
Všeobecné obchodní podmínky společnosti KVART - CZ, s.r.o.
IČ: 25911279

A. Smlouva o dílo mezi  KVART-CZ,s.r.o.  jako zhotovitelem a objednatelem (dále jen  smlouva).

I. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena
1.1. Sjednaná cena zahrnuje náklady na vypracování cenové nabídky, náklady na zaměření, vlastní cenu díla a jeho příslušenství
včetně DPH, jakož i další náklady (doprava, clo, balení).Cenová nabídka je zpracována položkově dle uvedených nákladových
hledisek.
1.2. Platnost sjednané ceny je tři měsíce od vypracování cenové nabídky, pokud nedojde k jiné dohodě.
1.3. Jestliže po provedeném zaměření dojde v důsledku změny vstupních údajů (např. změna rozměrů výrobku, jeho členění či
doplňků) ke zvýšení (snížení) rozsahu díla, upraví se v návaznosti na to i cena a objednatel je povinen takto zvýšenou (sníženou)
cenu uhradit.
1.4. Pokud je ke sjednané ceně poskytnuta zhotovitelem sleva, platí tato sleva pouze za podmínky, že objednatel dodrží veškeré
cenové a platební  podmínky v tomto  článku a  ve  smlouvě o dílo  stanovené.  Při porušení  cenových  a  platebních podmínek
objednatelem platí sjednaná cena bez slevy.
1.5. Na základě písemné dohody smluvních stran je možné sjednat úpravu ceny díla.
1.6. Zhotovitel má právo na jednostranné zvýšení ceny díla v níže uvedených případech:
a) za provedení takových prací,  které nemohl zhotovitel při uzavření této smlouvy vzhledem k úrovni obecných technických

poznatků předvídat,
b) za nepředvídatelné zvýšení ceny stavebních materiálů a energií potřebných pro realizaci tohoto díla, 
c) při zvýšení daňových odvodů státu po podpisu této smlouvy.
2. Platební podmínky
2.1. Při sjednání  smlouvy je devadesát  procent  z celkové ceny splatných jako záloha.  Zůstatek sjednané ceny je splatný po
doručení vyúčtovací  faktury.  Pokud nedojde k jiné dohodě, jsou vystavené daňové doklady splatné do čtrnácti dnů od jejich
vystavení.
2.2. Právo vystavit vyúčtovací fakturu a nárok na zaplacení zůstatku sjednané ceny vzniká zhotoviteli úplným provedením díla.
2.3. Peněžité závazky objednatele se považují za zaplacené dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele anebo dnem složení
hotovosti v místě sídla zhotovitele či v místě jeho prodejního a zakázkového střediska.
2.4. Na základě písemné dohody smluvních stran je možné sjednat individuální způsob při úhradě ceny díla.

