
Návrh „Kupní smlouvy“ 
(podle § 2079 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění) 

 
1 Základní ustanovení 
 
1.1 Tyto všeobecné obchodně-technické dodací podmínky (dále jen „VOTDP“) upravují 

vztahy při dodávkách zboží (dále jen „předmětu smlouvy“). Odchylná ujednání 
účastníků uvedená  na přední straně textu “Objednávky – návrhu Kupní smlouvy“ (dále 
jen Objednávky) mají přednost před ustanovením těchto VOTDP. 

 
1.2 Po obdržení Objednávky zašle prodávající kupujícímu její písemné potvrzení. 

Potvrzením Objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy za podmínek a 
ustanovení uvedených na titulní straně Objednávky a těchto VOTDP.   
 

2 Předmět Smlouvy 
 
2.1 Prodávající se zavazuje na základě Objednávky dodat kupujícímu zboží specifikované 

na čelní straně, převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží 
dodané od prodávajícího odebrat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu. 

 
2.2. Specifikace zboží, jeho technické, kvalitativní a kvantitativní parametry jsou uvedeny na 

čelní straně Objednávky, nebo můžou tvořit samostatnou přílohu, která se potvrzením 
Objednávky stává její nedílnou součástí. 
 

2.3. Zboží dodá prodávající kupujícímu v jakosti a provedení dle příslušných technických a 
jakostních norem, založeném na prohlášení o shodě, jakostních normách prodávajícího 
popř. dalších dokumentech.  
 

2.4. Zboží bude prodávajícím dodáno v množství a skladbě uvedené na čelní straně 
Objednávky. Bude-li podle Objednávky sjednáno dodání celkového množství zboží   
v jednotlivých dílčích dodávkách, bude zboží dodáváno v množství a skladbě, které 
budou požadovány kupujícím v písemných odvolávkách s tím, že každá odvolávka bude 
zaslána do sídla prodávajícího nejméně 3 dny před požadovanou dodávkou zboží. 
 

2.5. Zboží bude prodávajícím dodáváno prostřednictvím dopravce do určeného místa plnění, 
kterým je SPOLANA a.s. – příjem zboží. Dohodnuté dodací podmínky dle Incoterms 
2000 jsou uváděny na čelní straně Objednávky. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění 
SPOLANA a.s. – příjem zboží anebo místo plnění, uvedené na objednávce. 
 

2.6. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v termínu uvedeném na čelní straně 
Objednávky za podmínek dle těchto VOTDP spolu s veškerou technickou dokumentací, 
nezbytnou pro posouzení a osvědčení kvality. 
 

2.7. Požadovaný termín dodání je uveden na čelní straně Objednávky a v potvrzení 
objednávky. Prodávající může ve výjimečných odůvodněných případech termín plnění 
prodloužit, avšak pouze tehdy, je-li to v souladu s příslušnými ustanoveními 
Objednávky, popř. těchto VOTDP, musí však na tuto změnu písemně/ e-mailem bez 
zbytečného prodlení upozornit kupujícího, jinak je dodávka považována za zpožděnou. 
 

2.8. Prodávající je oprávněn plnit před dohodnutým termínem plnění se souhlasem 
kupujícího. 
 

2.9. Kupující nemá právo zboží dodané v dohodnutém termínu odmítnout. 
 



 
2.10. Pokud prodávající dodá u jednotlivého plnění větší množství zboží (než je 5% nad 

uvedené množství v Objednávce/odvolávce), je kupující oprávněn toto větší množství 
do 24 hodin písemně odmítnout. Pokud tak kupující v uvedené lhůtě neučiní, platí větší 
množství za dodané a prodávající má právo na jeho úhradu. 

 
 
3  Kupní cena a způsob úhrady 
 
3.1 Prodávající prodává a kupující kupuje zboží za vzájemně sjednanou kupní cenu. Kupní 

cena je uvedena na čelní straně Objednávky (Vždy pro jednotlivé položky/měrné 
jednotky a celkem). 
 

3.2 V ceně uvedené dle odst. 3.1. tohoto článku jsou zahrnuty náklady prodávajícího na 
dopravu (pokud není uvedeno na čelní straně Objednávky  jinak).  
 

3.3 Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí od dopravce 
odpovědným pracovníkem kupujícího (tj. příjem zboží). Dokladem o splnění dodávky 
zboží podle této smlouvy je dodací list připojený k jednotlivé zásilce zboží opatřený 
podpisem odpovědného pracovníka kupujícího. 
 

3.4 Po dodání zboží je prodávající oprávněn vystavit fakturu. Dodání zboží je zároveň 
pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona o dani 
z přidané hodnoty a náležitostech obchodní listiny podle §435 občanského zákoníku 
bude obsahovat identifikaci Objednávky (smlouvy), na jejímž základě bylo plněno, 
dokladu osvědčujícího zdanitelné plnění, číslo faktury, datum splatnosti, popřípadě 
částku poskytnuté zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a 
podpisem pracovníka oprávněného ji vystavit 
 

3.5 Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy u jednotlivého 
uskutečnění zdanitelného plnění k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě 
odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno. 
 

