
Všeobecné nákupní podmínky 

  

1. Obecná ustanovení 
1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí veškerých 

kupních smluv (dále jen „Kupní smlouva“) uzavřených za účelem nákupu zboží a 
poskytování služeb (dále jen souhrnně „Zboží“) mezi společností Démos trade, a.s., se 
sídlem  Škrobálkova 630/13, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 25397478, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1921 jako kupujícím či 
příjemcem služeb na straně jedné (dále jen „Kupující“) a prodávajícím či poskytovatelem 
služeb na straně druhé (dále jen „Prodávající“ a spolu s Kupujícím souhrnně jen „Smluvní 
strany“).  

1.2 Jakékoliv obchodní podmínky prodeje, jakož i jakékoliv jiné smluvní podmínky Prodávajícího 
písemně neschválené Kupujícím se na smluvní vztahy sjednané mezi Smluvními stranami 
neaplikují. Přijetí dodávky nebo zaplacení za ni Kupujícím neznamená, že Kupující akceptuje 
jakékoliv obchodní podmínky prodeje nebo jiné smluvní podmínky Prodávajícího 
neschválené písemně Kupujícím. Prodávající nemá nárok na případnou náhradu škody 
v případě, že jeho Kupní smlouva nebude v jakémkoliv okamžiku na straně Kupujícího 
uzavřena. 

1.3 Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, platí tyto Podmínky. Případné odchylky od Podmínek 
mohou být písemně sjednány v příslušné Kupní smlouvě nebo v jiné smlouvě uzavřené mezi 
Smluvními stranami.  

1.4 Kupující si vyhrazuje právo odmítnout dodávku anebo pozdržet platbu faktur až do doby 
řádného splnění Podmínek. 

2. Kupní smlouva 
2.1 Kupní smlouva vzniká na základě písemné objednávky Kupujícího (dále jen „Objednávka“), 

jejíž součástí bude i odkaz na tyto Podmínky, a jejího písemného a bezvýhradného potvrzení 
Prodávajícím, které bude Kupujícímu doručeno ve lhůtě stanovené v Objednávce. Není-li 
v potvrzení Prodávajícího uvedeno jinak, považuje se potvrzení Prodávajícího za 
bezvýhradnou akceptaci Objednávky Kupujícího. Jakékoli změny Objednávky Kupujícího 
nebo těchto Podmínek navržené Prodávajícím nabudou účinnosti až okamžikem doručení 
souhlasného písemného potvrzení Kupujícího ohledně takové změny navržené 
Prodávajícím. V opačném případě platí, že Kupní smlouva nebyla uzavřena.  

2.2 Smluvní strany jsou povinny uvádět číslo Objednávky na veškeré korespondenci, fakturách, 
dodacích listech a všech ostatních dokumentech týkajících se Objednávky. 

2.3 Kupující je v Objednávce povinen uvést alespoň následující údaje, které jsou podstatnými 
náležitostmi pro vznik Kupní smlouvy: 

• označení Kupujícího včetně názvu obchodní firmy, sídla a IČ, 

• specifikaci požadovaného Zboží, 

• požadované množství, 

• kupní cenu za jednotku Zboží, 

• datum dodání, 

• Místo dodání a harmonogram dodání. 

2.4 Do doby, než Kupující obdrží písemné potvrzení Objednávky, je oprávněn Objednávku vzít 
zpět bez nároku Prodávajícího na náhradu škody. Zpětvzetí Objednávky Kupujícím může být 
provedeno jak písemně, včetně faxové či e-mailové zprávy, tak i telefonicky s následným 
písemným potvrzením doručeným Prodávajícímu bez zbytečného prodlení. 

2.5 Provádět změny v Kupní smlouvě po jejím uzavření je možné jen se souhlasem obou 
Smluvních stran, a to pouze v písemné formě. 

2.6 Dokument zaslaný faxem, e-mailem anebo jiným vhodným elektronickým prostředkem se 
rovněž považuje za písemnou Objednávku anebo potvrzení Objednávky. 