II. DODACÍ PODMÍNKY
1.  Pro zahájení díla a  běh lhůty pro zhotovení  díla je rozhodující  datum zaplacení  sjednané zálohy a  předání  objednatelem
podepsaných dokumentů zhotoviteli (tj. smlouvy o dílo, včetně všeobecných prodejních a dodacích podmínek, a cenové nabídky).
2. Sjednaná doba zhotovení díla je dodržena, bude-li před jejím uplynutím objednateli oznámena připravenost stavby, která je
předmětem díla.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel neprovede dílo ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou
mu objednatel poskytne.
4. Pokud bude doba plnění ohrožena z důvodu vyšší moci (např. živelná pohroma, havárie, přerušení dodávek energie, stávka,
úřední opatření), je zhotovitel povinen to bez zbytečného prodlení písemně oznámit objednateli a dohodnout si s ním nový termín
plnění. Jestliže v takovém případě splní zhotovitel svoji oznamovací povinnost, není prodlení s provedením díla, které vznikne na
jeho straně, důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo zhotovením díla, které je předmětem díla, předáním tohoto díla objednateli v místě
plnění.
6. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho plnění. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele v době,
kdy převezme toto dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní nakládat se zhotoveným
dílem a objednatel poruší smlouvu tím, že toto dílo nepřevezme.
7. O předání předmětu díla se sepisuje předávací protokol, který podepíší obě strany.  Předání předmětu díla může objednatel
potvrdit i podpisem na výdejce vystavené zhotovitelem. Na objednatele přechází veškerá odpovědnost spojená s předáním díla i v
případě, kdy převzetím díla pověřil jinou osobu.
8. V případě, že objednatel neodůvodněně odmítne převzít dílo nebo jeho část do užívání přesto, že již uplynulo 15 kalendářních
dnů  ode  dne  doručení  výzvy  k převzetí  díla  nebo  jeho  části,  je  dnem ukončení  přejímacího  řízení  den  následující  po  této
skutečnosti , i když zápis nepotvrdil odpovědný zástupce objednatele. Zhotovitel tuto skutečnost uvede v zápise a dále potvrdí, že
k termínu ukončení přejímacího řízení dílo nevykazuje vady, bránící nebo stěžující objednateli jeho užívání, a že dodržel jakostní
parametry díla dohodnuté v této smlouvě.
9. Odstoupí-li objednatel po podpisu smlouvy o dílo od této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce
již  vykonané,  a  dále odstupné ve  výši  50% ze sjednané ceny.  K úhradě částky  za  vykonané  práce a  odstupného lze  použít
prostředky z poskytnuté zálohy.
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III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Zhotovitel poskytuje na veškeré dílo a služby záruku v trvání 24 měsíců není li ve smlouvě stanoveno jinak. 
2. Jestliže je dílo zhotoveno na základě konstrukčních údajů objednatele, nenese zhotovitel záruku za takto stanovené rozměry a
parametry díla a jím omezenou konstrukční způsobilost, jakož i za takto stanovené členění parametrů jednotlivých prvků, jestliže
jsou tyto parametry zadány a podepsány objednatelem a jsou zřejmé z nákresu pozic v cenové nabídce.
3. Ze záručního plnění je dále vyloučeno přirozené opotřebení díla, jakož i jeho poškození, které bylo způsobeno nedbalostí anebo
neodborným zacházením ze strany objednatele či třetích osob.
4. V případě dalšího prodeje díla zaniká záruka a povinnosti ze záručního plnění.
5 Nedodržením podmínek a instrukcí vydaných zhotovitelem pro údržbu díla ze strany objednatele nebo oprávněného vlastníka a
rovněž nedodržení platebních podmínek uvedených včl. 2.1. s prodlením lhůty splatnosti větším jak 40 dnů, ztrácí objednatel nebo
oprávněný vlastník nárok na záruky poskytované v souladu s ustanovením III. Záruční podmínky.

IV. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,odpovídá
zhotovitel v rozsahu této záruky.
2. Objednatel je povinen oznámit případné vady díla písemně s uvedením čísla zakázky a popisem reklamované vady.
3. Právo z vad díla nelze přiznat, jestliže objednatel neoznámí zjevné vady díla
4. Dojde-li k následnému ovlivnění funkčnosti výrobku vlivem znečištění kování např. při zednickém zapravení nebo neodbornou
montáží, nebude reklamace zhotovitelem uznána.
5. V případě uznání reklamace z titulu odpovědnosti za vady díla, odstraní zhotovitel vady podle vlastní volby buď náhradní
dodávkou za chybějící nebo vadné zboží, nebo slevou z kupní ceny,  nebo odstraněním vad. Odpovědnost zhotovitele je vždy
limitována hodnotou dodaného zboží.
6. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnosti objednatele zaplatit zboží v plné výši a ve stanovené nebo
sjednané lhůtě placení.

B. Kupní smlouva mezi  KVART-CZ,s.r.o.  jako prodávající a objednatelem  jako kupujícím 
(dále jen  smlouva).

V. TRVÁNÍ SMLOUVY.
1.Smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce kalendářního roku, v němž byla podepsána. Pokud po uplynutí této doby není
uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně neoznámí,  že trvá na ukončení smlouvy a zároveň kupující
pokračuje v odběru zboží, prodlužuje se doba trvání smlouvy vždy o jeden rok.

