NÁKUPNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti VIADRUS a.s.,
se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,
ze dne 25. 5. 2018
1.

Tyto podmínky jsou závazné pro nákup zboží. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek nebo
jejich dodatky jsou platné pouze, jsou-li odsouhlaseny oběma smluvními stranami a jsou-li
tyto součástí kupní smlouvy.

2.

Za uzavření kupní smlouvy v písemné formě se považuje i potvrzení písemné objednávky
(návrhu kupní smlouvy) kupujícího prodávajícím. Za písemnou formu se považuje i
elektronická komunikace (email, fax). Objednávka (návrh smlouvy) musí obsahovat alespoň
tyto údaje:
•

určení nakupovaného zboží, jednotlivě nebo co do množství a druhu,

•

určení požadované jakosti a provedení zboží,

•

identifikace vzorku / předlohy a odkaz na protokol o vlastnostech vzorku / popis
předlohy, pokud je zboží dodáno podle vzorku / předlohy,

•

cenu zboží,

•

termín a místo dodání, záruční dobu,

•

údaj, že objednávka může být potvrzena toliko písemně, jinak kupní smlouva
nevznikne.

3.

Uzavřením

smlouvy

pozbývají

právní

účinnosti

jakákoliv

předchozí

ujednání

a

korespondence vztahující se k obsahu smlouvy. Dodatky a změny této kupní smlouvy jsou
platné jen v písemné formě. Návrh kupních smluv, změn a dodatků je kupující oprávněn
podepisovat a označovat elektronickým způsobem. Telegrafická a dálnopisná sdělení a
sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení
osoby, která právní úkon učinila, jsou považována za písemnou formu. Uzavřením dílčí
smlouvy přebírá prodávající na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 nebezpečí změny okolností.
Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností i ve smyslu § 2620 odst. 2
občanského zákoníku v případě, spočívá-li předmět plnění v provedení díla. Plněním kupní
smlouvy prodávající souhlasí s těmito nákupními podmínkami.
4.

Dohoda o ceně je předpokladem pro vznik smlouvy. Prodávající není oprávněn po uzavření
smlouvy změnit cenu v neprospěch kupujícího bez jeho písemného souhlasu.

5.

Cena zboží zahrnuje i veškeré vedlejší náklady prodávajícího, přičemž není-li ve smlouvě
uvedeno jinak, cena zahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání a případně další
náklady na služby či činnosti realizované prodávajícím v souvislosti s dodávkou zboží. Cena
zahrnuje i náklady na pojištění zboží, pokud prodávající je povinen zboží dle smlouvy či na
základě zákona pojistit.

6.

Místo dodání zboží je místo dohodnuté ve smlouvě. Pokud není stanoveno v kupní smlouvě
jinak, dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu. Dodání zboží předáním
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího musí být ve smlouvě výslovně sjednáno.

7.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží ze strany
kupujícího.

8.

Prodávající každé plnění předem avizuje kupujícímu s tím, že vždy uvede celé číslo
objednávky, její datum, vyhotovení a přesnou specifikaci zboží, které odpovídá uzavřené
kupní smlouvě, resp. objednávce kupujícího.

9.

Při přepravě zásilek se prodávající řídí dispozicemi kupujícího. U zásilek v hmotných
jednotkách přepravovaných za využití železniční dopravy je nutné její úřední zvážení.

10.

Prodávající je povinen zajistit přepravu zboží do místa dodání a zajistit veškeré souhlasy a
rozhodnutí příslušných orgánů, které jsou nutné pro dodání a přepravu zboží do místa
dodání, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Kupující se zavazuje k tomu poskytnout
prodávajícímu nutnou součinnost.

11.

Podmínkou úhrady kupní ceny je doručení daňového dokladu – faktury, na základě kterého
je kupní cena splatná. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti požadované příslušným
právním předpisem (zákon č. 245/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH), ve
znění pozdějších předpisů v případě, že prodávající má sídlo / místo podnikání na území
České republiky, případně pokud je prodávající plátce daně z přidané hodnoty na území
České republiky). Každá faktura musí být doručena kupujícímu vždy v originále a v jedné
kopii, anebo elektronicky v případě, že je opatřena elektronickým podpisem dle zvláštního
právního předpisu. V případě, že prodávající nesplní tyto podmínky, bude kupující považovat
tuto fakturu za neúplnou a do doby, kdy mu bude doručena úplná faktura, nebude povinen ji
uhradit. Prodávající se dále zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost v případě, že ze
strany správce daně bude dodatečně zpochybněno, že daňový doklad vystavený
prodávajícím neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zněním
zákona o DPH, případně jiným relevantním právním předpisem. Dokud prodávající svou
povinnost poskytnout součinnost nesplní, není kupující povinen uhradit jakoukoliv část kupní

ceny, případně splnit jinou peněžitou povinnost vyplývající pro něj z kupní smlouvy či těchto
podmínek.
12.

