
VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ
 
Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených za účelem nákupu zboží 
společností SKLOPAN LIBEREC, a.s. – IČ 25034421. 
 

Prodávající (dodavatel) a kupující (odběratel) e dohodli na tom, že počínaje dnem platnosti této smlouvy dodavatel 
prodá a odběratel koupí zboží dodávané dodavatelem za podmínek, jež jsou popsány v níže uvedených obchodních 
podmínkách. 

1. NABÍDKA A PŘIJETÍ
Kupující činí objednávky u prodávajícího pouze na svých formulářích. V objednávce uvede zboží podle sortimentní
nabídky (katalogu) prodávajícího případně konkrétní nabídky, jeho množství, cenu a termín dodání.  Společně s
objednávkou zašle kupující prodávajícímu odkaz na tyto podmínky, které se stávají pro obě smluvní strany závazné 
přijetím objednávky prodávajícím některým z níže uvedených způsobů. 
 

Není-li mezi smluvními stranami zavedena jiná praxe, je prodávající povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 
objednávky kupujícího potvrdit akceptaci objednávky, a to buď písemným potvrzením, nebo pouze vyznačením razítka 
a podpisu příslušné osoby na objednávce kupujícího. Doručením potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva. 
 

Uvede-li prodávající v potvrzení objednávky změny či doplňky k údajům kupujícího, považuje se toto potvrzení 
objednávky za nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze, pokud 
kupující ve lhůtě 3 pracovních dnů bezvýhradně potvrdí prodávajícímu souhlas se změnou objednávky. 

2. DODACÍ PODMÍNKY
Dodání zboží se řídí INCOTERMS 2000, doložkou DDP, s místem určení adresa kupujícího uvedená v objednávce
(nebo jiná adresa v České republice písemně faxem nebo e-mailem oznámená). Prodávající se zavazuje dodat řádně
objednané zboží v termínu nebo ve lhůtě požadované kupujícím v objednávce na místo určení. 
 

Není-li prodávající schopen dodat zboží řádně (sjednaného množství, jakosti a provedení) a včas, je povinen o tom 
bezodkladně informovat kupujícího, současně je povinen informovat kupujícího o důvodu prodlení a jeho 
předpokládané délce. Prodlení prodávajícího s dodání zboží se vždy považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a 
kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího. 
 

Kupující není povinen přijmout zboží před sjednaným datem dodání. V takovém případě je prodávající povinen na 
vlastní náklady a nebezpečí zajistit řádné skladování zboží a jeho předání kupujícímu v termínu dodání zboží. 
 

Kupující není povinen přijmout menší nebo větší než sjednané množství zboží. Kupující je oprávněn podle svého 
uvážení převzít i menší než sjednané množství zboží, prodávající je povinen bezodkladně dodat chybějící množství 
zboží. Převzetí menšího množství zboží kupujícím nemá vliv na ostatní jeho práva. 
 

Prodávající je povinen zboží řádně zabalit a řádně zajistit pro účely přepravy podle obvyklých zvyklostí s ohledem na 
minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí tak, aby bylo maximálně zajištěno uchování a ochrana zboží při 
přepravě. 
 

Společně se zbožím musí být kupujícímu předán dodací doklad s přesným udáním obsahu dodávky umožňujícím 
provedení přejímky obsahující zejména: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

číslo objednávky 
číslo položky zboží 
číslo položky objednávky 
datum odeslání 
čísla dodacího listu 
počet jednotek dodávky 
jednotka množství 
cenu za jednotku 
způsob dopravy, event. č. dopravního prostředku

Prodávající bere na vědomí, že kupující může být zavázán svým zákazníkům k dodávce zboží nebo produktů, jejichž je
zboží součást či příslušenství, nebo ve kterých je zboží zapracováno, za každých okolností, a že v souvislosti s
případným nesplněním závazků prodávajícího může vzniknout kupujícímu významná škoda. 
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3. DOKUMENTACE 
Prodávající je povinen předat kupujícímu: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

prohlášení o původu dodaného zboží 
CE certifikát nebo prohlášení o shodě 
bezpečnostní listy 
atesty 
prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb. 

4. ZÁRUKA 
Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení podle kupní smlouvy. Zboží vždy musí splňovat
technické požadavky stanovené právními předpisy České republiky. V případě speciálních technicko-jakostních 
požadavků kupujícího, které prodávající oznámil nejpozději s objednávkou zboží, musí zboží splňovat i tyto technicko- 
jakostní požadavky kupujícího. 
 

Prodávající poskytuje kupujícímu minimální záruční dobu v délce 24 měsíců od data dodání zboží 
kupujícímu.Poskytuje-li výrobce zboží záruční dobu delší, je tato delší záruční doba automaticky poskytována 
prodávajícím kupujícímu. 
 

