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Příloha č.1   VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Kovopol Industry, a.s.   (VNP2014) 

I. Terminologie: 
- „Návrh kupní smlouvy“, „Návrh smlouvy o dílo“ = objednávka 
- „Kupní smlouva“, „Smlouva o Dílo“ = je obchodní kupní smlouva, která se řídí těmito podmínkami a Občanským zákoníkem ČR 

v platném znění a je uzavírána za účelem dodání zboží nebo služeb 
- „Kupující“, „Objednatel“ = společnost Kovopol Industry, a.s. 
- „Prodávající“, „Zhotovitel“ = fyzická nebo právnická osoba uvedená ve smlouvě (objednávce) 

II. Objednávka a potvrzení objednávky 
- Pro tento obchodní případ platí výhradně podmínky níže uvedené, pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak. 
- Vztahy vzniklé z uzavřeného kontraktu se řídí výhradně právním řádem ČR. 
- Veškeré odchylky či změny těchto podmínek či zvláštní podmínky smlouvy vyžadují písemnou dohodu obou smluvních stran, např. 

formou rámcové kupní smlouvy. 
- Návrh kupní smlouvy (Návrh smlouvy o dílo) – objednávka, kupujícího (objednatele) musí být do 3 dnů po obdržení potvrzena 

prodávajícím (zhotovitelem). Pokud nebude ve smlouvě stanoven jiný termín, je pozdější potvrzení nebo s jinými podmínkami 
posuzováno jako nový návrh (objednávka). 

III. Dodání zboží, provedení díla 
- Prodávající (Zhotovitel) je povinen dodat sjednané zboží (dílo) v termínu a na místo stanovené ve smlouvě, eventuálně prvnímu 

dopravci k přepravě pro kupujícího. Pokud zboží (dílo) dodá před tímto termínem, či v jiném kvantitativním / kvalitativním složení, než 
bylo smluvně ujednáno, je kupující (objednatel) oprávněn zboží (dílo) odmítnout. 

- Prodávající (zhotovitel) je povinen jako součást dodávky zboží (díla) použít pouze a výlučně nové věci, tedy nikoliv věci již užívané či 
jinak opotřebované, a nikoliv ani věci repasované, nebude-li předem písemně dohodnuto jinak. Bez předchozího písemného 
souhlasu kupujícího (objednatele) nesmí být použity jiné materiály, technologie, případně součástky jiných výrobců než stojí uvedeno 
v Projektové dokumentaci nebo v nabídce prodávajícího (zhotovitele). Pokud prodávající (zhotovitel) v rozporu s tímto svým 
závazkem použije opotřebenou/jinou věc, má kupující (objednatel) právo vyměnit tuto věc za věc novou/správnou a prodávající 
(zhotovitel) je povinen uhradit kupujícímu (objednateli) veškeré náklady s touto výměnou spojené, včetně nákladů na pořízení 
nové/správné věci, a současně uhradit kupujícímu (objednateli) smluvní pokutu ve výši 10% z ceny za zboží (dílo) bez DPH dle 
sjednané smlouvy (objednávky) za každé jednotlivé porušení, a to bez ohledu na skutečnost, zda kupující (objednatel) vymění 
prodávajícím (zhotovitelem) neoprávněně použitou věc za věc novou/správnou. Neoprávněné použití opotřebované/jiné věci je 
současně vadou zboží (díla). 

- Zhotovitel je povinen provádět dílo při plném respektování provozních podmínek Objednatele daných v místě staveniště, se 
zohledněním veškerých provozních rizik v tomto místě se vyskytujících, s nimiž Zhotovitel byl či bude seznámen. 

