dokumentů jen po 
předchozím písemném souhlasu Prodávajícího. 

5. Každá změna kupní smlouvy je platná jen v písemné formě a po jejím podepsání oběma smluvními stranami, 
není-li výslovně písemně uvedeno jinak. 

6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani kupní smlouvou mezi 
Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 6. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
jakož i dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 

 

Kupující prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že jejich obsahu porozuměl, plně s nimi souhlasí a považuje je 
za nedílnou součást smluvních ujednání s Prodávajícím. 


