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Nákupní podmínky Semperflex Optimit s.r.o. Odry 

 

 

1.  Všeobecná ustanovení 

 

1.1. Uzavření smlouvy 

 

1.1.1.  Pokud není stanoveno jinak, podléhají všechny objednávky dodávek Semperflex Optimitu s.r.o. Odry (dále jen 

„SFO“ nebo „kupující“ nebo „objednatel“) těmto nákupním podmínkám. V případě, že konkrétní smlouva 

upravuje některou otázku odlišně, má odchylné ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto nákupních 

podmínek. Dodací podmínky prodávajícího se neuplatní, i když by určité jednání objednavatele (např.bez 

námitky, platba, převzetí) mohlo  být považováno za souhlas  s nimi.  

 

1.1.2.  Objednávky musí být potvrzeny vrácením připojené kopie objednávky. Nedojde-li objednateli potvrzení do 14 

dnů, může objednávku zrušit.  

 

1.1.3.  Všechny dohody a všechna upřesnění kupujícího jsou platná pouze v písemné formě. Výjimku tvoří pouze ústní 

nebo faxové objednávky s udáním čísla objednávky a  s následným písemným potvrzením.  

 

1.1.4.  Pro všechny obchodní doložky platí Incoterms v poslední platné verzi. 

 

1.1.5.  Místem plnění je, pokud ve smlouvě nebo objednávce není sjednáno jinak, sklad v sídle SFO. Vlastnické právo 

a všechna rizika přecházejí na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu.  

 

 

1.2. Způsob a doba dodání 

 

1.2.1.  Prodávající je povinen dodat zboží dne, který je určen ve smlouvě. Dodávky se uskutečňují podle pokynů 

kupujícího. Zboží musí být řádně zabaleno. Dodávka musí odpovídat českým bezpečnostním předpisům a 

předpisům o obalech a o nebezpečných látkách, musí být připojeny s tím související dokumenty (např. 

bezpečnostní listy). Nakládání s obaly musí být v souladu s našimi pravidly  a musí být s námi dohodnuto. 

Pokud není ujednáno jinak, probíhají dodávky DAP (do místa určeného v objednávce) dle Incoterms 2010 

v poslední platné verzi. Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je 

prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží 

v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. 

  

1.2.2.  Pojištění zboží proti škodám způsobeným transportem nebo jiným škodám může být provedeno na náklady 

kupujícího pouze tehdy, pokud to bylo výslovně ujednáno. 

 

1.2.3.  Dílčí dodávky mohou být prováděny pouze s předchozím souhlasem kupujícího. 

 

1.2.4.  Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, začíná lhůta, v níž má být zboží dodáno běžet ode dne uzavření smlouvy.   

 

1.2.5.  Dodavatel je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou potřebné k převzetí a k užívání zboží, jakož i další 

doklady stanovené ve smlouvě.  Pokud není ve smlouvě uvedeno něco jiného, dojde k předání dokladů na místě 

a v době přejímky zboží.  

 

 

1.3. Platba 

 

1.3.1. Všechny ceny jsou pevné, ledaže bylo sjednáno něco jiného.   

1.3.2. Platby neznamenají ani uznání řádnosti dodávky ani zřeknutí se jakýchkoliv nároků. 

1.3.3. Pokud  není  smluvně  sjednáno  jinak, rozumí  se  ceny v paritě DAP podle Incoterms 2010 v poslední  platné  

verzi. V ceně jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  na  balení,  dopravu, pojištění a příp. další poplatky. Určení 

kupní ceny ve smlouvě je považováno za nezbytný požadavek pro uzavření smlouvy.  
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1.3.4. V případě,  že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat potřebné náležitosti, je 

SFO oprávněn vrátit ji dodavateli k opravě nebo doplnění. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a 

nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět SFO způsobem dle čl. 1.3.5.    

 

1.3.5. Dodavatel se zavazuje doručit faktury na adresu kupujícího uvedenou v objednávce do finanční účtárny. Lhůta 

pro splatnost faktury  počíná běžet od data doručení faktury na uvedenou adresu.  

V pochybnostech platí, že faktura byla doručena desátý den po té, kdy ji dodavatel prokazatelně odeslal. 

 

 

1.4. Opožděná dodávka 

 

1.4.1.  Prodlení dodavatele znamená podstatné porušení smlouvy a kupující je oprávněn od smlouvy s okamžitou 

platností odstoupit, jestliže to oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení 

dověděl.Byl-li sjednán pevný termín dodání, nastanou účinky odstoupení od smlouvy nedodržením tohoto 

termínu, pokud kupující nepožádá do 14 dnů od počátku prodlení  o dodatečné splnění smlouvy.  

