
Obchodní podmínky 
(podle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, Občanský zákoník) 

 

Úvodní ustanovení  

Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) obchodní firmy Salzgitter Mannesmann 
Stahlhandel, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 610 616 
38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou C 43072, jako Prodávajícím jsou v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. 
Občanského zákoníku nedílnou součástí všech kupních smluv a dalších smluv a dohod 
uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále i smluvní strany), jejichž předmětem je 
prodej a koupě zboží nabízeného Prodávajícím, nebo další plnění poskytovaná 
Prodávajícím, a to i v případech, že odkaz na Podmínky v kupní smlouvě, nebo v jiné 
smlouvě nebo v jiné dohodě není výslovně uveden, nebo nejsou Podmínky ke smlouvám 
nebo dohodám přiloženy.  

Tyto Podmínky platí i pro případ, že je kupní a jiná smlouva nebo dohoda uzavřena 
postupem podle ustanovení § 1744 Občanského zákoníku.  

Odchylná smluvní ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek a vyžadují ke 
své platnosti písemnou formu.  

Podmínky Kupujícího jsou součástí kupních a jiných smluv Prodávajícího pouze v případě, 
že je Prodávající výslovně a písemně uzná a přivolí k jejich platnosti pro konkrétní kupní a 
jinou smlouvu nebo dohodu.  

Při uzavírání kupní a jiné smlouvy nebo dohody není Kupující oprávněn bez předchozího a 
výslovného písemného souhlasu Prodávajícího vyloučit platnost těchto Podmínek, nebo 
jejich částí. 

Uzavření smlouvy 

Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky Kupujícího a je uzavřena buď okamžikem 
písemné akceptace Potvrzení objednávky/kupní smlouva, nebo postupem podle ustanovení 
§ 1744 zákona č. 89/2012 Sb. Kupní smlouva je pro tento případ uzavřena v okamžiku 
odeslání zboží, pokud bylo zboží Prodávajícím odesláno včas.  

K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Prodávající obdrží Kupujícím podepsané 
Potvrzení objednávky/kupní smlouva. Za doručení se považuje i doručení e-mailem. 

Veškeré telefonické informace a informace z osobních jednání jsou až do podepsání 
Potvrzení objednávky/kupní smlouva ze strany Prodávajícího nezávazné a informativní. 

Prodávající není z těchto Podmínek a ani jinak zavázán k přijetí objednávky Kupujícího a 
k uzavření kupní, nebo jiné smlouvy a dohody s ním.   

Objednávka zboží, její náležitosti, možnosti změny a storna   

Písemná objednávka Kupujícího musí obsahovat: 

* přesné a správné identifikační údaje Kupujícího, tj. označení obchodní firmy, IČ a DIČ, 
adresy sídla včetně jména a příjmení osoby odpovědné za objednávku (telefon, e-mail) 
* přesnou specifikaci objednávaného zboží a jeho množství 
* požadavky na atesty kontroly zboží 
* způsob dopravy, termín a místo dodání zboží včetně jména a příjmení osoby odpovědné za 
fyzickou přejímku zboží (telefon, e-mail) 

Termín dodání zboží se stává závazným, pokud je uveden v Potvrzení objednávky/kupní smlouva 
potvrzené Prodávajícím. Pokud je tato lhůta odlišná od lhůty původně požadované Kupujícím, je 
považována za změnu návrhu Kupujícího a pokud ji Kupující nerozporuje do 24 hodin od přijetí 
smlouvy, je dodací lhůta smluvními stranami považována za vzájemně dohodnutou.   



V případě, že osoba určená Kupujícím k přejímce zboží nebude vykládce zboží přítomna, nebo 
odmítne zboží převzít a Kupující nepověří jinou osobu přejímkou zboží, je Prodávající oprávněn 
odmítnout předání zboží a vyúčtovat Kupujícímu vzniklé náklady a škodu, která tak Prodávajícímu 
vznikla. 

Pokud je v Potvrzení objednávky/kupní smlouva sjednáno dodání zboží s dokumenty kontroly 
podle příslušného atestu EN 10204, je Prodávající povinen je Kupujícímu dodat nejpozději do 45 
dnů ode dne dodání zboží.  

