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Všeobecné obchodní a dodací podmínky 

1. Rozsah platnosti 
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí 
všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností 
VZ-system s.r.o. se sídlem Spořická 599, 430 01 Chomutov, 
IČO: 28715934 (dále jen prodávající) a druhými stranami 
(dále jen kupující). Veškeré obchodní vztahy se řídí 
právním řádem České republiky a obchodním případně 
občanským zákoníkem ČR. Všeobecné obchodní podmínky 
jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího 
a pokud se odchylují od dispozitivních norem platného 
právního řádu České republiky, mají před těmito normami 
přednost. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou 
platné jen v případě písemného souhlasu prodávajícího. 
 
2. Uzavření kupní smlouvy 
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě 
objednávky kupujícího. Prodávající kupujícímu vystaví 
potvrzení objednávky, v němž kupující potvrdí druh, 
množství, kupní cenu, termín a místo dodání, formu 
úhrady. Kupující má právo po obdržení potvrzení 
objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu nebo 
zrušení objednávky a to písemně do 24 hodin. Za potvrzení 
objednávky lze považovat i její faktické splnění 
prodávajícím. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít 
a v dohodnutých termínech řádně zaplatit. Odstoupit 
od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení 
je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně 
písemné odstoupení od smlouvy doručeno. 
 
3.Termín dodání 
Den dodání je předmětem dohody prodávajícího 
a kupujícího. Zpravidla je to následující pracovní den 
po předání zásilky přepravci. Zboží je možné vyzvednout 
ve skladu prodávajícího. Pokud kupující nepřevezme 
zásilku ve sjednaném termínu a místě, může prodávající 
po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů ve výši 
až 100 % z dohodnuté ceny. Prodávající neodpovídá 
kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, (např. zásah státu, stávka, dopravní 
a energetické porucha, živelná pohroma, apod.). Totéž 
platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů 
prodávajícího. 
 
4. Cena 
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného 
v době objednání zboží, nedohodnuli se smluvní strany 
v konkrétním případě jinak. Změní-li se podstatným 
způsobem podmínky vztahující se k plnění předmětu 
smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo změny cen. Změnu 
je prodávající včas oznámit a kupující má právo 
od smlouvy odstoupit. V ceně zboží není započtena 
doprava. 
 
5. Platební podmínky 
Platební podmínky jsou předmětem dohody mezi 
prodávajícím a kupujícím. Až do zaplacení celé 
fakturované částky je zboží majetkem prodávajícího. 
Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo 
na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu 
splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. 
Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům 
prodávajícího. Při nedodržení termínu splatnosti faktury, 
zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

Aktuální Všeobecné obchodní podmínky: 
http://www.vz-system.cz/doc/Vseobecne_obchodni_podminky_VZ_system.pdf 

6. Doprava 
Prodávající po dohodě s kupujícím v rámci území České 
republiky zajišťuje dopravu zboží na místo určení. Přepravní 
podmínky mohou být s kupujícím dohodnuty individuálně. 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé při přepravě zboží, 
kterou zajišťuje kupující. 
 
7. Balení 
Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno 
pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit 
pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží 
v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem 
potřebným k uchování a ochraně zboží. Balení zboží 
je zahrnuto v prodejní ceně. 
 
8. Reklamace 
Kupující může uplatnit nároky z vad množství a druhu 
prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží 
přepravcem. V případě osobního odběru zboží je povinen 
kupující zkontrolovat zboží neprodleně při jeho převzetí. 
Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit 
písemně, s popisem vady. Prodávající zjištěnou a jím uznanou 
vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní dodáním 
chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží 
vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající 
tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu 
kupujícího vyrozumí. Prodávající poskytuje záruční lhůtu 
24 měsíců na mechanické vlastnosti a 6 měsíců na povrchovou 
úpravu při skladování v suchých a větraných místnostech. 
Prodávající nese odpovědnost za vady, které má dodávané 
zboží v okamžiku předání kupujícímu, a za vady, které se 
mohou vyskytnout v průběhu záruční lhůty. Prodávající 
neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti s neodborným 
zacházením a nevhodným použitím dodaného zboží, které je 
v rozporu s udávanými technickými parametry daného zboží. 
Kupující je povinen dodržovat technické dodací podmínky 
u přepravy, manipulaci, skladování a použití dodaného zboží 
prodávajícím. 
 
9. Jiná ustanovení 
Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo 
doplnit a to zejména při změně souvisejících právních norem 
nebo při změně obchodování. Změnu, doplnění a jejich 
účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má 
právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných 
či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit 
prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně 
či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to , že kupující 
se změnami či doplňky souhlasí. Právní vztahy těmito 
podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních 
předpisů. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit jakékoliv 
změny, týkajícího se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, 
daňových povinností, bankovního spojení a vzniku platební 
neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti 
kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči 
kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této 
platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn 
v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného 
zboží. Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny 
od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto 
odepření či zmaření. 
 
 
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2017. 
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