3. Kupní cena 
 Cena nabídnutá Prodávajícím nebo cena uvedená v Objednávce Kupujícího je pevná, bez 

DPH, není-li uvedeno jinak, a zahrnuje veškeré vedlejší náklady Prodávajícího (zejména 
balné, pojištění, dopravné apod.). Není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, není 
Prodávající oprávněn k její změně, a to z jakýchkoliv důvodů. 

4. Dodací podmínky, přeprava a balení 
4.1 Není-li v potvrzené Objednávce stanovena jiná dodací lhůta, bude za dohodnutou dodací 

lhůtu považováno 7 kalendářních dnů, počínaje dnem doručení Kupujícímu potvrzení 
Objednávky Prodávajícím. Dodávky před uplynutím stanovené dodací lhůty mohou být 
uskutečněny pouze se souhlasem Kupujícího. Dřívější, Kupujícím neschválené dodávky 
mohou být Kupujícím odmítnuty anebo uskladněny na náklady Prodávajícího.  Prodávající je 
povinen na vlastní náklady učinit veškeré kroky vedoucí k dodržení dodací lhůty. 

4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží na místo stanovené v Objednávce společně s 
odpovídajícím dodacím listem. Není-li v Objednávce stanoveno místo dodání, platí za 
dohodnutou dodací parita DAP závod Kupujícího (INCOTERMS 2020).  Prodávající je 
povinen Zboží pojistit na celou dobu přepravy, včetně případného skladování až do místa 
dodání Kupujícímu. Kupující je povinen převzít předmět plnění pouze v pracovní dny v době 
od 7:00 -16:00 hod. Nebezpečí škody na zboží přechází až převzetím zboží Kupujícím 
v místě dodání. 

4.3 Prodávající je povinen vystavit pro každou dodávku dodací list obsahující alespoň následující 
údaje: 

• označení Prodávajícího a Kupujícího, 

• číslo dodacího listu, 

• číslo Objednávky, 

• množství a druh Zboží, včetně čísla Zboží Kupujícího, pokud je zmíněno v Objednávce, 

• datum dodání, 

• razítko a podpis Prodávajícího. 

4.4 Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží 
Kupujícím. 

4.5 V případě zpoždění dodávky Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu za každý 
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží (včetně DPH), které 
nebylo Kupujícímu dodáno ve shodě s Kupní smlouvou. Právo Kupujícího na náhradu škody 
způsobené nedodáním požadovaného množství Zboží není tímto ustanovením o smluvní 
pokutě nijak dotčeno ani omezeno. 

4.6 Kupující si vyhrazuje právo vzít zpět jakoukoli Objednávku a nezaplatit za Zboží, pokud Zboží 
nebylo řádně dodáno v dohodnuté dodací lhůtě. 

4.7 Kupující si vyhrazuje právo pozastavit či odmítnout přijetí dodávky, a to bez sankce ze strany 
Prodávajícího, v období, kdy jeho podnikatelská činnost je narušena zejména stávkami, 
výlukami nebo jinými událostmi jakéhokoli druhu, které Kupující není schopen ovlivnit (vyšší 
moc). 

4.8 Není-li Zboží při jeho dodávce nebo i následně shledáno jako shodné s příslušným popisem, 
specifikací nebo výkresem uvedeným v Objednávce, nebo nebylo-li dodáno včas a řádně, 
vyhrazuje si Kupující právo odmítnout přijetí Zboží (odstoupit od smlouvy). Podle svého 
uvážení je Kupující oprávněn: 

• přijmout takovouto dodávku částečně nebo v plném rozsahu; anebo 

• dodávku zcela odmítnout a požadovat náhradní dodávku od Prodávajícího anebo od jiné, 
třetí osoby, přičemž Prodávající je v takovém případě povinen uhradit Kupujícímu veškeré 
náklady v této souvislosti vzniklé.  

