
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AR Brno, spol. s r.o. účinné ke dni 14. 10. 2021 

 

Článek 1  

Úvodní ustanovení  

1.1 Úvodní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují 

podmínky realizace dodávek zboží definovaného v čl. 1.3 těchto 

všeobecných obchodních podmínek (dále také jako „Předmět 

úpravy“) společností AR Brno, spol. s r.o., se sídlem Miroslav, 

Nádražní 1240, PSČ 671 72,  

IČ: 253 17 903, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25058, jakožto dodavatelem na 

straně jedné (dále také jako „Dodavatel“) a podnikající fyzickou 

nebo právnickou osobou, jakožto odběratelem na straně druhé (dále 

také jako „Odběratel“; Dodavatel a Odběratel společně dále také 

jako „Smluvní strany“). 

1.2 Součást smlouvy. Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci 

obchodních vztahů v mezích Předmětu úpravy uzavírají Dodavatel 

a Odběratel (dále také jako „Smlouva“), budou tyto Všeobecné 

obchodní podmínky Dodavatele (dále také jako „Všeobecné 

obchodní podmínky“). Neobsahuje-li Smlouva v konkrétním 

případě odlišné ustanovení, použití jakýchkoli všeobecných 

podmínek Odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek 

je vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou rovněž písemná oboustranně 

akceptovaná právní jednání (upřesnění předmětu dodávek, místa 

dodávek apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace 

Smluvních stran jakož i přílohy, které mají dle vůle Smluvních stran 

ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.  

1.3 Předmět plnění. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka 

výrobků – přírub a potrubních součástí případně dalších výrobků ze 

sortimentu Dodavatele (dále také jako „Zboží“) závazně sjednaná 

mezi Dodavatelem a Odběratelem ve Smlouvě. Není-li dále 

stanoveno jinak, zahrnuje pojem „Zboží“ rovněž dílo prováděné 

Dodavatelem na základě Smlouvy uzavřené s Odběratelem a 

ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek budou na díla 

aplikována analogicky. 

Článek 2 

Uzavření Smlouvy 

2.1 Nabídka Dodavatele. Veškeré neadresné nabídky Dodavatele se 

považují za orientační a nezávazné; jakákoli adresná nabídka se 

stane orientační a nezávaznou rovněž uplynutím doby určené 

k přijetí, která – nebude-li stanoveno v konkrétním případě jinak – 

činí 14 dnů ode dne doručení nabídky Odběrateli (resp. zájemci o 

odběr Zboží). Nestanoví-li nabídka v konkrétním případě jinak, lze 

ji kdykoli odvolat, zrušit či jinak prohlásit za neúčinnou.  

2.2 Objednávky Odběratele. Objednávky učiněné na základě nabídek 

Dodavatele se považují za návrh na uzavření Smlouvy, který 

Dodavatel přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí 

takovéhoto návrhu) písemným potvrzením či jejich konkludentní 

akceptací (přijetím nabídky).  

2.3 Forma objednávky. Odběratel je povinen učinit objednávku 

v písemné formě prostřednictvím dopisu, e-mailu, či internetových 

stránek Dodavatele dostupných na https://www.arbrno.cz/. 

Dodavatel objednávku potvrzuje rovněž v písemné formě 

prostřednictvím dopisu, či e-mailu, případně konkludentně dodáním 

Zboží za dohodnutých podmínek. Údaje obsažené v objednávce 

Odběratele včetně zvoleného materiálu pro výrobu Zboží jsou 

závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně 

jakkoli měnit bez výslovného souhlasu Dodavatele. Dodavatel 

v žádném případě neodpovídá za správnost či úplnost údajů 

obsažených v objednávce Odběratele. 

2.4 Uzavření Smlouvy. Pro uzavření i obsah Smlouvy a objem Zboží 

k dodání je rozhodující potvrzení objednávky Dodavatelem. 

Dodavatel je oprávněn potvrdit objednávku s odchylkou. Jakékoli 

přijetí nabídky Dodavatele ze strany Odběratele s jakoukoli 

odchylkou není přijetím nabídky a ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“) se na 

akceptace jakýchkoli nabídek Dodavatele Odběratelem nepoužije. 

Smlouva bude uzavřena na základě závazné objednávky Odběratele 

a jejího potvrzení Dodavatelem.  