Změnu, nebo storno objednávky není Prodávající oprávněn od Kupujícího přijmout, pokud již 
dodání zboží potvrdil Prodávajícímu jeho dodavatel, nebo pokud již došlo k plnění podle uzavřené 
kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

Kupní cena a její splatnost 

Kupní cena zboží dohodnutá v Potvrzení objednávky/kupní smlouva je pevná a nelze ji bez 
písemného souhlasu obou smluvních stran měnit.  
Nedojde-li k písemné dohodě o ceně, platí Prodávajícím fakturovaná cena (bez DPH) jako 
cena kupní.  
Nestanoví-li Potvrzení objednávky/kupní smlouva jinak, kupní cena nezahrnuje náklady na 
přepravu zboží Kupujícímu. 

Kupující zaplatí dohodnutou kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím, a to 
bankovním převodem, nebo hotově do pokladny Prodávajícího. Náklady platebního styku a 
veškeré nepředvídatelné vedlejší poplatky za přepravu, cla a další poplatky nese Kupující, 
pokud právní předpisy nestanoví jinak.  
Platba kupní ceny prostřednictvím šeků, směnek či akreditivů je přípustná pouze a výlučně 
na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Náklady spojené s inkasem 
směnky nebo šeku nese Kupující. 

Není-li stanoveno v Potvrzení objednávky/kupní smlouva jinak, je sjednaná kupní cena 
splatná nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury Prodávajícím, 
přičemž Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy zboží převzal Kupující, 
nebo zboží bylo předáno prvnímu dopravci k přepravě do místa dodání. Zaplacením kupní 
ceny se rozumí den připsání celé fakturované částky na bankovní účet uvedený na faktuře 
Prodávajícího, nebo dnem zaplacení do pokladny Prodávajícího. 

Prodávající může žádat přiměřenou zálohu na kupní cenu a Kupující je povinen ji 
poskytnout. 

Převoditelnost práv z kupní smlouvy 

Prodávající a Kupující se dohodli, že Kupující není oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu Prodávajícího jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce 
Prodávajícího na zaplacení kupní ceny a jejího příslušenství. Kupující není oprávněn 
zadržovat jakoukoli platbu, i částečnou, z důvodů protinároků vyplývajících z vad zboží či 
z jakýchkoliv jiných důvodů. 
Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit svá 
práva vůči Prodávajícímu z jakýchkoliv dodávek zboží na třetí osobu. Tato povinnost 
Kupujícího trvá i po ukončení účinnosti kupní nebo jiné smlouvy.    
Prodávající je oprávněn započíst si veškeré pohledávky, které má vůči Kupujícímu, a to 
pohledávky peněžité proti nepeněžitým, pohledávky splatné proti nesplatným. Prodávající je 
oprávněn převést svá práva a pohledávky z dodání jakéhokoli zboží Kupujícímu na jakoukoli 
třetí osobu.  

Žádné z práv nebo povinností Kupujícího z kupní smlouvy nesmí být postoupeno nebo 
převedeno na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Tato 
povinnost Kupujícího trvá i po skončení účinnosti kupní a jiné smlouvy.  

Tím není dotčeno právo Kupujícího a Prodávajícího používat k přepravě zboží třetích osob 
jako smluvně dohodnutých přepravců. 



Prodlení a jeho důsledky 

Pro případ prodlení se zaplacením fakturované kupní nebo jiné ceny se Prodávající a 
Kupující dohodli na smluvním úroku z prodlení výši 9,5 % ročně a na úhradě veškerých 
výdajů, které měl Prodávající s mimosoudním krytím takto vzniklých pohledávek. Povinností 
zaplatit náklady mimosoudního krytí pohledávek není dotčeno právo Prodávajícího na 
náhradu škody. 

Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží více než 60 
dnů po splatnosti, souhlasí Kupující s tím, že Prodávající je oprávněn zakázat další 
zpracovávání dodaného zboží, následně vstoupit do jeho podnikatelských prostorů a 
nezaplacené zboží si vzít zpět, přičemž Kupující hradí veškeré dopravní, personální a 
administrativní náklady Prodávajícího s touto činností spojené. 