Je-li Kupující nucen z důvodu časové tísně akceptovat vadné Zboží a provést jeho opravu 
vlastními prostředky, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu veškeré takto vzniklé 
náklady. Všechny platby, dopravné nebo jiné poplatky vynaložené Kupujícím v souvislosti 
s opravou vadného Zboží budou Kupujícímu uhrazeny Prodávajícím bez zbytečného 
prodlení. Prodávající v souladu s výše uvedeným výslovně souhlasí s možností opravy zboží 
Kupujícím. 

4.9 Veškeré Zboží musí být dodáno na místo sjednané v Kupní smlouvě, popř. stanovené 
v těchto Podmínkách. Pokud je Zboží doručeno nesprávně na jiné místo, nese Prodávající 
veškeré náklady vzniklé v souvislosti s dodáním Zboží do správného místa určení. 

4.10 Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn převést 
jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy/dodávky na třetí osobu. 

4.11 Veškeré Zboží dodané na základě Kupní smlouvy musí být zabaleno v souladu s instrukcemi 
Kupujícího. Není-li obal Zboží blíže určen, je Prodávající povinen pro Zboží zajistit obal 
poskytující jeho dostatečnou ochranu před poškozením a zároveň umožňující manipulaci s 
tímto Zbožím. Prodávající je povinen na obalu uvést číslo Objednávky Kupujícího. Je-li 
Prodávající výrobcem obalů nebo obalových materiálů, je povinen předat Kupujícímu 
písemné potvrzení o tom, že je zapojen do systému EKO-KOM a že hradí poplatky za 
uvedení obalů na trh („Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh“). Váha jedné 
balící jednotky nesmí přesáhnout 15 kg. Prodávající je povinen Kupujícímu sdělit informace o 
množství a druhu dodaných obalů relevantní pro prokázání hospodaření s obaly. V případě, 
že Smluvní strany sjednají, že obal je vratný, je Prodávající povinen si obal na vlastní 
náklady vyzvednout v místě dodání, a to do čtrnácti (14) dnů od data dodání Zboží 
Kupujícímu. Prodávající je povinen odebrat od kupujícího zpět obaly, na které se vztahuje 
povinnost jejich zpětného odběru podle právních předpisů ČR a mezinárodních smluv, jimiž 
je ČR vázána. Prodávající je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., 
o obalech, v platném znění, a na vyžádání toto Kupujícímu prokázat. 

 

4.12 Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, Kupující není povinen za obaly hradit jakýkoliv 
poplatek. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, vyúčtovatelný vratný obal nebude 
Kupujícím uhrazen, ale vrácen na náklady Prodávajícího. Prodávající odpovídá za vady 
Zboží vzniklé během přepravy, i když Kupující Zboží v místě dodání převzal. 

4.13 V případě dodávky chemických látek nebo substancí je Prodávající povinen zajistit veškeré 
dokumenty požadované platnými právními předpisy (aktuální bezpečnostní list, označení na 
obale apod.) a tyto připojit k dodávce.  

4.14 Prodávající se zavazuje dodat spolu se Zbožím Kupujícímu potvrzení o zemi původu Zboží.  

5. Platební podmínky 
5.1 Kupní cena bude vyúčtována Prodávajícím po převzetí každé dodávky Zboží Kupujícím, a to 

ve formě daňových dokladů - faktur se splatností 45 dní ode dne jejich doručení. V případě, 
že Kupující uhradí fakturovanou částku do 14 dnů od data vystavení faktury, poskytne 
Prodávající Kupujícímu slevu ve výši 2% z kupní ceny (včetně DPH).  Kupující je oprávněn 
uhradit hodnotu faktury sníženou o tuto slevu. Prodávající není oprávněn požadovat úhradu 
zálohy na kupní cenu. 

5.2 Faktura musí mít veškeré podstatné náležitosti daňového dokladu a Prodávající je povinen 
doručit ji Kupujícímu do 3 kalendářních dnů od data jejího vystavení. V případě, že faktura 
nebude obsahovat podstatné náležitosti stanovené právními předpisy, je Kupující oprávněn ji 
Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit zpět k opravě. V takovém případě počíná běžet nová 
lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu. 