3.6 Faktura bude vystavena se splatností dohodnuté mezi smluvními stranami. Splatnost 
faktury je uváděna od data vystavení faktury. Dohodnutá splatnost je vždy uvedena na 
čelní straně Objednávky. 
 

3.7 V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé údaje chybí, je 
kupující oprávněn fakturu vrátit zpět prodávajícímu a důvod vrácení písemně označit. 
V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem 
splatnosti. 
 

3.8 Faktura bude hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Povinnost 
uhradit fakturu je splněna odepsáním prostředků z účtu kupujícího. V případě, že 
faktura bude uhrazena opožděně z důvodů na straně banky, není kupující po tuto dobu 
v prodlení s úhradou faktury. 

 
4 Smluvní pokuty 
 
4.1 V případě  prodlení s úhradou faktury na straně kupujícího smluvní strany sjednávají 

úrok z prodlení ve výši 0,025% z hodnoty objednaného zboží za každý den prodlení. 
. 



4.2 Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu uvedenému 
v Objednávce (odvolávce), zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
zboží, které mělo být dodáno a to za každý den prodlení. 
 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla 
v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a 
vymáhána. 

 
 
5 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží 
 
5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v záruční době bude zboží mít smluvenou 

jakost a provedení, bude dodáno v množství uvedeném v Objednávce, popř. odvolávce 
kupujícího, bude řádně baleno (způsob balení zboží je dán jeho druhem) a v průběhu 
přepravy prostřednictvím dopravce zaručuje, že při řádné manipulaci se zbožím nedojde 
k poškození zboží či jeho obalu v průběhu přepravy. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí zboží kupujícím. Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu v souladu 
s pokyny prodávajícího.  
 

5.2 Prodávající zaručuje, že na dodávaném zboží neváznou práva třetích osob, zejména 
práva vyplývající z průmyslového vlastnictví. 
 

5.3 Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce, zboží prohlédnout a pokud zboží 
má vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, vady oznámit dopravci a bez 
zbytečného odkladu je oznámit i prodávajícímu. V oznámení vad (reklamaci) kupující 
vady popíše a uvede, jak se projevuji.  
 

5.4 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace 
vad kupujícího, se k této reklamaci písemně vyjádřit, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od doručení reklamace. V písemném vyjádření prodávající uvede, zda vady uznává 
či nikoliv. 
 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají výskyt vad 
zboží, které zcela či z části znemožňuje jeho užívání, či výskyt většího množství vad. 
Ostatní případy vadného zboží pokládají smluvní strany za nepodstatné porušení 
smlouvy. 
 

5.6 Vedle práv z odpovědnosti za vady u podstatného a nepodstatného porušení smlouvy 
obsažených v obchodním zákoníku, má kupující v případě podstatného i nepodstatného 
porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím 
třetí osoby. Podmínkou je, že kupující prokazatelně doloží výši a důvodnost takovýchto 
nákladů. 
 

5.7 Převzetím zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží. 
 

5.8 Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání zboží způsobeny kupujícím 
nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá. 

  
 
6 Vyšší moc 
 
6.1 Žádná se stran smluvního vztahu nebude činěna odpovědnou za porušení závazků, 

pokud k porušení došlo následkem překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné 



strany a brání jí ve splnění povinnosti. Za překážku vyšší moci jsou považovány války, 
nepokoje, teroristické útoky, přírodní katastrofy jakéhokoliv druhu. 

 
6.2 Strana, jejíž plnění je ohroženo vyšší mocí, je povinna okamžitě uvědomit druhou 

stranu závazkového vztahu o této skutečnosti a poskytnout jí důkaz, že takováto 
překážka skutečně existuje. 

 
 
7 Ostatní smluvní ujednání  
 
7.1 Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním 

řádem. 
 

7.2 Prodávající je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování plnění se 
řídí těmito VOTDP.    
 

7.3 V případě, že na jedné nebo druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde 
nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.) je 
povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní 
straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou 
škodu. 
 

7.4 Smluvní vztah je ukončen splněním smlouvy nebo může být ukončen písemnou 
dohodou nebo písemným odstoupením od smlouvy v případě, že dojde k  porušení 
povinností smluvních stran podstatným či nepodstatným způsobem.   
 

7.5 Za podstatné porušení smluvních povinností pokládají smluvní strany důvody uvedené 
v čl. 5.5 těchto VOTDP a dále prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o dobu delší 
než dva měsíce a dále prodlení prodávajícího s dodáním zboží přesahující 14 dnů oproti 
smluvenému termínu dodání zboží. 
 

7.6 V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem 
spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady 
prokazující tvrzené důvody. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
 


