
Všeobecné obchodní podmínky ARCIMPEX s.r.o. 

I. Základní ustanovení  

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 

ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují vzájemná práva a 

povinnosti smluvních stran při prodeji hutního a svařovacího materiálu a výrobků, kde Prodávajícím 

je společnost ARCIMPEX s.r.o. se sídlem K čističce 53 73925 Sviadnov, IČ: 15502511, DIČ: 

CZ15502511, (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím osoba, která s Prodávajícím uzavřela smlouvu o 

prodeji  v době účinnosti těchto VOP (dále jen „Kupující“).  

 2. Prodávající uzavírá kupní smlouvy o prodeji výlučně na základě těchto VOP, kupní smlouva a tyto 

VOP představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách konkrétního prodeje (dále také 

„kupní smlouva“). Smluvní strany si však mohou jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z těchto 

VOP dohodnout v kupní smlouvě jinak. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost 

před zněním těchto VOP.  

 3. Tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud budou k dané 

kupní smlouvě přiloženy nebo pokud bude příslušná kupní smlouva obsahovat odkaz na tyto VOP a 

kupující potvrdí v kupní smlouvě či jiným způsobem, že je mu obsah VOP znám.  

 4. Jakákoliv ujednání mezi stranami odchylná od těchto VOP nebo jakékoliv jejich dodatky jsou 

přípustné pouze tehdy, jsou-li odsouhlaseny písemnou formou oběma smluvními stranami, tzn. 

Prodávajícím a Kupujícím.  

 5. Písemnou formou se pro účely těchto VOP rozumí i e-mail a fax, není-li výslovně stanoveno jinak.  

6. Pokud některá práva a povinnosti nejsou upravena smlouvou, ani těmito VOP, řídí se obecně 

závaznými právními předpisy ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

7. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího www.arcimpex.cz a stávají se vždy 

nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím.  

 II. Uzavření smlouvy  

1. Kupující objednává zboží písemně u Prodávajícího. Na základě této objednávky vypracuje 

Prodávající návrh kupní smlouvy, který odešle Kupujícímu.  

 2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující potvrdí předložený písemný návrh na uzavření 

kupní smlouvy a odešle zpět Prodávajícímu. Jakékoli změny a doplňky obsažené v potvrzení návrhu 

nelze považovat za přijetí návrhu kupní smlouvy, ale jsou považovány za nový návrh smlouvy.  

3. Kupní smlouva se uzavírá pouze v písemné formě s podpisy obou stran.  

4. Dodatky a změny kupní smlouvy lze činit pouze v písemné formě a za předpokladu odsouhlasení 

obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za odsouhlasení změny či dodatku 

kupní smlouvy považují rovněž písemné potvrzení o akceptaci e-mailem či faxem.  



III. Dodání a převzetí zboží  

1. Konkrétní způsob, místo dodání a převzetí zboží se stanoví v každé kupní smlouvě podle podmínek 

aktuálně platné verze Incoterms.   

  2. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 občanského 

zákoníku. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až okamžikem, kdy v plném rozsahu uhradí kupní 

cenu za dané zboží. Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětnému 

zboží, pokud bude uhrazena jeho celá kupní cena. Dokud nedojde k nabytí vlastnického práva ke 

zboží Kupujícím podle tohoto odstavce, není Kupující oprávněn se zbožím nakládat a disponovat bez 

souhlasu Prodávajícího, zejména ho dále prodat, jinak zpracovat či zřídit ke zboží zástavní právo.  

 3. Kupující je při převzetí zboží povinen uskutečnit prohlídku přebíraného zboží. Odevzdání a převzetí 

zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím potvrdí strany podpisem na dodacím listu vystaveném 

Prodávajícím, ve kterém je uvedeno jednotlivé zboží, jeho množství a případně sjednané provedení. 

Obě zúčastněné strany uvedou případné vady zboží, které byly zjištěny při prohlídce zboží při jeho 

převzetí, nebo které jsou jinak zjevnými vadami. Uvedení případných vad zboží na dodacím listu 

neplní funkci reklamace a není považováno za provedenou reklamaci. Písemnou reklamaci v souladu 

s těmito VOP je nutné doručit Prodávajícímu nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. V případě, že 

prohlídka neproběhne bezprostředně při převzetí zboží, je Kupující povinen ji provést tak, aby 

případně mohl reklamovat zjevné vady ve lhůtě podle tohoto odstavce.  

