Všeobecné nákupní podmínky ČKD Kutná Hora, a.s.
ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

I. Úvodní ustanovení
1. Všeobecné nákupní podmínky (dále jen: „VNP“) tvoří nedílnou součást nákupní objednávky nebo
smlouvy (dále jen „objednávky“) mezi dodavatelem jako prodávajícím nebo zhotovitelem a korporací
ČKD Kutná Hora, a.s., IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov č.p.197, PSČ 28449 (dále jen
„odběratel“) jako kupujícím nebo objednatelem (oba dále jen jako „smluvní strany“). Zbožím jsou věci
a jejich součásti, dílo nebo služby určené a specifikované smluvními stranami v objednávce nebo v
jejích přílohách či souvisejících předpisech (dále jen: „zboží“), které se dodavatel zavazuje dodat
odběrateli.
2. VNP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravují
specifická ustanovení objednávky či smlouvy. Dodání zboží a plnění povinností dle objednávky ze
strany dodavatele musí být provedeno v souladu s VNP.
II. Návrh (objednávka / smlouva)
1. Objednávka nebo návrh na uzavření smlouvy, přijetí objednávky nebo návrhu smlouvy a veškerá
ujednání týkající se vzniku, změny nebo zániku objednávky či smlouvy vyžadují ke své platnosti
písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo
jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
2. Objednávka či smlouva je uzavřena doručením bezvýhradně potvrzené objednávky či smlouvy
odběrateli. Objednávka, která obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím
objednávky a považuje se za novou nabídku. Smluvní strany se dohodly, že nebude aplikováno ust.
§ 1740 odst. 3 OZ. Do doby uzavření objednávky či smlouvy žádná práva a povinnosti mezi
smluvními stranami nevznikají, zejména odběratel není povinen objednané zboží převzít a zaplatit
za něj dodavateli sjednanou cenu.
3. Dodavatel je povinen na objednávce odběratele potvrdit cenu a termín dodání zboží (u jednotlivých
položek).
III. Předmět objednávky (smlouvy)
Dodavatel se potvrzenou objednávkou či smlouvou zavazuje odevzdat odběrateli zboží v ujednaném
množství, jakosti a provedení a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží nebo provést dílo,
které se pokládá za zboží, a odběratel se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj dodavateli
sjednanou cenu. Okamžikem převzetí zboží přechází na odběratele vlastnické právo ke zboží a
nebezpečí škody na zboží. Dodavatel je povinen dodat zboží odběrateli v termínu stanoveném
objednávkou či smlouvou.
IV. Cena
Cena zboží je stanovena potvrzenou objednávkou nebo smlouvou a je pevná. Neobsahuje-li
objednávka nebo smlouva údaj o tom, zda v ní uvedená cena je s DPH nebo bez DPH, platí, že cena
je stanovena bez DPH. Pokud není stranami sjednáno jinak, zahrnuje cena veškeré náklady spojené
se zbožím, včetně nákladů na balení, dopravu do místa určení a veškerá pojištění, daně, poplatky,
cla a podobné platby, které je povinen dodavatel hradit na základě objednávky nebo smlouvy či
platných právních předpisů.
V. Dodání
1. Dodací podmínky stanovené objednávkou nebo smlouvou se řídí doložkou DAP ČKD Kutná Hora

a.s. dle INCOTERMS 2010.
2. Není-li sjednáno něco jiného, je místem dodání sídlo odběratele.
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3. Dodavatel splní svůj závazek dodat zboží okamžikem, kdy odběratel nebo jím pověřená osoba zboží

převezme v místě dodání a vstupní kontrola odběratele písemně potvrdí převzetí zboží.
4. Pokud dodavatel nedodá zboží ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté odběratelem, je odběratel

oprávněn od objednávky nebo smlouvy odstoupit. Nárok na smluvní pokutu zůstává přitom
zachován.
5. Dodavatel je povinen dodat zboží spolu s dodacím listem, příp. dalšími doklady nutnými k převzetí a

užívání zboží nebo prokazujícími původ zboží, sloužícími pro účely celní, reexportu apod., v rozsahu
stanoveném objednávkou či smlouvou. Doklady musí být dodány v písemné tištěné formě.
V případě, že budou doklady vykazovat odchylky od dokladů sjednaných, je odběratel oprávněn je
vrátit dodavateli nebo ho vyzvat k dodání sjednaných dokladů a dodavatel je povinen dodat je
odběrateli nejpozději do 5 dnů od jejich vrácení nebo od výzvy. Náklady spojené s vyhotovením a
dodáním dokladů, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně zboží a
dodavatel není oprávněn od odběratele požadovat jejich náhradu.
6. Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí

změny okolností.
7. Odběratel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění objednávky nebo smlouvy ze strany dodavatele.