-  
- Prodávající (zhotovitel) je povinen provést zboží (dílo) podle obecně závazných právních předpisů, příslušných ČSN a jiných 

závazných technických norem platných na území ČR.  
- Veškeré odborné práce je prodávající (zhotovitel) povinen vykonávat na základě potřebných oprávnění a prostřednictvím pracovníků 

majících příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost, což platí i pro zaměstnance jeho poddodavatelů. Doklad o kvalifikaci 
veškerých osob, podílejících se na výrobě zboží (provádění díla) na straně prodávajícího (zhotovitele), je prodávající (zhotovitel) na 
vyžádání kupujícího (objednatele) povinen doložit. Prodávající (zhotovitel) je rovněž povinen plnit veškeré své povinnosti, vyplývající 
ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a je povinen na vyžádání kupujícího (objednatele) doložit, že on ani 
jeho poddodavatelé neumožňují v souvislosti s prováděním díla výkon nelegální práce. V případě postihu kupujícího (objednatele) 
z titulu jeho ručení za správní delikt, spáchaný prodávajícím (zhotovitelem) nebo jeho poddodavatelem na úseku zaměstnanosti, je 
prodávající (zhotovitel) povinen nahradit kupujícímu (objednateli) veškerá plnění, odvedená z tohoto titulu. 

- „Osoby zhotovitele“ jsou povinny při provádění prací dodržovat právní a ostatní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany a technologické a technické předpisy (např. pracovní postupy), případně další interní 
pokyny objednatele.  

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby s informacemi, technologickými nebo pracovními postupy v rozsahu, který se jich týká, byly 
prokazatelně seznámeny všechny „osoby zhotovitele“.  

- „Osoby zhotovitele“ se mohou zdržovat jen na určených pracovištích a v prostorách, kde plní své pracovní povinnosti a kde 
byly poučeny o rizicích ohrožení zdraví. 

- „Osoby zhotovitele“ jsou povinny používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky dle identifikovaných rizik 
vykonávané činnosti.  

- Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.   
- Pokud prodávající (zhotovitel) nedodá sjednané zboží (dílo) způsobem a v termínu určeným ve smlouvě, vyhrazuje si kupující 

(objednatel) právo od celé smlouvy odstoupit. 
  V tomto případě je kupující (objednatel) oprávněn: 
a) vrátit prodávajícímu (zhotoviteli) na jeho nebezpečí a náklady již dodané zboží (dílo) a inkasovat od prodávajícího (zhotovitele) zpět 

peníze uhrazené za toto zboží (dílo); 
b) inkasovat od prodávajícího (zhotovitele) další výdaje, jež kupující (objednatel) nezbytně vynaložil pro získání jiného náhradního 

zboží (díla). 
- Prodlení: Prodávající (zhotovitel) je povinen neprodleně oznámit kupujícímu (objednateli) každé očekávané prodlení v dodávce zboží 

(díla), přičemž kupující (objednatel) může využít svého práva od smlouvy bez náhrady odstoupit nebo poskytnout prodávajícímu 
(zhotoviteli) prodloužení dodacího termínu. 

- Smluvní pokuta za neplnění smlouvy: Při nedodržení termínu dodávky je kupující (objednatel) oprávněn požadovat na  prodávající 
(dodavateli) zaplacení smluvní pokuty, a to: 

a) za prvních 14 dnů prodlení 0,5% denně z kupní ceny 
b) za dalších 14 dnů prodlení 1% denně z kupní ceny 
c) nad 30 dnů počínaje 31. dnem 2% denně ze smluvní ceny. 
d) Smluvní pokuta se hradí bez ohledu na zavinění a není dále dotčeno právo na náhradu škody. 

- Zvýšené náklady za použití zrychlené dopravy za účelem dodržení sjednaného termínu plnění smlouvy (např. letecké dopravné) či 
jiné předem výslovně nesjednané vícenáklady jdou plně k tíži prodávajícího (zhotovitele). 

- Zhotovitel se seznámil důkladně s celým rozsahem díla a prohlašuje, že cena ve smlouvě, je cena konečná. 
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IV. Balení dodávaného zboží 
- Pokud není obal zboží přímo určen ve smlouvě nebo v technických podmínkách, jenž tvoří přílohu smlouvy, je prodávající povinen 

dodat zboží v obalu vhodném pro sjednaný druh zboží a použitý způsob dopravy tak, aby se zabránilo poškození zboží během 
přepravy do sjednaného místa určení, přičemž má neustále na zřeteli podmínku nejnižších nákladů. 