5.3 Prodávající je oprávněn převést právo na zaplacení kupní ceny na třetí osobu pouze s 
písemným souhlasem Kupujícího. 

6. Důvěrnost informací a průmyslová práva 
6.1 Veškeré neveřejné informace technické, obchodní či finanční povahy poskytnuté Kupujícím 

Prodávajícímu se považují za obchodní tajemství Kupujícího. Prodávající se zavazuje 
neposkytovat tyto informace třetím osobám a nepoužívat je ve svůj prospěch či prospěch 
třetích osob. Prodávající je oprávněn sdělit jakékoliv informace o jeho smluvním vztahu s 
Kupujícím (včetně samotné existence smluvního vztahu) třetím osobám výhradně na základě 
písemného svolení Kupujícího. V případě porušení tohoto závazku Prodávajícím je tento 
povinen uhradit Kupujícímu škodu vzniklou porušením tohoto závazku. 

6.2 Výkresy, kalkulace, modely, formy, matrice, vzorky, šablony a veškeré další zásadní 
materiály zapůjčené anebo vytvořené výslovně dle instrukcí Kupujícího, anebo technická 
data poskytnutá Kupujícím jsou důvěrnými materiály Kupujícího a nesmí být Prodávajícím 
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího zveřejněny, zpřístupněny třetí osobě nebo 
využity za jiným účelem než je realizace Objednávky Kupujícího a musí být na žádost 
Kupujícího bez zbytečného prodlení v dobrém stavu na náklady Prodávajícího vrácena. 

6.3 Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu škodu, jež vznikne Kupujícímu z 
uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vzniklých na základě porušení průmyslových práv 
těchto třetích osob Prodávajícím či jeho subdodavatelem. 

6.4 Výjimkou z předcházejícího ustanovení je situace, kdy Prodávající vyrábí Zboží podle 
výkresové dokumentace Kupujícího nebo podle referenčního vzorku Kupujícího, aniž by si 
mohl být vědom porušení průmyslových práv třetích osob. 

6.5 Prodávající je povinen na požádání bez zbytečného prodlení poskytnout Kupujícímu 
informace o právech průmyslového vlastnictví jím vlastněných nebo licencovaných v 
souvislosti se Zbožím dodávaným Kupujícímu. 

6.6 Kupující a Prodávající se budou navzájem informovat o možném nebezpečí porušení 
průmyslových práv třetích osob a spolupracovat spolu tak, aby takovým porušením 
předcházeli. 

6.7 Prodávající pro případ, že bude Zboží předmětem jakýkoliv práv duševního vlastnictví, 
případně bude jakýkoliv předmět práv duševního vlastnictví dodáván spolu se Zbožím, 
poskytuje Kupujícímu oprávnění k výkonu práva užít toto duševní vlastnictví, zejména 
autorská díla, ve smyslu Autorského zákona v původní i změněné podobě v souladu s § 
2358 a násl. Občanského zákoníku, právo vytěžovat a zužitkovat databáze ve smyslu § 88 
Autorského zákona a odpovídající právo užívat veškeré další předměty práva duševního 
vlastnictví (zejm. ochranné známky, vynálezy, užitné vzory, know-how), vytvořené pro 
Kupujícího v souvislosti s dodáním Zboží („Licence“). 

6.8 Licence je udělena v následujícím rozsahu: 

• časově na dobu trvání ochrany práv duševního vlastnictví (zejm., dobu platnosti patentu či 
ochranné známky a v případě autorského díla dobu trvání autorských majetkových práv); 

• územně pro celý svět; 

• pro jakýkoliv způsob užití 

• v neomezeném množstevním rozsahu; a 

• výhradně, ledaže se Strany domluví v konkrétním případě jinak. 
6.9 Licence zahrnuje výhradní oprávnění Kupujícího vykonávat ve vztahu k předmětu práv 

duševního vlastnictví (zejména k autorskému dílu, databázi, ochranné známce, patentu, 
užitnému vzoru) dle tohoto článku 11 následující jednání: zveřejnění, úpravy včetně 
dopracování, zpracování včetně překladu (také do jiného programovacího jazyka), 
dokončení, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, nebo uvádění na veřejnosti 
pod jménem Kupujícího. Prodávající zajistí případný nezbytný souhlas třetích osob s výše 
uvedeným a postupováním tohoto oprávnění na třetí osoby v rámci postoupení Licence či 
udělení podlicence. 