4. Pro dodání ujednaného množství zboží jsou rozhodující údaje o hmotnosti deklarované 

Prodávajícím. Za odevzdání dohodnutého množství zboží je považováno dodání zboží v toleranci do ± 

10 % ujednaného množství v příslušné kupní smlouvě.  

 IV. Platby a zúčtování  

1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu odevzdaného zboží. Výše kupní ceny je 

sjednána v kupní smlouvě. Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu kupní ceny okamžikem dodání 

zboží podle kupní smlouvy. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, vystaví Prodávající Kupujícímu při 

převzetí zboží fakturu na úhradu kupní ceny za zboží, s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 

254/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu i za odevzdanou část objednaného zboží ve výši 

odpovídající ceně částečné dodávky. Kupní cena zboží odevzdaného v každé jednotlivé dodávce je 

splatná okamžikem převzetí zboží Kupujícím, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou písemně 

jinak.  

3. V případě, že je Kupující v prodlení s převzetím výrobků, které byly Kupujícím objednány a 

objednávka byla Prodávajícím písemně potvrzena, nebo pokud Kupující písemně oznámí 

Prodávajícímu, že tyto výrobky neodebere, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu za takové 

porušení smlouvy smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny těchto objednaných, avšak neodebraných 

výrobků. V případě oznámení Kupujícího, že výrobky neodebere nebo v případě prodlení s jejich 

odebráním ve smyslu tohoto odstavce, je Prodávající oprávněn od příslušné smlouvy, týkající se 

takové dodávky, odstoupit. Tím není dotčen nárok ani právo Prodávajícího požadovat zaplacení 

sjednané smluvní pokuty. 



 V. Práva z vadného plnění  

1. Prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství (hmotnosti), v jakosti a provedení dle 

dohody stran.  

 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství neprodleně 

po jeho dodání. Zjevné vady je povinen Kupující oznámit bez zbytečného odkladu po provedení 

prohlídky, nejpozději do 48 hodin po dodání zboží. Skryté vady je povinen oznámit bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců po odevzdání věci. Ustanovení § 2112 občanského 

zákoníku se na kupní smlouvu mezi stranami nepoužije.  

 3. Reklamace se provádí písemně buď osobním doručením písemné reklamace vady zboží 

Prodávajícímu nebo prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb. Písemná reklamace 

musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky a popis zjištěných vad a dále musí být 

doložena doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace a uvedení návrhu na způsob vyřešení v 

případě oprávněnosti reklamace.  

 VI. Zvláštní ustanovení týkající se vývozu zboží  

 1. Na každý vývozní obchodní případ musí být vystavena kupní smlouva. Tato smlouva musí 

bezpodmínečně obsahovat /kromě dalších údajů jako platební podmínka, dodací lhůta atp./ údaje a 

ujednání popsané v následujících bodech: 

 a/ Jednoznačnou identifikaci obou smluvních stran /jméno, adresa, DIČ DPH/ 

 b/ Přesnou specifikaci zboží, včetně požadovaných zkoušek, atestů atp 

 c/ Dodací podmínku dle Incoterms 2010 

2. V případě, že sjednaná dodací podmínka bude EXW/sklad Sviadnov/, nedílnou součástí podkladů 

pro fakturaci je potvrzená CMR /dodací list/ a „Prohlášení pořizovatele…“ – viz příloha, potvrzené 

odběratelem zboží/postačí e-mailem/. Jestliže toto potvrzení Prodávající neobdrží do 5 pracovních 

dní od data dodávky, bude zboží vyfakturováno s tuzemskou DPH. 

3. Kupující se zavazuje, že své povinnosti, vyplývající z dohodnuté dodací podmínky, nepřenese na 

žádnou třetí osobu. Pakliže by kupující tento závazek porušil, má prodávající právo požadovat 

náhradu škody, která mu nesplněním této podmínky vznikla. 

 4. V případě, že zahraniční odběratel bude mít jakoukoliv dodací podmínku: dodáno do /FCA, DAP 

atp./ na jakékoliv místo v ČR, bude vždy zboží fakturováno včetně tuzemské DPH. 

 VII. Závěrečné ustanovení  

 1. Právní spory z uzavřené smlouvy se řídí českým právem a soudem, příslušným k rozhodování, je 

věcně a místně příslušný soud dle sídla prodávajícího. 

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2018  

 