2.5 Předmět Smlouvy. Předmětem Smlouvy, je dodávka Zboží v 

rozsahu objednávky potvrzené Dodavatelem, převedení 

vlastnického práva k tomuto Zboží na Odběratele a uhrazení kupní 

ceny či jiné úplaty za dodané Zboží v souladu se Smlouvou. 

2.6 Dodatečné podmínky. Pokud jedna Smluvní strana stanoví navíc 

k sjednaným podmínkám dle jednotlivé Smlouvy další podmínky, 

nebo se od podmínek sjednaných ve sjednané Smlouvě odchýlí, 

budou podmínky takto stanovené touto Smluvní stranou platné 

pouze tehdy, budou-li výslovně písemně přijaty druhou Smluvní 

stranou. 

Článek 3 

Ceny, splatnost 

3.1 Ceny Zboží. Cena dodávaného Zboží bude určena dohodou mezi 

Odběratelem a Dodavatelem Ceny Dodavatele platí „ze závodu 

Dodavatele“ (EXW Miroslav, Nádražní 1240 – INCOTERMS 

2020) a jsou sjednávány vždy individuálně ve Smlouvě. Nevyplyne-

li z konkrétní Smlouvy jinak, nezahrnují ceny zákonem stanovenou 

daň z přidané hodnoty ani žádné jiné daně či poplatky. 

Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v ceně Zboží není zahrnuta 

cena dopravy, balné, dokumenty kontroly (atesty) a případné 

specifické zkoušky Zboží či jakákoliv dodatečná plnění či služby 

požadované Odběratelem a tyto vedlejší náklady budou účtovány 

zvlášť ve výši dle ujednání Smluvních stran anebo – nebude-li 

takovéto ujednání – v obvyklé výši.  

3.2 Splatnost. Nebude-li v jednotlivé dílčí Smlouvě sjednáno jinak, je 

cena za Zboží splatná do 14 dnů od vystavení faktury Dodavatelem, 

která bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána Odběrateli. 

Cena je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře Dodavatele. 

Za den zaplacení se považuje den připsání vyúčtovaných částek na 

účet Dodavatele uvedený ve faktuře. 

3.3 Započtení Odběratelem. Zápočet jakýchkoliv pohledávek 

Odběratele proti nároku Dodavatele na zaplacení ceny, jakož i 

jakéhokoliv jiného peněžitého plnění podle Smlouvy je bez 

předchozího písemného souhlasu Dodavatele vyloučený. 

 

Článek 4 

Dodací lhůta a dodací podmínky, prodlení  

4.1 Dodací lhůta. Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě. 

Dodavatel je oprávněn přiměřeně, maximálně však o dobu 4 týdnů, 

prodloužit ve Smlouvě sjednanou dodací lhůtu z důvodů 

nezaviněných Dodavatelem. Smluvní strany jsou v takovém 

případě vázány ustanoveními ve Smlouvě a prodloužení dodací 

doby nepředstavuje porušení Smlouvy Dodavatelem. 

4.2 Součinnost Odběratele. Pokud Odběratel neposkytne Dodavateli 

nutnou součinnost k včasnému dodání Zboží a Dodavatel z tohoto 

důvodu své závazky včas nesplní, lhůty se přiměřeně prodlouží o 

každý den prodlení Odběratele s poskytnutím součinnosti. 

4.3 Vyšší moc. Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu mimo 

vůli Dodavatele, jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání 

nebo podobné události jako jsou náhlá porucha výrobních 

technologií, stávka a výluka či jiná mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Dodavatele. 

4.4 Náhrada škody – Odběratel. V případě porušení povinností ze 

strany Odběratele, zejména při prodlení s úhradou ceny Zboží, 

jakékoliv platby či zálohové platby, není Dodavatel dle sjednané 

Smlouvy povinen plnit své závazky z této Smlouvy, ani z jiné 

smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a je oprávněn 

(dle vlastní volby) odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit veškerá 

plnění a nevydat Zboží, přičemž v takových případech není dána 

odpovědnost Dodavatele za případné škody Odběratele či třetích 

stran; Dodavatel je v takových případech dále oprávněn vůči 

Odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech 

nákladů, které Dodavateli vznikly v souvislosti s dodáním 

sjednaného Zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý 

zisk a další škodu. Odběratel je v takovém případě povinen vydat 

Zboží Dodavateli a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost. 

