
Všeobecné nákupní podmínky 

společnosti Strojírny Prostějov, a.s., IČ: 46900331 se sídlem Kojetínská 5, 796 01 Prostějov, Česká 
republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou: B 
830.
  

1. Pojmy 

1.1. „Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva 
nebo smlouva o dílo dle občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. nebo dle cizího právního řádu, 
je-li pro obchodní případ výslovně sjednaný. 
1.2. „Zákazníkem“ se rozumí společnost 
Strojírny Prostějov, a.s., která je u kupní 
smlouvy kupujícím dle ustanovení §2079 a násl. 
občanského zákoníku, a u smlouvy o dílo 
objednatelem dle ustanovení §2586 a násl. 
občanského zákoníku. 
1.3. „Dodavatelem“ se rozumí prodávající 
u kupní smlouvy a zhotovitel u smlouvy o dílo.  
1.4. „Odběratelem“ se rozumí třetí osoba, 
která uzavřela se zákazníkem jako objednatel 
smlouvu o dílo nebo jako kupující kupní 
smlouvu. 
1.5. „Zbožím“ se rozumí věci, materiál, 
výrobky, montáž, zhotovení věci, údržba, 
oprava, úprava věci nebo jiný hmotně 
zachycený výsledek činnosti. 
1.6. „Kontrolou“ se rozumí činnost směřující 
ke zjištění existujícího stavu, kterou si zákazník 
ověřuje řádnost plnění během výroby a po 
jejím ukončení. 
1.7. „Zkouškou“ se rozumí zkouška 
prováděná na základě právních předpisů nebo 
smlouvy, kterou se provádí prověrka jakosti, 
kvalita a funkčnosti zboží, správnosti 
technologických postupů, technické 
dokumentace a použitého materiálu. 
 
2. Plány, podklady, dokumentace 

2.1. Katalogy, prospekty, nabídky, oznámení, 
vyobrazení a ceníky, a v nich uvedené údaje 
o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, ceně, 
výkonu atd. jsou závazné pouze tehdy, jestliže 
je na ně ve smlouvě výslovně odkázáno. 
2.2. Plány a technické podklady, které jsou 
zákazníkem předány dodavateli před nebo po 
podepsání smlouvy a které mohou být použity 
k výrobě zboží nebo jednotlivých dílů, zůstávají 
výhradním vlastnictvím zákazníka. Bez jeho 
souhlasu je nesmí dodavatel použít, kopírovat, 
rozmnožovat, vydat je nebo s nimi seznámit 

třetí osobu. v případě porušení této povinnosti 
je dodavatel povinen zaplatit zákazníkovi 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. Zákazník je oprávněn 
vedle smluvní pokuty požadovat náhradu 
škody. 
2.3. Dodavatel je povinen předat zákazníkovi 
při dodání zboží dokumentaci (dle charakteru 
zboží):  
- prohlášení o původu zboží, 
- prohlášení o vlastnostech použitých výrobků, 
materiálů ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 
3. 2011 a zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, 
- jiné certifikáty, dle požadavků, 
- bezpečnostní listy, 
- atesty dle požadavků, 
- prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu 
na trh dle zákona č. 477/2001 Sb., 
- průvodní technickou dokumentaci, 
- výkresovou dokumentaci, 
- provozní manuály, 
- podklady pro projektovou dokumentaci, 
- dokumentaci nezbytnou pro celní řízení,  
- balící a dodací list, 
- jakoukoli jinou dokumentaci, kterou je 
povinen zprostředkovat zákazníkovi dle platné 
legislativy ČR a EU, 
vše v českém jazyce a písemné formě. 
 
3. Cena, balení, doprava 

3.1. Cenou se rozumí cena v paritě DAP sídlo 
zákazníka dle INCOTERMS 2010, není-li ve 
smlouvě (objednávce) určena jiná dodací 
parita. 
3.2. Dodavatel je povinen dodávané zboží 
zabalit a řádně je zajistit pro účely přepravy 
s ohledem na charakter zboží a řádně je zajistit 
pro účely přepravy s ohledem na charakter 
zboží, a to způsobem minimalizujícím negativní 
dopad na životní prostředí tak, aby maximálně 
byla zabezpečena ochrana a uchování zboží při 
přepravě. 