6.10 Kupující není povinen Licenci využít. Ve vztahu k autorským dílům Prodávající akceptací 
těchto Podmínek prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě 
dotčeny tím, že Kupující nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. Právo Prodávajícího na 
odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku není Prodávající oprávněn uplatnit před 
uplynutím deseti (10) let od poskytnutí Licence. 

6.11 Kupující je oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci a/nebo Licenci postoupit jakékoliv 
třetí osobě bez omezení, a to bezúplatně a bez dalšího souhlasu Prodávajícího. 

6.12 Má-li autorské dílo režim zaměstnaneckého díla dle § 58 Autorského zákona, tj. Prodávající 
je (považován za) zaměstnavatel (zaměstnavatele), Prodávající dodáním Zboží bez dalšího 
postupuje právo výkonu majetkových autorských práv k takovému zaměstnaneckému dílu 
(autorskému dílu) Kupujícímu. Prodávající zároveň vůči svým zaměstnancům anebo 
subdodavatelům zajistí, že bude možné uvedené právo výkonu majetkových autorských práv 
bez jakéhokoliv omezení postupovat na třetí osoby. 

6.13 K žádosti Kupujícího zajistí Prodávající i po ukončení smlouvy řídící se těmito Podmínkami 
vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání 
právních účinků tohoto článku 6 a jeho účelu, kterým je poskytnutí Prodávajícím v maximální 
možné míře přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití práva z duševního 
vlastnictví (zejm. autorského díla, ochranné známky, užitného vzoru, patentu) Kupujícímu, 
resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k autorskému dílu. Bude-li v 
rámci dodání Zboží pro Kupujícího vytvořen některý předmět práva duševního vlastnictví, pro 
jehož ochranu je vyžadována registrace ve veřejném registru, rejstříku, či jiném seznamu, je 
Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu k takové registraci veškerou nezbytnou 
součinnost. 
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6.14 Prodávající prohlašuje, že před uzavřením smlouvy řídící se těmito Podmínkami neposkytl a 
zavazuje se neposkytnout třetí osobě licenci k autorskému dílu, databázi, ochranné známce, 
užitnému vzoru, patentu nebo jinému předmětu práv duševního vlastnictví, které jsou 
předmětem Licence, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak. 

6.15 V případě, že při dodání Zboží dle smlouvy řídící se těmito Podmínkami bude třeba užít 
jakýkoliv předmět práv duševního vlastnictví, nepodléhající Licenci, zavazuje se Prodávající 
opatřit si oprávnění k výkonu práv k takovému předmětu práv duševního vlastnictví od 
oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k takovému předmětu práv duševního 
vlastnictví podlicenci a licenci postoupit. V takovém případě Prodávající ve vztahu 
k takovému předmětu práv duševního vlastnictví třetích osob udělí Kupujícímu podlicenci 
ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za jakých Prodávající (pod)licenci od třetích 
osob získal („Licence třetí osoby“). 

6.16 Strany se dohodly, že, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak či nevyplývá-li 
ze smlouvy řídící se těmito Podmínkami jinak, odměna za poskytnutí Licence a Licence třetí 
osoby je z ekonomického pohledu a na základě dohody Stran zahrnuta v Kupní ceně, a tudíž 
jsou Licence a Licence třetí osoby jako takové bezúplatné. Prodávající prohlašuje, že s 
ohledem na povahu výnosů z Licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění 
ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení Licence k jednotlivým 
Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Licence a významu 
příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku. 