4.5 Smluvní úrok z prodlení. V případě prodlení Odběratele se 

zaplacením ceny za Zboží a popř. sjednaného přepravného či jiných 

závazků Odběratele, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

 

Článek 5 

Dodání Zboží 

5.1 Dodání Zboží. Dodání Zboží se uskutečňuje okamžikem, kdy je 

Zboží připraveno k odebrání v závodě Dodavatele (EXW Miroslav 

– INCOTERMS 2020), případně, je-li tak mezi Smluvními stranami 

sjednáno, formou převzetí Zboží prvním dopravcem. V případě 

způsobu dodání Zboží odesláním na místo určení je místem a časem 

dodání okamžik předání prvnímu přepravci anebo zasílateli v sídle 

Dodavatele, přičemž v tomto okamžiku přechází na Odběratele i 

nebezpečí škody na Zboží. Dodávka Zboží bude realizována 

dopravcem dle volby Dodavatele. Dodavatel není povinen pojistit 

Zboží proti jeho poškození, zničení či ztrátě.  

5.2 Množství, jakost. Dodavatel je povinen dodat Zboží ve sjednaném 

množství, jakosti a provedení a musí jej zabalit nebo opatřit pro 

přepravu. Dodavatel je bez dalšího oprávněn vyrobit objednané 

Zboží z materiálu obdobné kvality a jakosti jako materiál 

standardně používaný či poptávaný Odběratelem pro výrobu Zboží 

a tato skutečnost nepředstavuje porušení a/nebo rozpor s uzavřenou 

Smlouvou. Náhrady materiálů schválené pro tyto účely 

Dodavatelem jsou uvedeny v Příloze č. 1 těchto všeobecných 

obchodních podmínek.  

5.3 Množstevní odchylka. Množstevní odchylka dodaného Zboží 

nepřevyšující 10% se nepovažuje za rozpor se Smlouvou. 

5.4 Předčasné či částečné plnění. Dodavatel je vždy oprávněn plnit 

předmět Smlouvy předčasně anebo částečně a Odběratel je povinen 

částečné či předčasné plnění předmětu Smlouvy převzít. 

5.5 Nepřevzetí Zboží. V případě nepřevzetí Zboží Odběratelem, je 

Dodavatel oprávněn Zboží uskladnit na náklady Odběratele. V 

případě, že Odběratel neodebere Zboží v dodatečné přiměřené lhůtě 

do 1 měsíce od jeho dodání, je Dodavatel oprávněn prodat Zboží 

jinému zákazníkovi s tím, že Odběratel je povinen Dodavateli 

uhradit veškeré náklady s tím spojené a Dodavatel je oprávněn na 

již zaplacenou část ceny započíst částku odpovídající nákladům 

vynaloženým v důsledku neodebrání Zboží Odběratelem. 

5.6 Znemožnění plnění Odběratelem. V případě, že Odběratel odmítne, 

nebo jiným způsobem znemožní Dodavateli splnit dodávku Zboží, 

uhradí Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny 

neodebraného Zboží, přičemž v případě, že se jedná o Zboží 

zhotovené na míru uhradí Odběratel Dodavateli smluvní pokutu ve 

výši 100 % z ceny neodebraného Zboží. Právo Dodavatele na 

náhradu škody, přesahující smluvní pokutu není uhrazením smluvní 

pokuty dotčeno.  

 

Článek 6 

Přechod vlastnického práva  

6.1 Vlastnické právo ke Zboží. Vlastnické právo ke Zboží přechází na 

Odběratele okamžikem dodání Zboží Odběrateli. 

 

Článek 7 

Převzetí  

7.1 Převzetí Zboží. Odběratel nesmí bránit převzetí dodávky na základě 

drobných vad, případně z důvodu dodání odchylného množství 

Zboží, než bylo sjednáno ve Smlouvě, pokud je odchylka nepatrná 

(tj. menší než 10%); ustanovení článku 5 odst. 5.3 těchto VOP 

zůstává tímto ustanovením nedotčeno. 