- Nebylo-li ve smlouvě ujednáno jinak, jdou náklady spojené se zasláním a zabalením zboží k tíži prodávajícího (zhotovitele). 
- Prodávající (zhotovitel) je povinen uhradit veškerou škodu vzniklou na zboží (díle) v důsledku nevhodného balení, manipulace, 

skladování. 
- Použitý obal a fixační materiál se vrací pouze v případě, že to bylo předem výslovně ujednáno. 
- V případě použití vratných obalů (např. palet) bude součástí kupní smlouvy ujednání o formě vyúčtování, termínu a způsobu 

navrácení těchto obalů. Tyto obaly musí být řádně označeny a vybaveny průvodkami a údaji o obsahu s úplným označením kupní 
smlouvy (objednávky). 

V. Způsob dopravy 
Způsob dopravy, pokud není v kupní smlouvě (smlouvě o dílo) ujednáno jinak, určuje kupující (objednatel) a vyznačí v objednávce. 
Náklady na dopravu a jejich úhrada je určena smlouvou. Vícenáklady za zrychlené přepravné viz čl. III těchto podmínek. 

VI. Doklady 
Prodávající (zhotovitel) je povinen předat kupujícímu (objednateli) doklady, jež jsou nutné pro odeslání zboží resp. k převzetí zboží 
(díla) a jeho následné užívání, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě, typu mater. testů, zkušebních protokolů, dokumentů o 
kvalitě zboží, revizí atd. Na všech těchto dokladech je třeba uvést všechna referenční čísla a číslo smlouvy (objednávky), pod kterou je 
vedena evidence u kupujícího (objednatele). 

VII. Kupní cena 
- Dohoda o ceně je podstatnou náležitostí kupní smlouvy (smlouvy o dílo) a bez jejího sjednání je smlouva neplatná. 
- Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, kupní cena zahrnuje náklady na obaly, dopravu a pojištění zboží. 
- Obě strany prohlašují, že sjednaná cena je výsledkem jejich vzájemné dohody. 
- Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. V případě díla Zhotovitel zařazuje toto své plnění jako kód 43.21.10 klasifikace produkce CZ-CPA. V návaznosti na 
takto určený kód klasifikace produkce, s přihlédnutím k platnému obecně závaznému právnímu předpisu, daň z přidané hodnoty 
bude/nebude Objednateli účtována k úhradě společně s cenou za dílo. 

- Pokud správce daně oprávněně zpochybní u Objednatele daňový režim, stanovený Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vystavit 
opravný daňový doklad a DPH v souladu se zákonem uhradit/ požadovat její úhradu po Objednateli. Vzájemné závazky, vzniklé 
z důvodu opravy výše či daňového režimu DPH, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení 
opravného daňového dokladu.  Bude-li Objednateli rozhodnutím správce daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné 
sankce z důvodu Zhotovitelem nesprávně vystaveného daňového dokladu, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerá plnění, 
která Objednatel z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl. 

VIII. Platební podmínky - fakturace 
- Pokud není v kupní smlouvě (smlouvě o dílo) sjednána jiná platební lhůta, je kupující (zhotovitel) povinen zaplatit kupní cenu za 

dodané zboží (dílo) na základě vystavené faktury - daňového dokladu, se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu 
(objednateli). 

- Povinnost kupujícího (objednatele) zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na bankovní účet dodavatele. 
- Právo fakturovat vzniká prodávajícímu okamžikem řádného splnění dodávky zboží či výkonů dle smlouvy na základě podepsaného 

dodacího listu, předávacího protokolu ne zjišťovacího protokolu. 
- Faktura musí kromě předepsaných náležitostí daňového dokladu obsahovat evidenční číslo smlouvy (objednávky), dodacího listu, 

předávacího protokolu ne zjišťovacího protokolu a zakázky, která je předmětem fakturace. Pokud tyto podmínky faktura nesplňuje, 
je kupující oprávněn fakturu vrátit k opravě, přičemž v této době neběží pro něj platební lhůta. 