6.17 Je-li součástí dodání Zboží zhotovení, úprava (včetně spojení s jiným počítačovým 
programem), či oprava počítačového programu, je Prodávající dále povinen předat 
Kupujícímu zdrojový kód k počítačovému programu, který je součástí Zboží, v editovatelné 
elektronické podobě ve formátu daného vývojového prostředí a veškeré související materiály 
(včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních 
dokumentů apod.), a to nejpozději v den předání Zboží Kupujícímu. Licence v takovém 
případě zahrnuje i právo Kupujícího zdrojový kód rozmnožovat, překládat, zpracovávat, 
upravovat či jinak měnit, a to pro jakýkoliv způsob užití. 

6.18 Prodávající současně prohlašuje, že dodáním Zboží nezasahuje žádným způsobem do 
žádného práva duševního vlastnictví třetích osob a že získal od třetích osob veškerá práva 
potřebná pro dodání a využití Zboží, jeho součástí či příslušenství. V opačném případě je 
Prodávající povinen nahradit Kupujícímu veškerou škodu, která Kupujícímu vznikne 
v souvislosti s porušením tohoto prohlášení. Prodávající se zejména zavazuje, že uhradí 
Kupujícímu jakoukoliv skutečně způsobenou škodu nebo újmu, a to v plné výši, která 
Kupujícímu vznikne v souvislosti s porušením prohlášení Prodávající dle tohoto článku 6.18, 
pokud by tímto porušením byla dotčena jakýmkoliv způsobem práva třetích osob nebo byly 
porušeny platné právní předpisy („Nárok třetí osoby“). Pro účely tohoto článku 6.18 se 
Kupující zavazuje (i) bezodkladně po zjištění, že existuje Nárok třetí osoby či existují 
skutečnosti nebo informace o tom, že Nárok třetí osobu může vzniknout, informovat o této 
skutečnosti Prodávajícího a předat mu veškeré podklady potřené pro posouzení 
oprávněnosti Nároku třetí osoby; (ii) umožnit Prodávajícímu podílet se na obraně proti 
jakémukoliv (existujícímu či hrozícímu) Nároku třetí osoby; a (iii) poskytnout nezbytnou 
součinnost v souvislosti s výše uvedeným. Nehledě na výše zmíněné je Kupující oprávněn 
dle svého uvážení uzavřít jakékoliv narovnání či jakkoliv uspokojit Nárok třetí osoby, a to na 
náklady Prodávajícího. 

6.19 Kupující je oprávněn použít jakékoliv chráněné označení Prodávajícího či třetí osoby, jež se 
vztahuje ke Zboží, a to jak zapsané (např. ochranná známka, patent aj.), tak i nezapsané 
(např. firma), a to bez jakéhokoliv navýšení Kupní ceny. Jedná-li se o chráněné označení 
třetí osoby, zavazuje se Prodávající zajistit Kupujícímu možnost využití chráněného označení 
v rozsahu smlouvy řídící se těmito Podmínkami za podmínek sjednaných pro Licenci třetí 
osoby. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškerou škodu, která mu vznikne 
v souvislosti s porušením tohoto prohlášení.  

 

7. Certifikáty, záruky a reklamace 
7.1 Prodávající poskytuje plnou záruku na to, že dodané Zboží je bez jakýchkoli faktických či 

právních vad a je způsobilé pro použití jak ke smluvenému, tak i obvyklému účelu, a že si 
zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti po dobu dvaceti čtyř (24 měsíců) od dodání 
Zboží zákazníkovi Kupujícího, nejdéle však po dobu třiceti šesti (36) měsíců ode dne převzetí 
Zboží Kupujícím, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. 

7.2 Jako výrobce, dovozce či distributor je Prodávající zodpovědný za veškeré prokazatelné 
škody způsobené nekvalitním provedením výrobku. Prodávající je povinen mít k dispozici 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických 
požadavcích na výrobky v případě, že je toto prohlášení vyžadováno tímto zákonem. V 
takovém případě je Prodávající povinen předat Kupujícímu kromě Zboží také kopii tohoto 
prohlášení o shodě, popřípadě čestné prohlášení, že toto prohlášení o shodě bylo vydáno. 
Prodávající odpovídá za veškeré škody způsobené Kupujícímu v souvislosti s nevyhovující 
kvalitou dodávaného Zboží nebo v souvislosti s absencí prohlášení o shodě. 