 

Článek 8 

Vady Zboží 

8.1 Vady Zboží. Dodavatel odpovídá za vady Zboží, které váznou na 

Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Odběratele, 

přičemž řádně oznámené vady, za něž je Dodavatel odpovědný, 

budou odstraněny způsobem, který Dodavatel uzná za vhodný a 

účelný. Ustanovení § 2106 až § 2107 NOZ se nepoužije. Odběratel 

se uzavřením Smlouvy výslovně předem vzdává svého práva na 

nároky z vadného plnění nad rámec rozsahu uvedeného v těchto 

VOP. 

8.2 Zjevné vady. V případě zjevných vad zboží je Odběratel povinen 

tyto vady oznámit Dodavateli nejpozději do 7 dnů od okamžiku 

dodání zboží Dodavatelem Odběrateli, jinak právo Odběratele na 

odstranění vad dle předchozího odstavce zaniká. 

8.3 Forma vytknutí, ostatní vady. Vady Zboží musí být Odběratelem 

Dodavateli vytknuty písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nebo 

poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče Odběratelem 

zjištěny, vždy však nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění.  

8.4 Nemožnost pozastavit platby. Při vytknutí vad nemá Odběratel 

právo pozastavit jakékoli platby či jejich části vztahující se k ceně 

za Zboží a lhůtám splatnosti dle Smlouvy. Ustanovení § 2108 NOZ 

se neuplatní. 

8.5 Lhůta k odstranění vad. Lhůtu k odstranění případných vad stanoví 

v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností 

Dodavatel. V případě sporu mezi Dodavatelem a Odběratelem o 

existenci vad na Zboží bude existence vad na Zboží prověřena 

odborníkem určeným Dodavatelem, přičemž lhůta k odstranění vad 

začne běžet až definitivním určením odborníka, že se jedná o vady.  

8.6 Sleva. Pokud se bude odstranění vad jevit jako nemožné či 

neekonomické, je Dodavatel oprávněn poskytnout Odběrateli 

přiměřenou slevu z ceny s přihlédnutím k rozsahu a charakteru 

vady. 

8.7 Minimální odchylka. Minimální snížení hodnoty nebo odchylka 

vlastností Zboží se nepovažuje za vadu.  Minimální odchylky 

spočívají zejména v minimálních odchylkách ve tvaru a barvě, 

hmotnosti a také tehdy, pokud vada v krátké době zmizí sama nebo 

může být odstraněna Odběratelem s vynaložením zanedbatelných 

nákladů. Zanedbatelnost je také dána při odchylkách ležících v 

rámci běžných obchodních hranic, a proto oborově obvyklé 

odchylky tímto zůstávají výslovně vyhrazeny. 

8.8 Vyloučení nároků z vad. Nároky z vad rovněž nevzniknou v 

případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného 

skladování, nepatrného omezení použitelnosti, přirozeného 

opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody 

na Zboží zejména vlivem nevhodného skladování, špatného nebo 

nedbalého zacházení, přetížení, nevhodných provozních 

prostředků, nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou 

zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad nevzniknou ani při 

neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany 

Odběratele nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Nároky 

Odběratele z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly z 

odlišného využívání Zboží, než jaké Dodavatel stanovil a/nebo z 

toho, že Odběratel Zboží pozměnil nebo nevyužíval v kombinaci s 

originálními výrobky Dodavatele či v případě nevhodného užití či 

umístění Zboží Odběratelem zejména v rozporu s mechanickými či 

jinými vlastnostmi Zboží dodaného dle objednávky Odběratele. 

Nároky z vad dále nevzniknou v případě, že bude Zboží používáno 

v rozporu s platnými technickými normami a/nebo pokyny 

Dodavatele vztahujícími se ke Zboží. Nároky Odběratele jsou dále 

vyloučeny i tehdy, pokud vznikly v důsledku speciálního zadání 

Odběratele. 

8.9 Náhradní dodávky. Dodavatel není povinen zajišťovat náhradní 

dodávky Zboží či jeho částí, které se již nevyrábí. 

8.10 Údaje a záruka. Údaje o technické specifikaci či jakékoli jiné údaje 

na Zboží či jeho obalech nejsou považovány za záruku za Zboží.  

 

Článek 9 

Právo duševního vlastnictví 

9.1 Právo duševního vlastnictví. Odběratel je povinen zdržet se 

jakýchkoli zásahů do průmyslových a autorských práv vztahujících 

se ke Zboží. V případě porušení dané povinnosti Odběratele nese 

veškerou odpovědnost za porušení průmyslových a autorských či 

jiných souvisejících práv Odběratel. 

