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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPD KROMĚŘÍŽ a.s. 

 

1.  Všeobecná ustanovení  

Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) upravují smluvní vztah mezi SPD Kroměříž 

a.s. (dále jen „Kupujícím“) a Prodávajícím pro dodávky zboží či zhotovení díla (dále jen 

„Výrobky“). VNP nahrazují jakoukoliv ústní dohodu mezi Kupujícím a Prodávajícím. Případy 

neuvedené v Obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 

VNP kupujícího jsou výhradními nákupními podmínkami mezi Kupujícím a Prodávajícím a 

vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních podmínek Prodávajícího. Aplikace obchodních 

podmínek Prodávajícího musí být vzájemně písemně potvrzena. 

2. Poptávka, cenová nabídka 

Poptávka ze strany Kupujícího slouží nejen k zajištění dodávky Výrobků, ale také k prověření 

nejvýhodnější nabídky ze strany Prodávajících a pro účely přípravy kalkulací nových projektů.  

Poptávka nezavazuje Kupujícího k následnému uplatnění objednávky. Prodávající je srozuměn 

a souhlasí s tím, že Kupující si tímto vyhrazuje právo jednání o uzavření jakékoli smlouvy s 

dodavatelem kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit, a to i když jednání dospěje tak daleko, že 

se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné.  

3.  Objednávka, potvrzení objednávky 

 

Kupující není povinen odebrat Výrobky na základě objednávky nevystavené oficiálním 

objednávkovým formulářem, neobsahující číslo objednávky a nepotvrzené autorizovanou 

osobou. (příloha č.1) 

Kupující je povinen zaslat objednávku prodávajícímu poštou nebo e-mailem. Prodávající je 

povinen písemně potvrdit objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 

pracovních dnů od jejího doručení. Pokud Prodávající nepotvrdí objednávku nejpozději do 

konce 5.pracovního dne po jejím obdržení, její platnost zaniká, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. Prodávající tímto potvrzuje cenu, dodací podmínky, platební podmínky a 

skutečnost, že má k dispozici veškeré podklady a dokumentaci potřebnou pro realizaci této 

objednávky. 

V případech událostí způsobených vyšší mocí a v případech nezaviněných Prodávajícím (např. 

opožděná nebo vadná subdodávka, požár, nedostatek energie a surovin, destrukce zařízení), 

které mu znemožní dodat Výrobky na potvrzený termín, je Prodávající povinen neprodleně 

nikoliv však v samotný den plnění, písemně informovat Kupujícího o důvodu a době trvání 

prodlení. 

Nebude-li dodržena Prodávajícím dodací lhůta, má Kupující vůči Prodávajícímu nárok na 

náhradu škody za ztráty vzniklé jako důsledek zpoždění. 



 

 

4. Kupní cena a platební podmínky 

 

Není-li písemně dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, sjednaná cena je konečná, je 

uvedena bez DPH, která k ní bude připočtena podle příslušných právních předpisů. Dále jsou 

v ní zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího nezbytné pro řádné plnění Objednávky, jako jsou 

např. přepravné, poštovné, balné, pojištění, náklady na dokumentaci, montáž a jiné poplatky.   

Prodávající není oprávněn aplikovat jinou cenu, pokud předem nedojde k písemnému 

schválení kupujícím. 

Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny okamžikem řádného předání Výrobku dle VNP. 

Kupující se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. 

 

Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve prospěch prodávajícího na základě faktur se 

splatností 30 dnů od data zdanitelného plnění doručených Kupujícímu Prodávajícím. 

Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně adresy, čísla 

objednávky Kupujícího, čísla dodacího listu, dodací podmínky, množství a identifikační číslo 

Výrobků, celkovou cenu a další údaje dle platných právních předpisů. 

 

V případě, že faktura neobsahuje správné údaje nebo nesplňuje všechny náležitosti stanovené 

těmito VNP a platnými právními předpisy, má Kupující právo do data splatnosti fakturu vrátit. 

V tomto případě není Kupující v prodlení s úhradou faktury a Prodávající je povinen opravenou 

fakturu zaslat Kupujícímu s novou lhůtou splatnosti platnou ode dne doručení Kupujícímu. 

 

5. Dodání zboží 

 

Prodávající dodá Kupujícímu Výrobky ve sjednané době a místě plnění a Kupující se zavazuje 

řádně dodané Výrobky převzít. Není-li místo plnění sjednáno výslovně, má se za to, že bylo 

sjednáno plnění v místě sídla Kupujícího, tj. Kaplanova 1852/1e, 767 01 Kroměříž v pracovní 

dny a v pracovní době Kupujícího tj. 6,00 – 14,00 hod, není-li dohodnuto písemně jinak. 

