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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 

společnosti PLASTIKA a.s.  

se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550,  

zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6202. 

(dále jen „odběratel“) 

 

dle ustanovení § 1751 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) za účelem nastavení základních pravidel pro obchodní 

vztah odběratelem a jeho dodavatelem.  

 

1. Obecné 

Tyto všeobecné nákupní obchodní podmínky (dále jen „VNP“) jsou nedílnou součástí každé 

smlouvy, kde odběratelem je shora uvedená společnost PLASTIKA a.s. a dodavatelem je 

fyzická nebo právnická osoba ať již se sídlem, provozovnou, odštěpným a jiným závodem 

v tuzemsku nebo zahraničí (dále jen „dodavatel“).  

Součástí těchto VNP mohou být i Rámcová kupní smlouva (Smlouva o dodávkách), Smlouva 

o dílo, Dohoda o zajištění kvality, Manuál zabezpečení kvality a nákupu, Smlouva o ochraně 

informací, Smlouva o vypůjčce, Smlouva o skladování, Smlouva o konsignačním skladu, 

Smlouva o přepravě a jiné uzavřené smlouvy. 

Tyto VNP platí vždy, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi odběratelem 

a dodavatelem stanoveno jinak. Pokud jakákoli oblast není upravena konkrétní písemnou 

smlouvou, obchodní vztah mezi odběratelem a dodavatelem se řídí těmito VNP. Cizí 

obchodní podmínky odlišného znění a jiná ujednání v potvrzeních, korespondenci apod. jsou 

neplatné, i když nejsou odběratelem výslovně popřeny. Přijetí nabídky, potvrzení 

objednávky, dodávky, výkonu či jejich zaplacení neznamená souhlas s prodejními 

či obchodními podmínkami dodavatele. 

  

2. Uzavření smlouvy 

Veškeré smlouvy, objednávky, odvolávky, tak jako jejich změny a doplnění vyžadují ke své 

platnosti písemnou formu. Za písemnou formu se považuje i projev vůle učiněný vzdáleným 

přenosem dat, jenž umožňuje určení obsahu úkonu a osobu, která jej učinila. 

2.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou za zboží považovány i služby.  

2.2 Dodavatel je povinen vyřídit objednávky odběratele v rozsahu 100% potvrzeného zboží 

s přípustnou odchylkou dle bodu 3.4 těchto VNP. 
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2.3 Jestliže dodavatel výslovně písemnou formou nepřijme objednávku během 10 

pracovních dní od doručení, je odběratel oprávněn ji stornovat. Odvolávky objednávek, 

pokud nejsou odběratelem písemně zrušeny, se stávají závazné, nejpozději dnem doručení. 

2.4 Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto VNP.  

2.5 Tyto VNP platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí poptávky nebo nejpozději 

objednávky dodavatelem.  

2.6 Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami, 

a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, pozbývají účinnosti, pokud 

nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito VNP. 

  

3. Dodávka 

3.1 Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno v poptávce nebo nejpozději 

v objednávce odběratele, dopravu do místa určení zajišťuje na své náklady dodavatel. 

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí v místě určení. 

Dodavatel je povinen na své náklady zboží na cestě pojistit proti všem obvyklým rizikům. Při 

obchodním styku jsou pro dodávky určující dodací podmínky INCOTERMS 2010, lokální 

dodací podmínky užívané v jiném státě se nepřipouští. 

3.2 Veškeré dodávky zboží, musí obsahovat zejména:  

- osvědčení o původu zboží,  

- osvědčení o jeho jakosti,  

- osvědčení o pohybu,  

- dodací list, 

- veškerá další označení a osvědčení a dokumenty vztahujícími se ke zboží, které jsou 

právními předpisy nebo odběratelem vyžadovány.  

Dodací list je předáván odběrateli nejpozději při převzetí zboží odběratelem a musí splňovat 

minimálně tyto náležitosti: označení dodacího listu a jeho číslo, obchodní firmu, sídlo nebo 

místo podnikání, IČ a DIČ dodavatele i odběratele, číslo smlouvy nebo objednávky, přesné 

označení předmětu plnění, den dodání zboží, počet jednotek v balení, počet balení, počet a 

označení opakovaně použitelných obalů, kupní cenu, způsob dopravy, místo určení dodávky 

a přesné označení odběratele. Doklady nesplňující tyto požadavky nejsou považovány za 

řádný dodací list. V případě nesplnění těchto požadavků, si odběratel vyhrazuje právo zboží 

nepřevzít.       