3.3. Cena obalového materiálu, s výjimkou 
vratných obalů, je zahrnuta v ceně zboží. 
3.4. Zboží, které je dodáváno za hmotnostní 
ceny, se účtuje podle skutečné hmotnosti při 
dodání v netto váze.  
3.5. Není-li místem plnění sídlo zákazníka, je 
dodavatel povinen na žádost zákazníka a na 
jeho účet zajistit dopravu zboží z místa plnění 
do místa určeného zákazníkem. Cena za takto 
zajištěnou dopravu musí být zákazníkem 
schválena před odesláním zboží. 
3.6. V případě, že si dopravu zajišťuje 
zákazník, vyzve jej dodavatel k odběru zboží 
průkazně 3 dny před termínem plnění, přičemž 
mu sdělí rozměr, brutto a netto váhu zásilky. 
v případě, že se jedná o nebezpečný materiál, 
je povinen vybavit dopravce příslušnými 
dokumenty 
3.7. V případě dodání zboží prostřednictvím 
dopravce je dodavatel povinen písemně 
avizovat zákazníka o předání řádně označené 
zásilky dopravci. 
 
4. Kontrola a zkoušky 

4.1. Je-li sjednáno právo zákazníka na 
kontrolu, je povinen oznámit dodavateli 
písemně, faxem nebo e-mailem nejméně jeden 
pracovní den předem termín kontroly. 
4.2. Dodavatel musí zákazníka nejpozději 3 
dny předem vyrozumět o zkouškách, na nichž 
má zákazník podle smlouvy právo se účastnit. 
4.3. Pro zkoušky je rozhodující všeobecná 
praxe daného průmyslového odvětví. 
4.4. Zákazník má právo provést zkoušku 
kvality dodaného zboží. Prokáže-li zkouška, že 
zboží neodpovídá smlouvě, je dodavatel 
povinen nahradit zákazníkovi náklady na tuto 
zkoušku. 
4.5. Ukáže-li se při zkoušce zboží jako 
nevyhovující smlouvě, musí dodavatel 
nedostatky bez prodlení odstranit na vlastní 
náklady. Na žádost zákazníka se musí zkouška 
opakovat. 
4.6. Náklady smluvených a opakovaných 
zkoušek nese vždy dodavatel. 
 
5. Dodací podmínky 

5.1. Dodávka zboží je splněna řádně, je-li 
zboží: 
- nové, čisté, nepoužité, v bezvadném stavu, 
- plně v souladu se smlouvou a jejími přílohami 

- vhodné pro použití indikované Zákazníkem 
a v souladu s obecnými zásadami pro použití 
takového materiálu v daném odvětví, 
- není předmětem reklamace, 
- nevztahuje se na něj zástavní právo, 
- nevztahuje se na něj jakékoliv jiné právo na 
vlastnictví třetí osobou, 
- je v souladu s požadavky na autorská práva, 
licence atp. 
- neporušuje IPR práva třetí strany. 
5.2. Splněním dodávky zboží se rozumí 
okamžik splnění dle sjednané dodací doložky, 
a jde-li o smlouvu o dílo, okamžik podpisu 
předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami. 
5.3. Součástí dodávky zboží jsou: 
- doklady (bod 2.3) vztahující se k předmětu 
plnění; chybí-li tyto doklady, dodávka není 
splněna řádně a včas, 
- služby spojené s dodávkou (montáž, 
zprovoznění, vyškolení obsluhy), je-li ve 
smlouvě (objednávce) uvedeno,  
- seznam doporučených náhradních dílů, je-li 
ve smlouvě (objednávce) vyžadováno. 
- Dodavatel je povinen uvést kód zboží, 
uvedený v objednávce Zákazníka, na všech 
dodacích dokumentech (dodací list, faktura, 
balící list aj.) 
5.4. Vlastnické právo ke zboží přechází 
z dodavatele na zákazníka nejpozději převzetím 
zboží, pokud ze sjednané dodací podmínky 
nevyplývá, že přechází již dříve. 
5.5. Částečné plnění je přípustné jen 
s písemným souhlasem zákazníka. 
5.6. Je-li dodavatel v prodlení s dodáním 
zboží, je zákazník oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 1,0% z ceny nedodaného zboží 
za každý den prodlení. Zákazník je oprávněn 
požadovat vedle smluvní pokuty náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu. 
5.7. Před termínem dohodnutým ve smlouvě 
je dodavatel oprávněn plnit jen se souhlasem 
zákazníka. Splatnost faktury v takovém případě 
bude stejná, jako kdyby k dodání došlo 
v původně sjednaném termínu.  
5.8. Není-li dodavatel schopen dodržet 
termín dodání předmětu smlouvy, uvědomí 
bez prodlení zákazníka. Změny v termínu 
dodání iniciované dodavatelem musí být 
zákazníkem písemně odsouhlaseny, přičemž 
posun v termínu nemůže být bezdůvodně 
zamítnut. 