 

Součástí dodávky je dodací list, který musí obsahovat: 

-číslo objednávky Kupujícího 

-číslo, název a množství Výrobků, které jsou předmětem dodávky 

-název a množství použitích obalů. 

Kupující se zavazuje Výrobky v místě plnění řádně převzít, provést bez zbytečného odkladu 

jejich kontrolu pověřeným pracovníkem a převzetí potvrdit na dodacím listě Prodávajícího. 

Potvrzením dodacího listu Kupující nepotvrzuje, že jsou Výrobky dodány bez vad a nedodělků, 

a ani nepotvrzuje, že provedl jakoukoli prohlídku po převzetí Výrobků.  

Převzetím Výrobků přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na věci na Kupujícího. 

Částečné plnění je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. 

 

 

 



6. Obaly 

Za obaly, krabice, bedny nebo přepravky nebudou účtovány Kupujícímu žádné poplatky, 

pokud tento poplatek není definován v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.  

V případě vrácení obalů Kupujícím na adresu Prodávajícího do 12-ti měsíců ode dne dodání je 

Prodávající povinen bezplatně odebrat prázdné obaly nazpět. Pokud byly obaly účtovány jako 

samostatná položka na faktuře při dodání zboží, je Prodávající povinen obaly do 12-ti měsíců 

ode dne dodání přijmout a stejnou částku, která byla účtována a zaplacena, vrátit do 30-ti 

kalendářních dnů na účet Kupujícího. 

Prodávající odpovídá za splnění povinností vyplývajících ze zákona č.477/2001 Sb., o obalech, 

v platném znění. 

Dodávka Výrobků musí být ve standardních obalech (EUR paleta, gitterbox, karton, plastová 

přepravka, kovová přepravka). V případě váhy vyšší než 15 kg, musí být zboží umístěno na EUR 

paletě. 

Není povoleno použití fólie jako jediného balícího materiálu, obalů poškozených a 

znečištěných, obalů s neodstraněnými etiketami z přechozích dodávek, které mohou mít za 

následek nesprávnou identifikaci, případně záměnu.  

V případě dodávky v nevyhovujícím obalu bude tato skutečnost uvedena na dodacím listě, a 

Prodávajícímu mohou být fakturovány vícenáklady spojené s přeložením materiálu do 

vyhovujících obalů. 

 

7. Odpovědnost za vady a záruka 

Prodávající poskytuje na zboží záruku po dobu 24 měsíců od data dodání, a to i na škody, které 

byly způsobeny vadou na jeho dodaných dílech. 

Prodávající garantuje, že zboží má při předání a převzetí smluvenou kvalitu a odpovídající 

vlastnosti dle objednávky, Kupující je oprávněn uplatnit kvantitativní reklamaci do 7 

pracovních dnů od převzetí zboží a kvalitativní reklamaci za vady existující při převzetí do 6ti 

měsíců od data dodání.  

Prodávající se zavazuje, že jeho plnění bude v souladu s požadavky normy ISO 9001. V případě, 

že je Prodávající podle této normy certifikován, je povinen předložit kopii platného certifikátu 

Prodávajícímu. Pokud Prodávající není podle této normy certifikován, jsou Kupující a zákazníci 

Kupujícího oprávněni u Prodávajícího provést audit za účelem zjištění shody plnění této 

normy.   

8. Odstoupení od smlouvy 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy nad rámec zákona s okamžitou účinností 

v případech: 

-Prodávající je v prodlení s dodávkou delší než 30 kalendářních dnů   
-hrozí, že dojde k podstatnému zhoršení majetkové situace Prodávajícího, ohrožující splnění 
povinností Kupujícího k dodávkám předmětu smlouvy  
-Prodávající se ocitl v úpadku podle zákona o insolvenčním řízení v důsledku předlužení či platební 
neschopnosti  



9. Závěrečná ustanovení 

 

Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost ohledně všech 

skutečností, o nichž se dozví v souvislosti s plněním dle těchto VNP a zacházet důvěrně se 

všemi podklady, které jim byly poskytnuty v souvislosti s plněním dodávky Výrobků. 

V případě, že bude uzavřena samostatná dohoda o mlčenlivosti či ochraně důvěrných 

informací, mají v případě rozporů přednost ustanovení této samostatné dohody. 

Prodávající bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího žádným způsobem nezveřejní 

nebo nevyužije v rámci propagace skutečnost, že Prodávající bude dodávat Výrobky 

Kupujícímu.  

Platnost těchto VNP je na dobu neurčitou, každá další aktualizace a dodatek nahrazuje 

předcházející verzi. Aktuální znění je k dispozici na stránkách Prodávajícího. 

 

Tyto VNP nabývají účinnosti dne 1.1.2018 

 

 

V Kroměříži dne 1.1.2018 

 

 

 

 

Ing. Vlastislav Koňárek 

člen představenstva 

 