7.3 Záruční lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí Zboží Kupujícím.. Kupující je 
povinen dodané Zboží při převzetí, resp. bez zbytečného odkladu po převzetí zkontrolovat, 
zda na Zboží neváznou žádné zjevné vady (vady Zboží zjistitelné při vizuální prohlídce) 
spočívající zejména ve vadách v balení Zboží, zjistitelné vady v množství dodaného Zboží, 
apod., popřípadě zajistit prohlídku Zboží třetí osobou. Nalezené zjevné vady Zboží je 
Kupující povinen oznámit Prodávajícímu neprodleně, nejpozději do dvou (2) dnů od převzetí. 
Skryté vady Kupující oznámí Prodávajícímu do dvou (2) dnů od jejich zjištění, nejpozději 

však do uplynutí záruční lhůty dle této Smlouvy. Reklamace vad na Zboží mohou být 
uplatňovány kdykoliv po celou dobu záruční lhůty.  

7.4 Prodávající je povinen Kupujícímu předložit své první vyjádření ke každé reklamaci do 24 
hodin po jejím obdržení a kompletní zprávu do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 
Kupující je oprávněn reklamovat jak celou dodávku Zboží, tak i její určitou část. V případě, že 
Prodávající nereaguje na reklamaci do 2 pracovních dnů od jejího obdržení, je Kupující 
oprávněn Prodávajícímu reklamovanou dodávku na jeho náklady a nebezpečí vrátit. 

7.5 V případě oprávněné reklamace je Kupující oprávněn podle své vůle požadovat po 
Prodávajícím následující: 

• Odstranění vad dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné, dodání chybějícího Zboží 
a/nebo odstranění všech právních vad, 

• Odstranění vad opravením vadného Zboží, pokud jsou vady opravitelné, 

• Přiměřenou slevu z kupní ceny 
či od Kupní smlouvy odstoupit. 

Prodávající se zavazuje odstranit vadu dle tohoto odstavce do 7 dnů ode dne zaslání 
vyjádření Kupujícímu dle předchozího odstavce, že reklamace je oprávněná, nestanoví-li 
kupní smlouva nebo jiná vzájemná dohoda Smluvních stran jinak. 

7.6 V případě, že dodané vadné Zboží bylo opraveno nebo bylo dodáno náhradní Zboží, záruční 
lhůta začíná opět běžet od začátku, počínaje dnem následujícím po dni předání náhradního 
nebo opraveného Zboží. V případě oprávněné reklamace je Prodávající povinen uhradit 
Kupujícímu všechny vícenáklady vzniklé v souvislosti s touto reklamací. 

7.7 Pokud jsou v Objednávce, Kupní smlouvě nebo ve specifikacích k ní přiložených požadovány 
zvláštní testy, je Prodávající před jejich uskutečněním povinen dát toto přiměřeným 
způsobem na vědomí jak Kupujícímu, tak i dotčenému kontrolnímu či znaleckému orgánu, 
aby tito mohli zajistit své zástupce, kteří budou testy dozorovat. 

7.8 Pro veškeré testy požadované Kupujícím v Objednávce nebo v Kupní smlouvě je Prodávající 
povinen zajistit potřebné certifikáty. Jednu kopii certifikátu pak zašle Kupujícímu spolu s 
dodacím listem. Pokud není stanoveno jinak, jednu další kopii certifikátu zašle Prodávající 
zvlášť k rukám manažera dodavatelské jakosti Kupujícího. Všechno dodané Zboží musí být 
jasně označeno identifikačním číslem umožňujícím jeho přiřazení k danému certifikátu. 