3.3 Dílčí dodávky, tak jako plnění před sjednanou dodací lhůtou nejsou přípustné, pokud 

není písemnou formou výslovně dohodnuto jinak. 

3.4 Odchylky dodaného zboží jsou přípustné v relaci 5% a to pouze s předchozím výslovným 

souhlasem odběratele. Fakturovat a platit je však možno pouze zboží skutečně dodané. 
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3.5 Dojde-li na straně dodavatele k prodlení s dodávkou, je odběratel oprávněn, po písemné 

výzvě k plnění, kterou byla dodavateli poskytnutá dodatečná přiměřená lhůta k plnění 

s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od smlouvy odstoupit. Nespotřebované 

již dodané zboží je odběratel oprávněn vrátit na náklady dodavatele zpět nebo odstoupit 

pouze od části smlouvy týkající se jen nedodaného zboží. 

3.6 Odběratel je oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nesplněním dodávky 

řádně a včas dodavatelem. Byla-li sjednána smluvní pokuta pro tento případ, není dotčeno 

právo odběratele požadovat náhradu škody. Odběratel je oprávněn vyúčtovat dodavateli 

náklady i v případě, kdy bude odběratel sankciován jeho zákazníkem v důsledku pochybení 

dodavatele.  

3.7 Pro posouzení splnění sjednané dodací lhůty je rozhodné datum převzetí zboží 

odběratelem. 

3.8 Zboží je dodáváno výlučně v prvotřídní kvalitě a musí odpovídat uvolněnému 

referenčnímu vzorku, požadované specifikaci, technickým a přejímacím podmínkám, všem 

právním, technickým, kvalitativním požadavkům a logistickým na dodávané zboží. Dodavatel 

je rovněž obeznámen a jsou mu známy všechny jeho povinnosti, které mu vyplývají 

ze systému hodnocení jakosti a zavazuje k dodržování zásad dle ISO 9001, IATF 16949 

a ISO 14001 v platném znění v systému managementu jakosti dodavatele s cílem získat tuto 

certifikaci. Dodavatel se zároveň zavazuje oznámit odběrateli veškeré změny ve svém 

procesním řetězci před jejich realizací. Tyto změny není dodavatel oprávněn provést, pokud 

k jejich realizaci odběratel neudělí souhlas. 

  

4. Ceny 

4.1 Cena zboží uvedená v kupní smlouvě, objednávce nebo smlouvě o díle a jiné 

oboustranně sjednané cenové dohodě je vždy pevná. Změna nákladů dodavatele nemá 

na její výši žádný vliv. Dodavatel není oprávněn aplikovat jinou cenu, pokud předem nedojde 

k písemnému odsouhlasení jiné ceny odběratelem. 

4.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě zahrnují balení, přepravní 

náklady a pojištění. K cenám se uvádí daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě, 

požadují-li to platné daňové předpisy. 

  

5. Platební podmínky a dokumentace 

5.1 Odběratel uhradí dodavateli cenu na základě řádně provedené fakturace. Dodavatel je 

oprávněn vystavit fakturu pouze na základě řádného převzetí zboží dle dodacích podmínek.  

5.2 Faktura musí být zaslána ve dvojím písemném vyhotovení doporučeně na adresu 

odběratele a musí obsahovat zejména údaje v souladu § 435 NOZ a platných účetních 
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a daňových předpisů a v neposlední řadě uvedení příslušné dodací podmínky podle 

INCOTERMS 2010 ve formě zkratky a přesného místa určení. 

5.3 Odběratel je oprávněn vrátit fakturu a platební dokumentaci nebo pozastavit její platbu 

pro závadu v jejím obsahu nebo formě. O této skutečnosti je povinen bez zbytečného 

odkladu informovat dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury pod sankcí jejího 

nezaplacení. 

5.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě 60 dnů ode dne vystavení, pokud není písemně 

dohodnuto jinak. 

5.5 Pro případ prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky 

z prodlení pouze v zákonem stanovené výši z dlužné částky. Pro určení řádného plnění je 

rozhodný den odepsání z účtu odběratele.  