Zjistí-li odběratel nedostatky, je oprávněn požadovat jejich nápravu a nestane-li se tak ve stanovené
lhůtě, od objednávky nebo smlouvy odstoupit. Dodavatel se zavazuje provedení takové kontroly
umožnit a poskytnout k ní veškerou možnou součinnost. Na žádost odběratele se dále dodavatel
zavazuje předložit harmonogram plnění v termínu určeném odběratelem.
8. Dodací list musí obsahovat:
-

úplné číslo objednávky odběratele,

-

specifikaci zboží - dle objednávky,

-

datum odeslání zboží,

-

množství zboží v dodávce, vč. měrných jednotek,

-

druh a počet obalů (z toho vratných),

-

způsob dopravy,

-

jméno a podpis vystavovatele dodacího listu.

Dodané zboží musí být vždy řádně identifikováno. Identifikační označení musí vždy obsahovat
druh/název dodaného zboží (suroviny, polotovaru, výrobku,...) a číslo příslušné dávky (série, tavby,
výrobní dávky,...).
9. Dodavatel se zavazuje seznámit se před započetím plnění předmětu objednávky nebo smlouvy se
všemi podmínkami, právními požadavky, nezbytnými harmonogramy, výkresy a technickými
podmínkami či normami, plány a dalšími podklady a získat na vlastní odpovědnost a náklady všechny
informace a detaily, které potřebuje pro splnění předmětu objednávky nebo smlouvy. Odběratel
nenese odpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že dodavatel
informace nezpracoval a nezohlednil při plnění objednávky nebo smlouvy.
10. Pokud dodavatel plní objednávku nebo smlouvu v areálu odběratele nebo v místě jím určeném, je
tak povinen činit v souladu s platnými právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce,
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a s příslušnými normami. Odběratel informuje
dodavatele o interních bezpečnostních předpisech v místě plnění, přičemž dodavatel zabezpečí
dodržování těchto předpisů vlastními pracovníky. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni pohybovat
se pouze ve vymezených prostorech.
VI. Kvalita zboží, záruka, řešení neshod a vad zboží
1. Dodavatel je povinen dodat zboží, včetně obalů, v množství, kvalitě a provedení stanoveném

objednávkou nebo smlouvou a souvisejícími předpisy a ve stavu požadovaném odběratelem
v objednávce nebo smlouvě, bez jakýchkoliv faktických nebo právních neshod či vad. Zboží musí
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být dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží a dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se
zabránilo poškození zboží během dopravy.
2. Dodavatel je povinen plnit normy kvality a technické podmínky požadované odběratelem a realizovat

dodávky v souladu s nimi. Rovněž je povinen trvale kontrolovat kvalitu svých výrobků a služeb.
3. Kvalita dodaného zboží bude na vstupu u odběratele posuzována namátkově nebo statisticky dle

interních směrnic a metodik odběratele. Odběratel není povinen provést prohlídku veškerého
dodaného zboží. Za kvalitu a dokladování kvality nese plnou odpovědnost dodavatel.
4. V případě požadavku odběratele je dodavatel povinen předložit potvrzení o způsobilosti systému
řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných
systémových norem (řady ISO 9000, VDA 6.1, TS 16949, IRIS, ISO 14001, OHSAS 18001,...),
výsledky auditů, popř. další dokumenty, které mohou být ze strany odběratele pro jeho dodávky
uznány. Odběratel a jeho další odběratelé jsou oprávněni ověřovat, zda výroba zboží či realizace
objednaného díla nebo služby probíhá dle příslušných norem standardu kvality.
5. Zboží má vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a

provedení stanovených objednávkou nebo smlouvou, VNP nebo obecně závaznými právními
předpisy. Za vady zboží se rovněž považují vady v dokladech a vady právní. Je-li zboží vadné, není
odběratel povinen zboží převzít.
6. Odpovědnost dodavatele z vadného plnění, oznámení vad a nároky odběratele se řídí ustanoveními