Společně se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu příslušný záruční list. Nebude-li kupujícími předán 
záruční list, stanoví se délka záruční doby v souladu s tímto ustanovením. 

5. JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do
konce záruční doby. 
 

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží zjištěné zjevné vady zboží, 
dodání menšího množství, neúplnost dodávky zboží a zjevnou porušenost dodávky zboží. 

Prodávající je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v oznámení kupujícího o vadách. 

Nároky kupujícího z vad zboží : 

a) 
b) 
c) 
d) 

požadovat odstranění vad opravou zboží, je-li zboží opravitelné
požadovat náhradní zboží výměnou za zboží vadné 
požadovat slevu z ceny vadného zboží 
odstoupit od kupní smlouvy 

Volbu nároku z vad zboží oznámí kupující prodávajícímu v zaslané reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po tomto
oznámení. 
 

Pokud dodané zboží má vady, není kupující povinen až do úplného odstranění vad zboží nebo dodání náhradního zboží 
za zboží vadné platit cenu zboží příp. dosud neuhrazenou část zboží. Totéž platí, bude-li dodáno menší než sjednané 
množství zboží. 

6. CENA 
Cena zboží je určena ceníkem prodávajícího, nevyplývá-li v konkrétním případě jiná cena z Rámcové smlouvy nebo
konkrétní cenové nabídky. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
Pokud není v Rámcové smlouvě nebo jednotlivých kupních smlouvách výslovně ujednáno jinak, pro zboží dodané
podle těchto podmínek platí tyto platební podmínky: 
 

Splatnost faktur je 60 dní od posledního dne měsíce, v němž bylo zboží dodáno. Platba se uskutečňuje platebním 
příkazem na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře. 
 

Pro kratší splatnosti náleží kupujícímu skonto z ceny ve výši: 

a) 
b) 
c) 

zálohová platba – 3% 
14 dní po dodání -2% 
30 dní po dodání -1% 
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V případě, že prodávající vyúčtuje chybně zboží, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou 
z náležitostí stanovených právními předpisy, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. 
 

Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající je povinen vystavit novou bezchybnou fakturu. 
 

Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti a znovu začíná běžet dnem 
doručení nově vyhotovené faktury. 
 

Za termín úhrady se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

Nebude-li dodržen termín splatnosti faktury, vzniká dodavateli právo penalizace ve výši 0,01% z dlužné částky za 
každý den z prodlení. 
 

V případě prodlení dodavatele s termínem dodání má odběratel právo vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 
0,01% z ceny dodávky zboží za každý den prodlení. 
 

Prodávající se dále zavazuje, že případné náklady uplatněné na kupujícího v souvislosti s pozdní dodávkou zboží, nebo 
nekvalitního zboží uhradí v plné výši. 

8. VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA
ZBOŽÍ 
Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na zboží přecházejí na kupujícího až úplným zaplacením ceny zboží.

9. PLATNOST
Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou platné od 1. 6. 2006. 

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

a) 
b) 

prodávající je v prodlení s dodáním zboží, nebo dodá menší než sjednané množství zboží 
vždy bez předchozí volby jiného nároku z vad zboží, jestliže víc než 5% zboží vykazuje takové vady, které 
znemožňují kupujícímu jeho řádné užívání, nebo nesplňuje technicko-jakostní požadavky. Uvedené vady 
zboží se považují za podstatné porušení smlouvy. 
prodávající je v prodlení s odstraněním reklamovaných vad zboží c) 

11. SALVATORNÍ DOLOŽKA
Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím 
příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze 
oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozím odstavci se obě smluvní strany zavazují neúčinné a 
neúplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší 
ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) 
b) 

Neplatnost některého ze smluvních ustanovení nemá vliv na platnost ustanovení ostatních. 
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě těchto Všeobecných nákupních podmínek se řídí 
právem České republiky. 
Strany této smlouvy se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z těchto smluv, 
nebo které vzniknou v souvislosti s nimi, včetně otázek jejich platnosti, jejich výkladu, realizace či ukončení práv 
z těchto právních vztahů přímo vznikajících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/94 Sb. O 
rozhodčích řízeních a výkonu rozhodčích nálezů, s vyloučením pravomoci obecných soudů, jedním rozhodcem,
který bude jmenován jednatelem společnosti, je JUDr. Tedor Chomča. 
Strany této smlouvy se výslovně dohodly, že prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
kupujícího - SKLOPAN LIBEREC, a.s., který nesmí být bezdůvodně odepřen, svou pohledávku či pohledávky vůči 
kupujícímu postoupit nebo zastavit třetí osobě. 

c) 
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