VI. DODÁVKY ZBOŽÍ, NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY.
1.  Dodávky zboží a služeb jsou realizovány na základě objednávek kupujícího uskutečněných písemně, ústně při osobním odběru,
e-mailem, faxem případně telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním zboží prodávajícím, převzetím zboží kupujícím,
případně písemným potvrzením objednávky resp. zakázkového listu. 
2.  Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou. 
3. Prodávající se zavazuje objednané zboží/službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se
zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené smlouvou,
nebo objednávkou a  za toto zaplatit sjednanou cenu.
4. Objednávka by měla obsahovat zejména datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou
nákupní cenu, liší  li  se od ceníkových  cen a rabatového listu,  požadovaný dodací termín,jméno zástupce kupujícího,  způsob
odběru zboží.  Do doby potvrzení objednávky/zakázkového listu kupujícím není tato objednávka/zakázkový list pro prodávajícího
závazná,  zavazuje  pouze  kupujícího.  Dodání  zboží  nebo  služby  mimo  sklady  kupujícího  vyžaduje  písemnou  objednávku
s určením způsobu zajištění dopravy – viz.čl.VII.

VII. DODÁNÍ ZBOŽÍ – PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ .
1.  V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určeného kupujícím
prostřednictvím přepravce kupujícího, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží
přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 
2.  V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího dodat zboží do místa určeného kupujícím
prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od
posádky přepravního prostředku prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v
případě, že vykládku bude provádět kupující. 
3. Při dodání zboží ve skladu prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží
kupující potvrdí svým podpisem na dodacím listu. 

2



VIII.KUPNÍ CENA.
1. Sjednaná kupní cena odpovídá platnému ceníku a rabatovému listu prodávajícího v den respektive okamžik expedice zboží.. 
2.  Kupující  bere  na  vědomí,  že  prodejní  ceny  rabatového  listu  (případně  jeho  části  )  můžou  být  prodávajícím   průběžně
aktualizovány.
3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zvýšenou o DPH dle platných právních předpisů.    
4. V případě, že se strany dohodnou na ceně odlišné od ceny určené dle tohoto odstavce, musí být dohoda o odlišné ceně písemná.
5. prodávající poskytne kupujícímu následující množstevní rabaty (rabatový list prodávajícího):

- 1% při objednávce zboží v hodnotě 20.000,- až 40.000,- Kč v cenách bez DPH
- 2% při objednávce zboží v hodnotě 40.001,- až 60.000,- Kč v cenách bez DPH
- 3% při objednávce zboží v hodnotě 60.001,- a více v cenách bez DPH

(hodnota objednávky se stanovuje ze základních cen z ceníku platného ke dni doručení objednávky)

IX. OBCHODNÍ RÁMEC (kreditní limit) .
1. Kupující , který není v prodlení, může odebírat zboží od prodávajícího za sjednaných platebních podmínek do celkové výše
kreditního limitu stanoveného prodávajícím (přihlíží  se  k okamžité  výši  kupní  ceny objednaného  či  již  odebraného  a dosud
neuhrazeného zboží ). Kreditní limit se rozumí včetně DPH.
2. Při neplnění podmínek nebo překročení kreditního limitu je kupující povinen zboží uhradit hotově při dodání proti faktuře na
základě zálohové faktury bezhotovostním převodem ještě před dodáním zboží (záloha v plné výši hodnoty zboží, včetně budoucí
DPH) 
3.  Prodávající  si  vyhrazuje  právo  tento  obchodní  rámec  jednostranně  snížit,  popřípadě  jej  zcela  zrušit  v  případě  prodlení
kupujícího  se  zaplacením kupní  ceny.  O  tomto  svém rozhodnutí  prodávající  písemně  kupujícího  vyrozumí  bez  zbytečného
odkladu. Případné neoznámení tohoto rozhodnutí však nemá žádný odkladný účinek tohoto rozhodnutí. 