OZ. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 1917, § 1918, § 1921, §
2103, § 2104 a § 2112 OZ.
7. Dodavatel poskytuje záruku za jakost zboží. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí

zboží odběratelem. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k
účelu stanovenému v objednávce nebo smlouvě, jinak k účelu obvyklému a že si zachová
objednávkou nebo smlouvou stanovené nebo vymíněné vlastnosti. Reklamace jsou ze strany
odběratele uplatněny vždy písemně, se specifikací vad a veškerých reklamačních nároků. Nedojdeli k odstranění vad či jinému uspokojení reklamačních nároků odběratele v jím určeném termínu, je
odběratel oprávněn od objednávky nebo smlouvy odstoupit.
8. Odběratel je oprávněn provést přejímku zboží ihned po dodání zboží. V takovém případě je

dodavatel, popř. jeho smluvní dopravce, povinen vyčkat na skončení přejímky a v případě, že bude
při přejímce zjištěno, že zboží má vady (v množství, jakosti nebo provedení), není odběratel povinen
takové zboží převzít a pokud odběratel takové zboží odmítne převzít, je dodavatel, popř. jeho
smluvní dopravce, povinen takové zboží odvézt na své náklady zpět a dodat odběrateli neprodleně
bezvadné náhradní zboží.
9. V případě uznané reklamace zajistí odběratel vrácení vadného zboží dodavateli na náklady

dodavatele. Odběratel má právo požádat o prošetření kvality dodaného zboží třetí stranou. Náklady
spojené s prošetřením kvality dodaného zboží uhradí dodavatel v případě oprávněné reklamace. V
případě prokázání neoprávněnosti reklamace je povinen náklady uhradit odběratel.
10. Pokud se dodavatel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti

za vady zboží, vzniká odběrateli vůči dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05%
z kupní ceny zboží, které bylo reklamováno, za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní
pokuty není právo na náhradu škody jakkoli dotčeno. Oba nároky je odběratel oprávněn uplatňovat
vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a
právo na její náhradu. Případné odstoupení odběratele od objednávky nebo smlouvy nemá vliv na
existenci závazku dodavatele uhradit smluvní pokutu.
VII. Platební podmínky
1. Povinnost uhradit cenu vzniká řádným dodáním zboží, které musí být doloženo potvrzením o převzetí

zboží dle článku V. odst. 3 těchto VNP. Odběratel uhradí cenu za zboží na základě daňového
dokladu / faktury. Splatnost faktur je 60 dnů ode dne vystavení a doručení řádné faktury odběrateli,
není-li objednávkou nebo smlouvou stanoveno jinak.
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2. Daňový doklad / faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále:
-

obchodní firmu či název, sídlo, IČ, DIČ dodavatele a odběratele,

-

číslo objednávky, číslo zakázky a identifikační číslo zboží (ID) dle údajů uvedených
v objednávce nebo smlouvě,

-

bankovní spojení dodavatele,

-

dodavatel má povinnost na daňovém dokladu (faktuře) vyznačit případné dříve zaplacené
(obdržené) zálohy a uvést částku zbývající do úplného zaplacení faktury.

K faktuře musí být přiložen doklad prokazující dodání zboží odběrateli.
3. Neobsahuje-li daňový doklad některou z náležitostí, má odběratel právo tento doklad vrátit

dodavateli. Lhůta splatnosti běží až ode dne doručení opravného (bezvadného) daňového dokladu.
4. Při prodlení s placením ceny může dodavatel uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky

za každý započatý den prodlení.
5. Plní-li odběratel peněžitý dluh prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je dluh splněn

připsáním placené částky na účet poskytovatele platebních služeb dodavatele.
6. V případě prodlení dodavatele s plněním povinností dle článku III., V. a/nebo VI. těchto VNP, je

odběratel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny dílčí objednávky,
která nebyla řádně a včas dodána dle čl. III., V. a/nebo VI. této smlouvy, za každý den prodlení. Tím
není dotčeno právo odběratele na náhradu vzniklých škod.
VIII. Závazek mlčenlivosti
1. Podklady všeho druhu, které odběratel dodavateli poskytne, zejména vzorky, výkresy, modely, data,

jakož i jiné informace včetně ustanovení smlouvy a dalších smluvních ujednání mezi stranami jsou
považovány za důvěrné. Chráněny jsou zejména skutečnosti konkurenčně významné, určitelné,
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisejí se závodem
odběratele a jejichž utajení odběratel odpovídajícím způsobem zajišťuje. Dodavatel se zavazuje, že
bez předchozího výslovného písemného souhlasu odběratele je nevydá třetím osobám.
2. Zboží, které je vyráběno podle podkladů dle předchozího odstavce nebo jiných důvěrných informací

odběratele nebo za užití věcí předaných za tím účelem odběratelem (nástroje, přípravky,...), nesmí
být nabízeno nebo dodáváno třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu odběratele.
3. V případě porušení těchto povinností odpovídá dodavatel za škodu i újmu, která tím odběrateli