- V případě dřívější dodávky zboží (díla) realizované se souhlasem kupujícího (objednatele) bude faktura za takové zboží datována 
dnem dodávky uvedené ve smlouvě a platba provedena do 60 dnů od uvedeného data. 

- Prodávající (zhotovitel) prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době 
do splatnosti peněžitých plnění kupujícího (objednatele) podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové 
povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně. 

- Prodávající (zhotovitel) je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu) uvést bankovní účet, na který má být cena za zboží (dílo), 
resp. k ní příslušná DPH, kupujícím (objednatelem) uhrazena, přičemž tento bankovní účet prodávajícího (zhotovitele) bude 
bankovním účtem, zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zveřejněný účet“). Změna Zveřejněného účtu je 
možná pouze na základě písemného oznámení, doručeného kupujícímu (objednateli) a podepsaného statutárním zástupcem 
prodávajícího (zhotovitele) nebo jinou osobou, oprávněnou jednat ve věcech obchodních podle této smlouvy.  

- V případě, že   
 

- a/ bankovní účet prodávajícího (zhotovitele), uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby 
Zveřejněným účtem, nebo  
 

- b/ v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
zveřejněna skutečnost, že prodávající (zhotovitel) je nespolehlivým plátcem,  
 

- je kupující (objednatel) oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této 
platbě, uhradit za prodávajícího (zhotovitele) formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

- Pro případ prodlení kupujícího (objednatele) s úhradou řádně vyúčtované ceny za dílo, jakož i v případě prodlení s plněním 
jakéhokoliv jiného peněžitého závazku, přijatého v rámci této smlouvy nebo jinak z ní vyplývajícího, činí sazba úroku z prodlení ve 
výši 0,025% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Obě smluvní strany shodně konstatují, že takto stanovená úroková 
sazba je v obdobných obchodních vztazích co do své výše standardní a není vůči prodlévající smluvní straně hrubě nespravedlivá. 

IX. Záruka a reklamace 
- Dodané zboží (dílo) musí: 
a) odpovídat, co do množství, jakosti a popisu požadavkům uvedeným ve smlouvě (objednávce) a předané technické dokumentaci. 
b) být bezvadné z hlediska materiálu a provedení 
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c) být shodné ve všech parametrech se vzorkem či specifikací, jež udal kupující (objednatel) resp. bylo kupujícím (objednatelem) 
odsouhlaseno. 

d) vykazovat normované výkony uvedené ve smlouvě 
e) splňovat ve smlouvě uvedený požadovaný účel. 
- Prodávající (zhotovitel) poskytuje kupujícímu (objednateli) na dodané zboží záruku na jakost v předem sjednané lhůtě, minimálně 

však 24 měsíců. Záruční doba začne běžet až momentem splnění sjednané dodávky zboží nebo úspěšným převzetím díla.. 
- Vady dodaného zboží zjištěné během záruční lhůty je povinen kupující (objednatel) písemně reklamovat u prodávajícího 

(objednatele). V písemné reklamaci je kupující (objednatel) povinen popsat zjištěné vady a navrhnout způsob vyřízení reklamace. 
Kupující (objednatel) je oprávněn: 

a) požadovat náhradu zboží novým bezvadným zbožím s úhradou vícenákladů s touto transakcí spojených ze strany prodávajícího; 
b) požadovat bezplatné odstranění vad; 
c) požadovat poskytnutí slevy ze smluvní ceny; 
d) požadovat úhradu výdajů  vzniklých v souvislosti se zpracováváním resp. užíváním vadného zboží (díla), které by nevznikly, kdyby 

zboží (dílo) vyhovovalo předepsaným normám, dokumentaci a požadované kvalitě. 
- Reklamaci je povinen prodávající vyřídit v přiměřené lhůtě vzhledem k povaze závad nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení 