7.9 Zástupci Kupujícího a zástupci zákazníků Kupujícího jsou na základě předchozího ohlášení 
oprávněni vstupovat do výrobního závodu Prodávajícího za účelem kontroly kvality 
dodávaného Zboží a kontroly dodržování předpisů týkajících se životního prostředí, včetně 
možnosti provedení auditu systému managementu jakosti. Takový audit může být proveden 
jak Kupujícím nebo třetí osobou Kupujícím pověřenou, tak i, v opodstatněných případech, za 
přítomnosti zástupce zákazníka Kupujícího. Tyto inspekce nezbavují Prodávajícího 
odpovědnosti za vyrobení nevyhovujícího či vadného Zboží a rovněž nezakládají jakýkoli 
závazek Kupujícího směřující k převzetí kontrolovaného Zboží. 

8 Daně 
 

8.1 V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v 
registru plátců daně jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky 
ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů („ZDPH“), má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného 
plnění postupem v souladu s § 109a ZDPH, aniž by byl vyzván správcem daně jako ručitel. 
Pokud Kupující uhradí částku DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající částku 
sjednané Kupní ceny Prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou Kupní 
cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu 
Kupujícího.  Pokud bude v této době Kupující vyzván správcem daně k úhradě neodvedené 
daně z pozice ručitele, bude DPH odvedena přímo příslušnému správci daně a 
Prodávajícímu bude uhrazena zbývající část Kupní ceny bez daně. Pokud dojde k indikaci 
naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení plátce za neodvedenou daň podle § 109 ZDPH, 
je Kupující oprávněn postupovat podle příslušných ustanovení ZDPH a uhradit DPH z 
přijatého plnění přímo na příslušný účet správce daně, aniž by byl k tomu předtím správcem 
daně vyzván. 

8.2 Kupní cena zahrnuje veškeré daně a poplatky vyjma DPH, není-li stranami dohodnuto jinak. 
Prodávající je povinen takové daně a poplatky uhradit sám. V případě, že jakékoli daně či 
poplatky jsou uhrazeny Kupujícím (vč. vyžaduje-li jakýkoli právní předpis sražení daně ze 
strany Kupujícího), je Prodávající (podle volby Kupujícího) povinen danou částku Kupujícímu 
nahradit, nebo se o takovou částku závazek Kupujícího vůči Prodávajícímu snižuje 

 

 
9. Závěrečná ustanovení 
9.1 Neplatnost kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost ustanovení 

ostatních. 

9.2 Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklé na základě Kupní smlouvy a těchto 
Podmínek se řídí platným právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží (11.dubna 1980) se tímto vylučuje. 

9.3 Veškeré spory vzniklé z Kupní smlouvy a těchto Všeobecných nákupních podmínek, stejně 
jako všechny spory týkající se jejich platnosti, se Smluvní strany zavazují nejprve řešit 
vzájemným jednáním a dohodou. Nepodaří-li se Smluvním stranám spory takto vyřešit, 
budou s konečnou platností řešeny příslušnými českými soudy. Smluvní strany sjednávají, že 

místně příslušnými budou Okresní soud v Ostravě, popř. Krajský soud v Ostravě, a to 
v závislosti na tom, zda věc spadá do věcné působnosti okresních nebo krajských soudů.  

9.4 Smluvní strany se dohodly, že promlčení jakéhokoliv nároku Prodávajícího vůči 
Kupujícímu vzniklého z porušení smlouvy činí 1 rok. Smluvní strany se dále dohodly, že 
promlčení jakékoliv nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu vzniklého z porušení smlouvy 
činí 5 let. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatné změny okolností, jež nastane na 
straně Prodávajícího po uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, Prodávající na 
sebe přebírá riziko takové změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn v souladu s § 1752 OZ kdykoliv 
jednostranně změnit tyto Podmínky. Nová verze Podmínek bude uveřejněna na webových 
stránkách Kupujícího 1 měsíc před nabytím účinnosti jejich změny.  

9.7 Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst jakoukoliv svou 
pohledávku, kterou má za Kupujícím. Smluvní strany se dále dohodly, že Prodávající není 
oprávněn postoupit žádné své právo ani povinnost vyplývající z Kupní smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

9.8 Tyto Podmínky nabyly platnosti 1. června 2020 
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