Prodávající, který má sídlo / místo podnikání na území České republiky, případně který je
plátce daně z přidané hodnoty na území České republiky, výslovně prohlašuje, že nemá vůči
orgánům daňové správy, splatné závazky a nenaplňuje podmínky a okolnosti uvedené v §
109 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platném od 1. 4. 2011, které by mohly vyvolat z titulu
zákonného ručení povinnost kupujícího odvést daň z přidané hodnoty za prodávajícího ve
smyslu uvedeného ustanovení, a současně prohlašuje, že u něj takové naplnění podmínek
a okolností nehrozí a že přijme veškerá opatření, aby k takovému naplnění podmínek a
okolností nedošlo. Prodávající se zavazuje, že v případě, že by k naplnění těchto podmínek
a okolností v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění došlo či by jejich naplnění hrozilo,
bude kupujícího neprodleně písemně informovat. Za účelem prokázání výše uvedeného se
prodávající zavazuje předložit kupujícímu na základě jeho výzvy aktuální potvrzení (ne starší
než sedm dnů) o daňové bezdlužnosti (potvrzení o stavu osobního daňového účtu), a to
nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu. Pokud v době uzavření
této kupní smlouvy není ve sbírce listin obchodního rejstříku uložena poslední účetní závěrka
prodávajícího, v případě, že prodávající povinnosti sestavit účetní závěrku podléhá,
popřípadě poslední účetní závěrka prodávajícího ověřená auditorem, pokud je ověření této
účetní závěrky prodávajícího zákonem vyžadováno, zavazuje se prodávající ověřenou kopii
takovéto účetní závěrky předložit kupujícímu na základě jeho písemné výzvy. V případě, že
bude prodávající v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce, je povinen
zaplatit kupujícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; pokud prodlení
prodávajícího trvá déle než 14 dní, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Tím
nejsou dotčena ostatní práva kupujícího vyplývající z porušení povinnosti prodávajícího
dodat zboží řádně a včas, zejména pak právo kupujícího na náhradu škody či práva na
zaplacení dalších smluvních pokut.

13.

Kupní cena uplatněná fakturou je splatná do 60 dnů od doručení faktury kupujícímu, pokud v
dílčí kupní smlouvě není dohodnuto jinak. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní
ceny (zaplacením faktury) je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve
výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Spočívá-li předmět plnění v provedení
díla a provádí-li se a přejímá-li se dílo po částech, vylučuje se právo prodávajícího na
zaplacení ceny za každou část díla ve smyslu § 2610 odst. 2 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož
i právo požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím
k vynaloženým nákladům ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.
14.

Pro případ, že prodávající nedodrží sjednanou dodací lhůtu, je povinen zaplatit kupujícímu
za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny nedodaného zboží. Tím nejsou
dotčena ostatní práva kupujícího vyplývající z porušení povinnosti prodávajícího dodat zboží
řádně a včas, zejména pak právo kupujícího na náhradu škody či práva na zaplacení dalších
smluvních pokut. Trvá-li prodlení prodávajícího s dodáním zboží déle než 7 dní, zakládá tato
skutečnost současně právo kupujícího odstoupit od smlouvy formou písemného oznámení
prodávajícímu. V tomto případě odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení
o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud nebude odstoupení od smlouvy
prodávajícímu doručeno ani po uplynutí 10 dní od jejího odeslání, je považováno za řádně
doručenou. Kupující neposkytuje prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu.

15.

Prodávající ručí za to, že dodá zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva
a zboží opatří pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Prodávající se tedy dále
zaručuje, že zboží bude způsobilé pro použití k účelu uvedenému v kupní smlouvě (jinak
k obvyklému účelu).

16.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost smluveného zboží. Pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak, činí délka záruční doby 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem
dodání zboží. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží
pro jeho vady.