písemné reklamace od kupujícího u zboží, 
Zhotovitel je povinen u jakékoliv uplatněné vady nejpozději do tří (3) kalendářních dnů po dni obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, jakým způsobem navrhuje 
vadu odstranit, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů odmítá svou odpovědnost za vady. Odmítnutí 
odpovědnosti za vady bránící provozu díla neopravňuje Zhotovitele, na rozdíl od ostatních vad, k přerušení či ukončení prací na 
odstraňování závady a povinnost Zhotovitele nastoupit včas na odstranění takto charakterizované vady a uvést dílo do řádného 

provozu není tímto neuznáním nikterak dotčena.  

-  u provedeného díla je povinen do 3 dnů od nahlášení reklamace objednatele. 
- Veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace jdou k tíži prodávajícího. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

X. Ostatní ujednání 
- Prodávající nesmí bez písemného souhlasu kupujícího převést smlouvu či její část na třetí osobu a ani informace související s 

uzavřením smlouvy v případě, že k uzavření smlouvy nedojde. 
- Všechny výkresy, technické popisy, vzorky, filmy, diskety, normy, modely, profily, nástroje, nářadí, formy event. jiné technické 

podklady dodané kupujícím nebo získané prodávajícím pro kupujícího, zůstávají vlastnictvím kupujícího. 
a) prodávající je udržuje v řádném stavu a zajistí je proti veškerému nebezpečí 
b) prodávající zajistí, aby tyto podklady nebyly používány pro jiný účel než pro účel určený smlouvou (objednávkou) 
c) prodávající je nesmí bez předchozího písemného souhlasu zpřístupnit třetí osobě. 
- Prodávající nesmí na třetí stranu převést nárok na dlužnou částku patřící kupujícímu, pokud mu tento nedá souhlas. 
- Kupující si vymiňuje právo vykonávat dohled nad pracemi souvisejícími s tímto obchodním případem v zařízení prodávajícího, 

přičemž tento dohled nezbavuje prodávajícího povinnosti dodržovat veškeré požadavky obsažené v kupní smlouvě (objednávce). 
Kupující si vyhrazuje právo konečné přejímky ve svém zařízení (v zahraničí). 

- Všechna ujednání, která nejsou v souladu s těmito podmínkami či nebyla zahrnuta do kupní smlouvy (objednávky) a byla učiněna 
před podpisem kupní smlouvy se stávají neplatnými. 

- Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o veškerých rizicích, vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
v souvislosti s prováděním díla zvolil, a to nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi. Ve stejné lhůtě 
je Objednatel povinen seznámit Zhotovitele s provozními a bezpečnostními riziky, vyskytujícími se na staveništi a v areálu hutního 
podniku Objednatele, s nimiž může Zhotovitel přijít do styku. Toto vzájemné seznámení se s riziky bude stvrzeno zápisem ve 
stavebním deníku.   

XI. Vyšší moc 
-  Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat kupujícího o překážkách, které nastaly nezávisle na vůli povinné strany 

a brání mu ve splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tyto 
překážky nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku právní povinnosti tyto překážky předvídala. 

-  Překážky mohou mít povahu přírodních událostí (živelné pohromy) nebo mohou vyplynout z faktického jednání jiných osob (např. 
násilné činy, včetně válečných událostí a občanské války). 

-  V případě, že prodávající o okolnostech vylučujících odpovědnost kupujícího neprodleně neinformuje, nemá právo se později na tzv. 
vyšší moc odvolávat. 

XII. Řešení sporných případů a rozhodčí právo 
-  Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy nebo souvisejících právních vztahů mezi smluvními stranami budou řešeny smírnou 

cestou. 
-  Pokud se spor nepodaří příznivě vyřešit, bude spor řešen podle pravidel Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární 

komoře České republiky se sídlem v Praze. 
-  Smluvní strany se zavazují bez prodlení splnit uložené povinnosti příslušným soudem. 

 

 