 

1.4.2.  Při překročení dodací lhůty musí dodavatel zaplatit bez ohledu na jeho zavinění smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

celkové ceny dodávky za každý započatý týden překročení lhůty, nejvýše ale 5 % celkové ceny. Byla-li smlouva 

kvůli prodlení zrušena nebo není-li dodavatel schopen uskutečnit plnění ze smlouvy, je povinen v každém 

případě zaplatit 5 % celkové ceny jako smluvní pokutu. Tímto nejsou dotčeny nároky na náhradu škody.  

 

 

1.5. Dodávka vadného zboží 

 

1.5.1.  Jsou-li kupujícím při přejímce zboží zjištěny údaje o dodaném množství, rozměrech, hmotnosti a kvalitě, jsou 

tyto rozhodující, pokud dodavatel neprokáže jejich nesprávnost. Zjištěné  vady musí být písemně oznámeny 

dodavateli do 1 měsíce po převzetí zboží. Pozdější  uplatňování skrytých vad není vyloučeno. Platí zde 

všeobecná záruční doba 2 roky.  

 

1.5.2.  Při vadách dodaných věcí je kupující oprávněn volit mezi odstoupením od smlouvy, přiměřenou slevou a 

odstraněním vady prostřednictvím opravy nebo dodáním náhradního zboží. Oprava vadného zboží nebo 

náhradní dodávka zboží musí být provedena bez zbytečného odkladu a na náklady dodavatele. V nutných 

případech je kupující oprávněn sám provést odstranění vad na náklady dodavatele. Volbu nároku z vad zboží 

(odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží, odstranění právních vad, 

odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy 

včetně vrácením kupní ceny) oznámí kupující dodavateli písemně.    

 

1.5.3.  Nemůže-li kupující dodané zboží kvůli vadám použít, musí dodavatel zaplatit za dobu do odstranění vady 

smluvní pokutu odpovídající pravidlu v bodě 1.4.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, musí mu být v každém 

případě zaplaceno 5 % celkové ceny jako smluvní pokuta. Nároky na náhradu škody nejsou tímto dotčeny a 

mohou být dodatečně uplatňovány.  

 

1.5.4.  Dodavatel ručí také za své subdodavatele. Nárokem na náhradu škody může být také uplatňován jakýkoliv 

nedostatek, který spočívá ve snížení hodnoty dodané věci na základě její vady s výjimkou případů, kdy na 

základě uplatnění vad byla sjednaná kupní cena  snížena.  

 

1.6. Práva k nehmotným statkům 

 

Dodavatel ručí za to, že dodávka nemá právní vady, tj. není zatížena právy třetích osob a že dodáním a užíváním 

nebude porušen žádný vynález nebo jiná práva z nehmotných statků třetích osob v tuzemsku nebo v zahraničí.  

 

 

 

1.7. Obchodní tajemství 

 

S objednávkami SFO a se všemi s nimi souvisejícími obchodními a technickými údaji musí dodavatel zacházet 

jako s obchodním tajemstvím. Na obchodní vztahy s SFO smí dodavatel odkázat pouze tehdy, pokud k tomu dal 

SFO svolení.  
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1.8. Bezpečnostní a jiná ustanovení 

 

1.8.1.  Dodané zboží musí odpovídat všem bezpečnostním ustanovením a předpisům na ochranu zdraví (zákony, 

nařízení, normy, atd.) platným v České republice, obzvlášť také ustanovením o bezpečnosti práce a předpisům 

elektrotechniky platným v České republice. Dodavatel ručí za všechny škody z porušení této smluvní 

povinnosti.  

 

1.8.2.  Bude-li po uzavření smlouvy zahájeno konkurzní řízení s dodavatelem, je kupující oprávněn k okamžitému 

odstoupení od smlouvy.  

 

 

1.9. Místní příslušnost soudu, místo plnění, použitelné právo 

 

1.9.1.  Pro všechny spory, které souvisejí se smlouvou o dodávkách, je pro obě smluvní strany místně příslušný soud v 

České republice. Nachází-li se sídlo dodavatele v zahraničí, platí následující: 

Všechny spory, které vyplývají z této smlouvy nebo se vztahují na její porušení, zrušení nebo neplatnost, budou 

rozhodnuty s konečnou platností podle rozhodčího a smírčího řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a při Agrární komoře České republiky jedním nebo více rozhodci jmenovanými podle těchto 

pravidel.  

Kupující  je však oprávněn žalovat dodavatele také u soudů příslušných podle sídla dodavatele. 