V případě jakéhokoliv prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, kdy pohledávka 
Prodávajícího přesáhne sjednaný úvěrový rámec, který Prodávající poskytl Kupujícímu na 
základě zvláštního ujednání, je Prodávající oprávněn požadovat za další dodávky zboží 
platbu předem. 

Je-li Kupující v prodlení s placením kupní ceny podle uzavřených smluv, je Prodávající 
oprávněn zastavit dodání dalšího zboží Kupujícímu, aniž by se tak dostal do prodlení 
s plněním smluv.  

Dodací podmínky 

Dnem dodání zboží je den jeho předání Kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro 
Kupujícího. Závazek Prodávajícího k dodání zboží je splněn řádně a včas, bylo-li prvnímu 
dopravci umožněno převzít dodávané zboží, ale k převzetí zboží bez zavinění Prodávajícího 
nedošlo. 
Prodávající neodpovídá za opožděné, nebo neuskutečněné dodání zboží v důsledku 
zavinění 
jeho dodavatelů. 

Dodací lhůty se prodlužují o dobu prodlení Kupujícího, pokud v důsledku prodlení Kupujícího 
nemůže Prodávající dodat zboží řádně a včas. 

Prodávající nebo jeho subdodavatel zajistí zvážení zboží, které je rozhodující pro určení 
množství zboží a množství dodaného zboží následně Prodávající na vyzvání Kupujícího 
prokáže Kupujícímu příslušným dokladem o zvážení. Vady v množství dodaného zboží 
mohou 
být Kupujícím uplatněny pouze na základě následně dodatečně provedených úředních 
zvážení dodaného zboží, a to neprodleně po převzetí zboží Kupujícím od Prodávajícího 
nebo dopravce. 

Pokud je to právně přípustné, vyhrazuje si Prodávající hmotnost dodávaného zboží prioritně 
stanovit bez vážení, a to koeficientem obchodní hmotnosti (8,0 kg/dm3) podle příslušné 
normy. 
Rozdíl mezi množstvím zboží určeného v kupní smlouvě a množstvím zboží skutečně 
dodaným se stanovuje na + nebo - 10% z množství uvedeného v kupní smlouvě. 

Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, je materiál dodáván v obvyklých výrobních 
tolerancích délek. Odchylky od výrobních tolerancí musí být sjednány v kupní smlouvě. 

Kupující je povinen převzít zboží na místě dodání a podrobit jej bez prodlení odborné 
prohlídce. 

Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn kromě kupní ceny zboží účtovat i 
smluvní pokutu kryjící náklady Prodávajícího s uskladněním zboží, a to ve výši 10 % z kupní 
ceny nepřevzatého zboží za každý započatý kalendářní týden, v němž byl Kupující v prodlení 
s převzetím zboží. Zároveň si Prodávající vyhrazuje právo zadržovat předmětné zboží, 
dokud Kupující neuhradí takto vzniklé náklady Prodávajícího. 



Bude-li zboží dodáno Kupujícímu před termínem sjednaným v Potvrzení objednávky/kupní 
smlouva je Kupující povinen objednané zboží, nebo jeho část, od Prodávajícího nebo od 
dopravce převzít. 

Součástí dodávky jsou doklady sjednané v kupní smlouvě, zejména však Přepravní list ve 3 
vyhotoveních. Na jeden stejnopis Přepravního listu je Kupující povinen potvrdit převzetí 
zboží 
a takto potvrzený Přepravní list předat Prodávajícímu přímo nebo prostřednictvím dopravce, 
nebo zaslat Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu. 

Nebezpečí vzniku škody na zboží 

Dnem přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží je vždy den předání zboží 
Kupujícímu, nebo prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, a to tím okamžikem, který 
nastane dříve, pokud není písemně sjednáno jinak. 
Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího nemá vliv na 
povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu dodaného zboží. 

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího i v případě, že Kupující odmítne dodané 
zboží převzít. 