 
6. Platební podmínky, úroky z prodlení 

6.1. Cena za zboží bude zaplacena po splnění 
dodávky.  
6.2. Odsouhlasená cena je cenou pevnou a je 
neměnná bez písemné dohody smluvních 
stran. 
6.3. Cena zahrnuje všechny ze zákona 
vyplývající daně, cla a poplatky mimo DPH. 
6.4. Cena bude zaplacena na účet dodavatele 
na základě faktury vystavené dodavatelem 
nejdříve v den splnění dodávky. Splatnost 
faktury je 60 dnů ode dne jejího vystavení.  
6.5. Faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 
Sb., v platném znění, a dále číslo smlouvy dle 
evidence zákazníka, a datum splatnosti. Není-li 
ve faktuře uvedeno číslo smlouvy/objednávky 
dle evidence zákazníka, musí být k faktuře 
přiložena kopie potvrzené objednávky. Pokud 
se cena skládá z několika položek, je dodavatel 
povinen ve faktuře tyto položky řádně 
rozúčtovat. Zákazník je oprávněn vrátit bez 
placení fakturu, která nemá povinné náležitosti 
dle odstavce 6.5., nebo obsahuje nesprávné 
údaje, a to do 30 dnů od jejího doručení. 
Dodavatel je povinen podle povahy vady 
fakturu opravit, nebo nově vyhotovit. Ode dne 
doručení opravené nebo nově vystavené 
faktury běží lhůta splatnosti znovu.  
6.6. Zaplacením se rozumí odepsání placené 
částky z účtu zákazníka ve prospěch účtu 
dodavatele uvedeného na faktuře.  
6.7. Zálohy zaplacené zákazníkem jsou 
započítány na cenu zboží a dodavatel je 
nemůže považovat za odstupné ani je započíst 
na jiné své pohledávky za zákazníkem. 
6.8. Zákazník si vyhrazuje právo pozdržet 
platbu za příslušnou dodávku v případě, že se 
k dodávce vztahuje nevyřešená reklamace. 
Dodavatel v takovém případě prohlašuje, že si 
nebude nárokovat úroky z prodlení v platbě. 
6.9. Zákazník je oprávněn požadovat od 
dodavatele na jeho náklady poskytnutí 
bankovních záruk nebo jím na roveň 
postavených jiných zajišťovacích institutů 
v případech, kdy se zákazník zaváže poskytnout 
dodavateli finanční plnění přede dnem, kdy má 
dojít ke splnění dodávky. Dodavatel se zavazuje 
požadovaný zajišťovací institut předložit do 10 
dnů od doručení výzvy zákazníka. Neposkytne-
li dodavatel řádně a včas zajištění požadované 

zákazníkem, platí, že závazek zákazníka 
k finančnímu plnění přede dnem plnění 
dodávky vůbec nevznikl a dodavatel je 
oprávněn žádat placení za předmět plnění až 
po splnění dodávky. 
 
7. Záruky 

7.1. Na zboží poskytuje dodavatel záruku 
v délce 24 měsíců, není-li smlouvou stanovená 
jiná záruční doba. Záruční doba delší než výše 
sjednaná, vyznačená na obalu výrobku nebo 
v záručním listu má přednost před smluvním 
ujednáním. 
7.2. Opravy v záruční lhůtě zabezpečuje 
dodavatel na své vlastní náklady, a to 
i v zahraničí. 
7.3. Není-li dále stanoveno jinak, záruční 
doba začíná běžet ode dne splnění dodávky 
zboží. Pokud smlouva stanoví odeslání zboží 
dodavatelem, běží záruční doba ode dne dojití 
zboží zákazníkovi. Je-li dodavatel povinen uvést 
zboží do provozu, začíná záruční doba běžet od 
uvedení do provozu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží 
pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.  
7.4. V nutných případech ohrožení provozní 
bezpečnosti, o kterých je dodavatel ihned 
vyrozuměn, nebo jestliže je dodavatel 
s odstraněním vad v prodlení, má zákazník 
právo odstranit vady sám a požadovat na 
dodavateli náhradu nákladů. 
7.5. Pro náhradní díly nebo opravené části 
platí stejné záruční podmínky jako pro původní 
předmět dodávky, podle pravidla, že záruční 
doba pro nahrazené nebo opravené díly musí 
činit od okamžiku odstranění vady ještě 
nejméně polovinu záruční doby určené v bodě 
7.1. Pro ostatní části zboží se záruční doba 
prodlouží o dobu, během níž zboží nebylo 
možnost v důsledku vady řádně užívat. 
7.6. Zákazník je povinen vady písemně 
oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění, nejpozději do konce záruční 
doby.  
7.7. Dodavatel je dále povinen v případě 
vzniku vady v záruční době poskytnout 
zákazníkovi (či odběrateli) součinnost, zejména 
pak technickou a servisní podporu ve formě 
písemné, e-mailové či telefonické komunikace 
vedoucí k odstranění vady.  
7.8. V případě, že bude zákazník (či 
odběratel) písemně reklamovat vady zjištěné 