 

1.9.2.  Místo plnění pro platby je hlavní sídlo kupujícího.  

 

1.9.3.  Smlouva o dodávkách a nároky, které s ní souvisejí, se řídí výhradně českým právem v platném znění, zejména 

pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží publikované pod č. 160/1991 Sb. (United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods) a srovnatelných dohod je vyloučeno.  

 

 

 

              Odry, 1. srpna 2014 
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2.  Dodávky týkající se montáží zařízení 

 

2.1. Platby 

  

Všeobecně jsou jakékoliv montážní či instalační práce zahrnuty v nákupní ceně. V případě, že byl dohodnut 

opak, je k zaplacení faktur za montáže nutné předložit  doklad o montáži nebo instalaci, který musí být potvrzen 

kupujícím.  Potvrzený doklad o montáži zůstává prodejci, přičemž kupující má nárok na jeho kopii.  

 

2.2. Dodávka 

 

V případě, že je to vyžádáno a dohodnuto, je součástí závazku povinného kompletní soubor  dílenských výkresů 

v provedení způsobilém ke kopírování a modely. Kupující je  oprávněn používat těchto výkresů k provedení 

změn, oprav, zhotovení náhradních dílů atd. a výkresy a modely dávat k dispozici pro tento účel i třetím firmám.  

 

2.3. Prodlení 

 

Nastane-li případ prodlení s dodávkami investičního majetku, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 

kupujícího opravňuje s okamžitou platností odstoupit od smlouvy. O odstoupení musí být dodavatel bez 

zbytečného odkladu informován.  

 

2.4. Převzetí 

 

Dodávka platí za převzatou, pokud kupující po přezkoušení prohlásí, že dodávku přebírá  (písemné prohlášení o 

převzetí). Tímto prohlášením se kupující v žádném případě nevzdává jakýchkoli nároků z vad včetně reklamací 

vad v rámci záruky. Jestliže přezkoušení dodávky vyžaduje zkoušky popř. zkušební provoz, musí být  tyto 

provedeny dodavatelem na jeho náklady.  

 

2.5. Záruka 

 

2.5.1.  Písemným prohlášením potvrzuje dodavatel původ zboží a přebírá záruku za to, že dodané zboží může být 

používáno po určitou dobu k smluvně dohodnutým,  jinak   k obvyklým účelům nebo si zachová obvyklé 

vlastnosti, přičemž je však obecně sjednána minimálně dvouletá záruční doba. 

Převzetí  záručních povinností může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ze 

záručního listu. Údaje o záruční době, o datumu spotřeby nebo o použitelnosti zboží  uvedené na obalu mají 

stejnou účinnost. Je-li ale ve smlouvě nebo v záručním listě uvedena jiná doba,  platí tato. 

Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního listu nic jiného, začíná běžet záruční doba dnem převzetí zboží 

podle bodu 2.4. Je-li prodávající povinen zboží zasílat, pak začíná záruční doba běžet dnem převzetí zboží podle 

bodu 2.4. na místě určení. Záruční doba je přerušena po dobu, kdy kupující nemůže užívat zboží kvůli vadě, za 

níž odpovídá prodávající.  

 

2.5.2.  Osoba odpovídající za vady nese také náklady na přepravu, demontáž a montáž. 

 

2.5.3.  Neprovedl-li dodavatel po písemném nahlášení vyskytnutých vad a po uplynutí přiměřené lhůty opravu nebo 

náhradní dodávku, má kupující právo provést sám opravu nebo si obstarat náhradní dodávku na náklady 

dodavatele. 

 

2.6. Bezpečnostní opatření 

 

2.6.1.  Za všechna bezpečnostní opatření k ochraně personálu provádějícího montáž a za pracovní pomůcky na pracovišti, 

které poskytl dodavatel, je zodpovědný sám dodavatel. Dodavatel je povinen zajistit, aby byly dodrženy veškeré 

pracovní předpisy, předpisy o ochraně zdraví a bezpečnostní předpisy, které přicházejí v úvahu pro jeho 

personál provádějící montáž, a ručí za všechny vzniklé nároky. Tato odpovědnost se vztahuje také na jeho 

subdodavatele. Orgány, které byly určeny nabyvatelem k dohledu nad montáží, neručí za kontrolu zákonem 

stanovených bezpečnostních opatření, nýbrž jsou odpovědni pouze za technickou a obchodní kontrolu a převzetí 

dodané montáže. Přístroje a ochranné prostředky poskytnuté kupujícím smějí být použity dodavatelem až po 

jejich pečlivém otestování. 

 

 

                Odry, 1. srpna 2014 