Výhrada vlastnického práva 

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy byla v plné výši zaplacena 
celá kupní cena a její případné příslušenství a další související platby (zejména DPH, 
náklady na přepravu zboží atd.) pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

Odstoupení od smlouvy 

Prodávající a Kupující se dohodli, že od kupní smlouvy lze odstoupit za uvedených 
skutečností, které znamenají porušení smlouvy podstatným způsobem, a na výzvu 
oprávněné strany nedá druhá strana požadovanou a přiměřenou jistotu:  
* Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny zboží delší než 10 kalendářních dnů po 
splatnosti kupní ceny 
* Kupující je v prodlení s převzetím zboží po dodání delším než 3 kalendářní dny po 
sjednané lhůtě dodání zboží 
* Prodávající je v prodlení s dodáním zboží podle Potvrzení objednávky/kupní smlouva 
delším než 30 kalendářních dnů 
* Prodávající dodal prokazatelně vadné zboží v objemu přesahujícím 25% z každé dodávky 
zboží určené podle druhu v Potvrzení objednávky/kupní smlouva 

Zánikem kupní smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran, které vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po skončení účinnosti předmětné kupní smlouvy.  

Prodávající je oprávněn zčásti nebo zcela odstoupit od uzavřených kupních smluv, a to 
v případě neočekávaného výpadku skladových zásob nebo ze zákonných důvodů vzniku 
okolností vylučujících odpovědnost.  

Záruční doba, reklamace a odpovědnost za vady 

Kupující je povinen uskutečnit prohlídku zboží za účelem zjištění případných vad co nejdříve 
po přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě dopravy zboží je Kupující povinen učinit 
prohlídku zboží okamžitě po dopravení zboží do místa určení. Jestliže Kupující neprovede 
prohlídku dodaného zboží včas a s odbornou péči, nemůže uplatnit nároky z vad bez ohledu 
na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.  

Kupující je povinen zjevné vady dodaného zboží nebo chybějící množství zboží vyznačit při 
jeho převzetí na příslušném Přepravním listu. Uplynutím lhůty 10 dnů ode dne dodání zboží 
je vyloučeno uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady. Jiné vady zboží musí být 
oznámeny písemně prodávajícímu ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční 
doby. Uplynutím záruční lhůty od okamžiku, kdy měl Kupující možnost si zboží prohlédnout, 
je vyloučeno uplatňování nároků z odpovědnosti za vady. 



Záruční doba činí 24 kalendářních měsíců ode dne dodání zboží. Pro účely kupní smlouvy si 
mohou Prodávající a Kupující sjednat i jinou záruční dobu. 

Reklamace vad zboží musí být Kupujícím provedena vždy v písemné formě včetně dokladů 
prokazujících nezpochybnitelnou identifikaci dodaného a reklamovaného zboží a včetně 
protokolu o zjištěných vadách tohoto zboží. Veškeré vady zboží musí Kupující Prodávajícímu 
jednoznačně prokázat u zboží ve stavu a množství dodaném Prodávajícím. Reklamované 
zboží ve stavu a množství dodaném Prodávajícím musí být Kupujícím skladováno odděleně 
až do vyřízení reklamace a jakékoliv nakládaní a manipulace s tímto zbožím, jakož i jeho 
zpracování, a to i částečné, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření původu dodaného 
zboží či oprávněnost uplatňovaných vad, je bez předchozího písemného souhlasu 
Prodávajícího nepřípustné. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu reálnou možnost 
přesvědčit se o zjištěných vadách zboží, zejména umožnit prohlídku reklamovaného zboží v 
místě skladování, odebrat kontrolní vzorky reklamovaného zboží a nechat tyto vzorky 
posoudit výrobcem či jinou Prodávajícím zvolenou organizací, která je oprávněna 
reklamované vady nezávisle posoudit. 

Jestliže reklamace Kupujícího nebude splňovat jednu či několik výše uvedených podmínek 
pro 
její řádné posouzení je Prodávající oprávněn reklamaci definitivně odmítnout, a to včetně 
veškerých nároků Kupujícího vyplývajících z odpovědnosti za vady. 

Pokud je reklamace vad uznána Prodávajícím jako oprávněná, může Prodávající podle 
svého 
uvážení nebo po dohodě s Kupujícím buď odstranit reklamované vady během následně 
poskytnuté přiměřené lhůty, nebo dodat Kupujícímu novou dodávku zboží za původních 
podmínek, nebo poskytnout přiměřenou slevu na zboží. Jakékoliv jiné nároky z titulu vad 
zboží Kupujícímu nepřísluší. 