v záruční době, odstraní tyto dodavatel do 30 
dnů ode dne nahlášení, havárií do 24 hodin. 
K reklamaci je dodavatel povinen se vyjádřit do 
5 dnů od jejího přijetí, k havárii do 12 hodin 
Pokud takto neučiní, má se za to, že reklamaci 
uznává. 
7.9. Dodavatel se zavazuje nést veškeré 
náklady s dostavením se na místo a odborným 
posouzením veškerých reklamovaných vad. 
Pokud zákazník písemně nesdělí dodavateli do 
dvou dnů, že reklamaci neuznává, platí 
nevyvratitelná domněnka, že reklamaci 
uznává. v případě, že charakter, závažnost 
a rozsah vady neumožní lhůtu 30 dnů splnit, 
dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. 
7.10. Ostatní práva vyplývající ze záruky tímto 
nejsou dotčena. 
7.11. Dodavatel je povinen uhradit zákazníkovi 
veškeré přímé i nepřímé škody, které mu 
vznikly v důsledku vad zboží, za takové škody se 
považují též sankce a náhrady škod uplatněné 
odběratelem vůči zákazníkovi. Za tímto účelem 
je dodavatel povinen mít pojištěnu 
odpovědnost za škodu podnikatele 
v příslušném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy 
předloží na vyžádání zákazníkovi. 
 
8. Ostatní ujednání 

8.1. Mohou-li v souvislosti s předmětem 
plnění vzniknout ekologická, hygienická nebo 
bezpečnostní rizika, nebo pro užití zboží nebo 
nakládání s jeho částmi platí zvláštní pravidla 
stanovená obecně závaznými právními 
předpisy, je dodavatel povinen zákazníka na 
tyto skutečnosti upozornit. v případě porušení 
této povinnosti je dodavatel povinen uhradit 
veškerou škodu, která zákazníkovi vznikne. 
8.2. Dodavatel je povinen dodržovat platnou 
legislativu v oblasti ochrany životního prostředí 
(OŽP) a bezpečnosti práce (BOZP) a chovat se 
tak, aby nedocházelo k ohrožení životního 
prostředí a bezpečnosti osob. 
8.3. Údaje o druhu nakupovaného zboží 
a jeho množství nesmí být kopírovány, 
reprodukovány ani jakkoliv jinak přenášeny 
třetím stranám bez písemného souhlasu 
zákazníka. 
 
9. Závěrečná ujednání 

9.1. Odchylná ujednání uzavřené smlouvy, 
vč. dohody o utajovaných obchodních 
informacích, byla-li uzavřena, mají přednost 

před ustanovením jejích příloh a před 
jakýmikoliv neslučitelnými klauzulemi těchto 
dodavatelských podmínek.  
9.2. Změny smluvních podmínek vyžadují 
písemný souhlas obou stran. Právní úkon 
v písemné formě lze učinit také faxem nebo e-
mailem. Není-li na žádost adresáta takový fax 
nebo e-mail písemně potvrzen dopisem 
doručeným nejpozději do 5 dnů od odeslání 
faxu nebo e-mailu, má se za to, že právní úkon 
učiněn nebyl. 
9.3. Ve vztazích neřešených touto smlouvou 
a těmito dodavatelskými podmínkami platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
9.4. Tyto nákupní podmínky nabývají 
účinnosti dnem 1. 10. 2015. 