vznikne.
IX. Duševní vlastnictví
1. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení smlouvy nebo objednávky anebo jejich

aplikace neoprávněně nezasáhla do práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv
třetích osob. Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že je plně oprávněn disponovat případnými právy k
průmyslovému a duševnímu vlastnictví ke zboží a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání
zboží odběratelem. Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že ke zboží dodanému odběrateli, jeho
součástem či příslušenství, jakož i k technickému řešení užitému k jeho výrobě, konstrukci či vývoji
nepřísluší žádné třetí osobě právo duševního vlastnictví chráněné v České republice nebo v
zahraničí, zejména právo na patent nebo užitný či průmyslový vzor. Dodavatel prohlašuje a
potvrzuje, že zboží dodané odběrateli dále odpovídá všem platným technickým a jiným normám.
Dodavatel ani odběratel nejsou tedy z těchto důvodů jakýmkoliv způsobem omezeni ve svém
oprávnění toto zboží vyrábět, nakládat s ním, případně užívat samostatně či ve spojení s jinými
výrobky nebo v jejich rámci a to na území České republiky ani v zahraničí.
2. Dodavatel je povinen neprodleně informovat odběratele o všech případech uplatnění práv třetích

osob ke zboží.
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3. V případě porušení těchto povinností odpovídá dodavatel za škodu i újmu, která tím odběrateli

vznikne.
X. Vyšší moc
1. V případě, že nastala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na

vůli odběratele, např. živelní pohroma, úřední opatření, ztráty spojení u odběratele nebo některého
jeho prodejce (vyšší moc) nebo v jiných případech vyšší moci, které mají za následek podstatné
omezení činnosti nebo zastavení práce ve výrobních nebo obchodních provozovnách odběratele,
může odběratel přerušit odběr zboží a zastavit platby, oznámí-li tyto události a uplatnění klausule
vyšší moci neprodleně dodavateli.
2. V případě působení vyšší moci na straně dodavatele, v důsledku kterých není objektivně schopen

plnit své povinnosti z objednávky nebo smlouvy, je povinen oznámit tyto události a uplatnění klausule
vyšší moci neprodleně odběrateli.
XI. Řešení sporů
Jakékoliv spory vzniklé ve spojení s objednávkou nebo smlouvou, jejími přílohami nebo souvisejícími
předpisy a dalšími ujednáními smluvních stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti, jakož
i právům a povinnostem smluvních stran, se smluvní strany zavazují řešit v první řadě smírnou
cestou. Pokud však takové řešení nebude možné, sjednávají smluvní strany místní příslušnost
Obvodního soudu pro Prahu 1. Pro spory, ve kterých rozhoduje v prvním stupni krajský soud,
sjednávají smluvní strany místní příslušnost Městského soudu v Praze.
XII. Postoupení a započtení pohledávek
Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu odběratele přenechat, převést či postoupit
na žádnou třetí osobu jakoukoliv svojí povinnost nebo právo vyplývající z příslušné objednávky nebo
smlouvy či jejich částí. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu odběratele dále
započíst jakoukoliv svojí pohledávku vůči odběrateli proti jakékoliv pohledávce odběratele.
XIII. Závěrečná ustanovením
1. Jakákoliv smluvní strana je kromě případů uvedených v předchozích ustanoveních VNP oprávněna

odstoupit od objednávky nebo smlouvy písemným oznámením (a) v případě podstatného porušení
smluvních povinností druhou stranou nebo (b) je-li ohledně druhé smluvní strany zahájeno
insolvenční řízení. Objednávka nebo smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení.
Za podstatné porušení objednávky nebo smlouvy dodavatelem se považuje zejména opakované
prodlení s dodáním zboží nebo opakované dodání neshodného/vadného zboží. Odstoupením od
objednávky nebo smlouvy není dotčen nárok odběratele na smluvní pokutu či náhradu škody.
2. Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti smluvních stran nebudou aplikována mimo jiné

ust. § 1726 a § 2093 OZ.
3. Práva a povinnosti objednávkou nebo smlouvou či VNP výslovně neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění.
4. Opomenutí nebo neuplatnění smluvních práv odběratele vyplývajících z objednávky nebo smlouvy

nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči dodavateli a nemá za následek zánik těchto práv
ani zánik možnosti tato práva uplatnit.
5. Každá ze smluvních stran je povinna neprodleně písemně oznámit druhé straně jakoukoliv změnu
ohledně její firmy nebo sídla, IČO, DIČ nebo zápisu u rejstříkového soudu či jiného příslušného
orgánu.
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