Údaje uváděné v reklamních materiálech a prospektech Prodávajícího, které se týkají 
rozměrů, hmotnosti či jiných veličin zboží, nejsou údaje garantované Prodávajícím. 
Prodávající nese odpovědnost za správnost údajů pouze v Potvrzení objednávky/kupní 
smlouva, nebo za údaje obsažené v jiné smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.  

Odpovědnost za škodu  

Kupující má nárok na náhradu škody pouze do výše hodnoty dodaného zboží. Náhrada 
škody však Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující uplatnil a má nárok na plnění v rámci 
nároku z vad zboží. 

Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za zboží, pokud Kupující použil zboží mimo 
území České republiky.  

Rozhodné právo a rozhodčí doložka 

Všechny spory vznikající z dílčí nebo rámcové objednávky nebo smlouvy nebo dohody nebo 
Potvrzení objednávky/kupní smlouva, nebo z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem 
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.  

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Pokud je Kupující osobou cizího práva, 
Prodávající a Kupující vylučují působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností, nebo sporu o obsah uzavřené kupní 
smlouvy se pro výklad právních úkonů použijí příslušná pravidla INCOTERMS 2010.  

Ochrana osobních údajů  

V souvislosti s uzavřením dílčí, nebo rámcové objednávky nebo smlouvy nebo dohody nebo 

Potvrzení objednávky/kupní smlouva a jejich plněním zpracovává Prodávající osobní údaje 



Kupujícího, a to za účelem, v rozsahu a způsobem uvedeným v dokumentu Informace o 

zpracovávání osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách Prodávajícího 

http://www.salzgitter.cz.“ 

Vyšší moc 

Odpovědnosti za porušení (nesplnění) povinností stanovených a vyplývajících ze smlouvy 
nebo ze zákona, odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků ze smlouvy a 
povinnosti k náhradě škody se Prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze 
smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (dále jen „Vyšší moc“).  

Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, 
mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží (z moci úřední), embargo, zákaz transferu deviz, 
zákonný (či vládní) zákaz činnosti, dodávek, výroby a jiného plnění vztahující se k předmětu 
této smlouvy (či její části), nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok 
apod.   

V případě Vyšší moci je Prodávající oprávněn pozastavit plnění svých povinností ze 
smlouvy, a to po dobu, po kterou trvají okolnosti Vyšší moci, a to, aniž by nastalo prodlení s 
plněním povinností vyplývajících ze smlouvy. Termín(y) plnění se pak posouvají o počet dní, 
po které trvala Vyšší moc.   

Vyšší moc vylučuje (vedle nároku na náhradu škody) též nárok na uplatnění jakýchkoliv 
smluvních pokut proti Prodávajícímu. 

Prodávající musí bez zbytečného odkladu oznámit Kupujícímu překážku (Vyšší moc) a její 
důsledky pro svou způsobilost plnit.  

V případě trvání Vyšší moci po dobu delší, než 2 měsíce je Prodávající oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

Povinnosti Kupujícího k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na 
vyšší moc. 

Závěrečná ustanovení 

Prodávající si vyhrazuje podle § 1752 Občanského zákoníku právo Podmínky v přiměřeném 
rozsahu změnit. Změnu Podmínek oznámí Prodávající na svých internetových stránkách 
www.salzgitter.cz, nebo dalším vhodným způsobem a to nejméně 30 kalendářních dnů před 
účinností změny. Kupující má právo změny Podmínek odmítnout a plnění z uzavřených 
kupních a jiných smluv a dohod vypovědět ve výpovědní lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, 
kdy Prodávající změnu Podmínek oznámil.    

Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se, že se bude jejich 
ustanoveními řídit, pokud odchylná ujednání v uzavřených smlouvách a dohodách nestanoví 
jinak. 
 
 
Podmínky nabyly platnosti a jsou účinné dnem 1. dubna 2019.  
 
Za Kupujícího (obchodní firma): 
Převzal a seznámil se:   
Datum a podpis: 

http://www.salzgitter.cz/
http://www.salzgitter.cz/