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY.
1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ke dni uskutečnění dodávky v dohodnutém místě plnění.  Doba splatnosti faktur činí
14 dnů ode dne vystavení  faktury,  nebude-li  dodatečně písemně dohodnuto jinak.  Za uskutečněnou platbu se považuje den
připsání finančních prostředků na účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího V případě hotovostní
úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit doklad o provedení úhrady. 
2. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno na základě dodacích listů vystavených prodávajícím dle dodacích
listů  výrobce.  Při  dodávkách  uskutečněných  ze  skladů  prodávajícího  bude  zboží  fakturováno  na  základě  dodacích  listů
potvrzených zástupcem kupujícího. 
3. Neplní li kupující své peněžité závazky ze smlouvy, je prodávající oprávněn své plnění okamžitě odepřít do doby plné úhrady
dlužné částky , nebo jejího dostatečného zajištění. Navíc je oprávněn v takovém případě okamžitě od smlouvy odstoupit, toto
právo mu přísluší i v případě skutečností uvedených v čl.IX.
4. Je.li kupující v prodlení se splněním peněžitého závazku ze smlouvy nebo jeho části , je povinen zaplatit úroky z prodlení ve
výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XI. JAKOST ZBOŽÍ.
1.Prodávající prohlašuje, že nabízené zboží splňuje podmínky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky v platném znění. Prohlášení o shodě vlastností stanovených výrobků s požadavky na bezpečnost vystavené v souladu s 
§13 výše uvedeného zákona jsou uložena k nahlédnutí v sídle prodávajícího. Na žádost kupujícího vydá prodávající kupujícímu
do 7 dnů od požádání písemně ujištění o tom, že bylo vydáno prohlášení o shodě, případně kopii příslušného prohlášení o shodě.
2.Prodávající poskytuje záruku na zboží a servis v rozsahu daném platnými právními předpisy.
3. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodborným skladováním, zásahem, nebo použitím výrobku k jinému účelu než 
je doporučeno výrobcem kupujícím (resp. dalšími kupujícími).

XII. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY. 
1.   Kupující je povinen případné zjištěné zjevné vady zakoupeného zboží  nebo servisní  opravy vytknout  písemnou formou
prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od převzetí zboží. Reklamace zjevných vad uplatněné po této
lhůtě nebudou brány prodávajícím na zřetel. 
2.   V případě,  že  vady zboží  byly zjevně způsobeny při  přepravě  nebo  spočívají  v  rozdílu  množství  skutečně dodaného a
deklarovaného na dodacím listu, je kupující povinen sepsat s osobou, která přepravu provedla zápis o vadách dodaného zboží a
obratem informovat prodávajícího. Toto ustanovení se použije výhradně pro případy, kdy přepravu bude zajišťovat prodávající. 
3.  V ostatním se uplatnění nároků z vad dodaného zboží nebo servisní opravy řídí ustanovením  §  422 až 428 Obch.Zák. v
platném znění. 
4.  Při reklamaci  je kupující povinen předložit  fakturu a dodací list, prodávajícího, případně záruční list výrobce, specifikaci
zjištěné vady a požadovaný způsob odstranění vady.
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C. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné prodejní a dodací podmínky se přiměřeně použijí jako nedílná součást smlouvy o dílo respektive kupní smlouvy
mezi KVART-CZ,s.r.o. a objednatelem , a to s ohledem na úpravu v zákonných ustanoveních § 409 a násl. Obchodního zákoníku.
1.2. Prodávající a kupující se dohodli ve smyslu § 445 Obchodního zákoníku, že kupující nabude vlastnické právo teprve až
úplným zaplacením kupní ceny.
1.3. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly,
že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným
rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen
"Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu
rozhodců vedeném Unií  a  smluvní  strany tímto  výslovně  pověřují  Unii,  aby určila  podle  Jednacího  řádu  rozhodčího  řízení
rozhodce  pro  rozhodčí  řízení,  založené  touto  rozhodčí  doložkou.  Smluvní  strany tímto  pověřují  takto  určeného  rozhodce  k
rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní  strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy
měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také
tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
1.4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou
zvláštní  zákon stanoví  povinnost  podat  návrh na prohlášení  konkursu,  není úpadcem nebo dlužníkem v řízení  o  konkursu a
vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení  konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného
důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
1.5.  Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle
platných předpisů oprávněny.
1.6.  Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu
jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.      
1.7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení  učiněných v tomto odstavci
nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.
1.8. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí
těmito všeobecnými obchodními podmínkami .
1.9. Všeobecné podmínky jsou platné od 27.6.2008.
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