9.2 Výhrada autorského práva. Dodavatel si vyhrazuje na výkresy a jiné 

podklady, které vyhotovil v souvislosti s dodáním Zboží (dále také 

jako „Podklady“), vlastnická a autorská práva, a to v neomezeném 

rozsahu. Tyto Podklady mohou být poskytnuty třetí osobě pouze na 

základě předchozího písemného souhlasu Dodavatele a musí se v 

případě, že Dodavatel zakázku nezíská, na vyžádání neprodleně 

vrátit Dodavateli.  

9.3 Zboží na míru. Objednává-li Odběratel zhotovení Zboží na míru, je 

povinen sdělit Dodavateli veškeré údaje týkající se případné 

ochrany duševního vlastnictví jeho nebo třetích osob ke Zboží, je-li 

jím Zboží jakkoliv dotčeno. V případě porušení dané povinnosti 

Odběratele nese veškerou odpovědnost za porušení průmyslových 

a autorských či jiných souvisejících práv Odběratel. 

 

Článek 10 

Změna okolností 

10.1 Změna okolností. Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ. Tím nejsou 

dotčena práva Dodavatele vyplývající ze změny okolností v souladu 

s ust. § 1765 a § 1766 NOZ. 

 

Článek 11 

Jiné nároky na náhradu škody   

11.1 Limitace náhrady škody. Smluvní strany se dohodly, že celková 

výše náhrady škody způsobené Dodavatelem Odběrateli může 

odpovídat nejvýše ceně za Zboží, v souvislosti s jehož dodáním 

daná škoda vznikla. 

11.2 Promlčecí lhůta. Promlčecí lhůta nároků na náhradu škody 

způsobené porušením zákonné či smluvní povinnosti Dodavatele 

činí 12 měsíců ode dne, kdy došlo ke vzniku škody. 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Prorogační doložka. Pro všechny spory vznikající ze Smlouvy a v 

souvislosti s ní, je příslušným soudem soud, v jehož obvodu se 

nachází sídlo Dodavatele.   

12.2 Rozhodné právo. Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy 

se použije české právo s vyloučením kolizních norem a s 

vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská 

úmluva). Obchodní zvyklost nemá dle § 558 odst. 2 NOZ přednost 

před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. 

12.3 Salvátorská klauzule. Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo 

zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních 

ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné 

ustanovení, jež se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného 

ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery. 
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Schválené náhrady jakostí hutních materiálů 

Konstrukční ocelí 

Jakost Náhrada 1 Náhrada 2 Náhrada 3 Náhrada 4 

S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 S235J0 S235J2   

S355JR S355J0 S355J2 

 

 

S235JRC+C (1.0122) dle EN 10277-2 

S235J0 S235J2 S275JR S275J0 

S275J2 

 

S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1 S355J0H S355J2H   

 

S275J0H (1.0149) dle EN 10219-1 

 

S275J2H 

S355JRH 

S355J0H S355J2H 

  

S355J0H dle EN 10305-3 S355J2H S420MH   

U náhrad materiálů musí být dodržena požadovaná specifikace symbolů pro zpracování (+N, +C, +AR atd.) 

S355J2+N (1.0577) dle EN 10025-2 S355MC S460MC (Tl.1,5-20mm)  

 

S355J2+cokoliv (zpracování schvaluje 

zákazník) 

 

S355J2C+C dle ČSN EN 10277-2 S355MC S460MC (Tl.1,5-20mm)  

S355J2C+N (1.0579) dle EN 10025-2 S355MC S460MC (Tl.1,5-20mm)  

S355J2C+SH (1.0579) dle EN 10277-2 S355MC S460MC (Tl.1,5-20mm)  

S420MC (1.0980) dle EN 10149-2; OPTIM 

420 MC; DOMEX 420 MCD 

S460MC S550MC  

S700MC 

 

S420MC/S460MC dle EN 10149-2; OPTIM 420/460 MC; DOMEX 

420/460 MCD 

S460MC S550MC  

S690QL (1.8928) dle EN 10025-6+A1 S690QL    

S700MC (1.8974) dle EN 10149-2; OPTIM 

700 MC; DOMEX 700 MCD 

S700MC    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