  

6. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 

6.1 Vlastnické právo, tak jako nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele až řádným 

převzetím zboží v místě určení. Převzetí zboží je potvrzeno odběratelem na dodacím listu, 

jehož kopii si odběratel ponechává. Možnost sjednání si smlouvy o konsignační skladu mezi 

stranami tímto není omezena. 

  

7. Záruka a odpovědnost za vady 

7.1 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce minimálně 24 měsíců, 

počínaje dnem dodání zboží dle článku 6.1 těchto VNP, pokud není právním předpisem 

stanovena doba delší. Dodavatel prohlašuje, že zboží netrpí žádnými právními vadami, a že 

si zachová požadované, smluvené nebo obvyklé vlastnosti, tak jako vlastnosti a podmínky 

stanovené právními a technickými normami. Právními normami se mimo jiné rozumí zákon 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen“ZoBV“), a ustanovení § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující 

odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů. V souladu 

se ZoBV je dodavatel povinen jmenovat zmocněnce za bezpečnost výrobku. Délka záruční 

doby je bez vlivu na odpovědnost dodavatele za vady, které existovaly již v době přechodu 

nebezpečí na zboží.   

7.2 Záruka se vztahuje na veškeré dodávané zboží, včetně subdodávek, obalů, plastových 

granulátů, poskytnuté služby apod. 

7.3 Vady, které existovaly již v době přechodu nebezpečí na zboží, je odběratel oprávněn 

uplatnit kdykoliv po jejich zjištění bez vlivu na běh sjednané záruční doby a to i po jejím 
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uplynutí. Vady, které vzniknou v záruční době, je odběratel oprávněn uplatnit kdykoliv 

v průběhu záruční doby.  

7.4 V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: 

7.4.1 Požadovat odstranění vad dodáním nového zboží za zboží vadné nebo dodáním 

chybějícího zboží, nebo: 

7.4.2 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo  

7.4.3 požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo  

7.4.4 odstoupit od smlouvy. 

7.5 Volba mezi nároky uvedenými v bodu 7.4, tak jako termíny náhradního plnění náleží 

odběrateli. Uplatněný nárok může odběratel měnit i bez souhlasu dodavatele. Pokud zboží 

vykazuje jakékoliv vady a dodavatel je v odběratelem stanovené lhůtě neodstraní, je 

odběratel oprávněn kdykoliv požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

Odstoupit od smlouvy je odběratel oprávněn i v případě podstatného porušení závazku 

dodavatele nebo vyšší moci. Tímto není dotčeno právo odběratele na náhradu škody 

a veškerých nákladů souvisejících s vadným plněním. 

7.6 Dodavatel může od odběratele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda 

bude trvat na plnění v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se odběratel v přiměřené 

lhůtě nevyjádří, může dodavatel od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo odběratele 

na náhradu škody. 

7.7 Dodavatel je povinen nahradit odběrateli veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti 

s dodáním zboží a v důsledku porušení či zanedbání povinností dodavatele, vyplývajících 

z těchto VNP, smlouvy, objednávek nebo jiných ujednání nebo která bude třetími osobami 

z titulu náhrady škody po odběrateli uplatňována a která bude souviset s dodaným zbožím. 

Toto ustanovení platí i po ukončení smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem 

a není časově omezeno. Nároku na náhradu škody se odběratel vůči dodavateli nemůže 

do budoucna nijak platně vzdát.   

7.8 Vady zboží jsou u dodavatele uplatněny dnem, kdy mu dojde oznámení odběratele 

o tom, že zboží má vady.  

  

8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Smluvní vztahy ze smluv se řídí výlučně českým právem, zejména ustanovením § 2079 

a násl. NOZ. 

8.2 Místně a věcně příslušný soud pro sporná řízení a řízení o smíru je soud podle sídla 

odběratele. 
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8.3 Těmito VNP se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem 

a odběratelem. Odchylná ujednání v konkrétní uzavřené smlouvě mají ve smyslu § 1751 

NOZ přednost před těmito VNP. 

8.4 Případná neplatnost části těchto VNP nemá vliv na platnost zbylých částí VNP. To samé 

platí i pro konkrétní smlouvy. 

8.5 V případě sporu o jazykový výklad těchto VNP platí pro české a slovenské dodavatele 

české znění a pro další zahraniční dodavatele anglické znění.  

  

 