17.

Má-li dodané zboží vady anebo vyskytnou-li se na dodaném zboží během záruční doby vady,
má kupující právo požadovat odstranění notifikovaných vad dodáním náhradního zboží za
zboží vadné, dodáním chybějícího zboží či odstranění vad opravou zboží (pokud je zboží
opravitelné), a to ve lhůtě 10 dnů od notifikace vady kupujícím prodávajícímu, nedohodnouli se strany jinak. V případě, že vadně dodané zboží již bylo zapracováno do finálního výrobku
kupujícího anebo v případě, že prodávající vady neodstraní ve výše uvedené lhůtě, může
kupující vedle výše specifikovaných nároků požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
může odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že vadně dodané zboží již bylo zapracováno
do finálního výrobku kupujícího a tento výrobek byl již prodán třetí osobě („kupující finálního
výrobku“), má kupující kromě výše uvedených nároků rovněž nárok na náhradu veškerých
účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad finálního
výrobku, které u kupujícího uplatnil kupující finálního výrobku či konečný spotřebitel finálního

výrobku. Právo volby mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky z odpovědnosti za vady/
ze záruční odpovědnosti prodávajícího má kupující.
18.

Má-li dodané zboží vady anebo vyskytnou-li se na dodaném zboží během záruční doby vady
je kupující rovněž oprávněn požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05%
z ceny vadného zboží. Při prodlení prodávajícího s povinností odstranit vadu dodaného zboží
v lhůtě 10 dnů dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn za každý tento den prodlení
požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny vadného zboží. Tím
nejsou dotčena ostatní práva kupujícího vyplývající z porušení povinnosti prodávajícího
dodat zboží řádně a včas, zejména pak právo kupujícího na náhradu škody či práva na
zaplacení dalších smluvních pokut

19.

Kupující je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy, resp. její části, pokud mu prodávající
řádně a včas neposkytl zboží ve smluveném množství, jakosti a provedení. Dodá-li
prodávající kupujícímu větší množství či počet zboží (či jiného plnění), než bylo ujednáno, je
smlouva uzavřena na toto větší množství pouze za předpokladu, že je kupující výslovně
přijme bez zbytečného odkladu po jeho dodání. Pokud tak neučiní, smlouva uzavřena není,
tzn. § 2093 občanského zákoníku se neaplikuje.

20.

V případě, že se reklamace vad dodaného zboží ukáže jako oprávněná, má kupující nárok
na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Tím nejsou
dotčena další práva kupujícího, zejména právo na náhradu vzniklé škody či práva na
zaplacení příslušných smluvních pokut.

21.

V případě porušení povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či těchto podmínek strana
porušivší smluvní povinnost nahradí poškozené straně skutečnou škodu a ušlý zisk. Vylučuje
však se povinnost kupujícího nahradit prodávajícímu újmu, kterou nebylo možno v době
uzavření rámcové či dílčí smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost
kupujícího nahradit prodávajícímu nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského
zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v
souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou v penězích. Promlčecí lhůty k vykonání práv
vzniklých na základě nebo v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou se v případě
uzavření jakékoli dohody o mimosoudním jednání kupujícího a prodávajícího o právu nebo o
okolnosti, která právo zakládá, nestaví a počínají běžet či běží dál bez ohledu na případnou
existenci takové dohody. Ustanovení § 647 občanského zákoníku se nepoužije.

22.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku jeho předání kupujícímu v místě
plnění. Pokud však kupující získá oprávnění se zbožím nakládat před převzetím v místě

plnění, kupující nabývá vlastnické právo ke zboží v okamžiku, kdy získá oprávnění zásilkou
nakládat.
23.

Prodávající není oprávněn zadržet zboží z důvodu existence jakýchkoliv svých splatných
pohledávek za kupujícím nebo takové své pohledávky jednostranně započítávat vůči
pohledávkám kujícího za prodávajícím. Prodávající není rovněž oprávněn, postoupit nebo
zastavit jakoukoliv svoji pohledávku za kupujícím. V případě porušení v tomto odstavci
uvedených povinností prodávajícího je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% z předmětné pohledávky. Tím nejsou dotčena práva
kupujícího na náhradu škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut. Smluvní strany
se dále dohodly, že kupující je oprávněn proti pohledávce prodávajícího započíst jakékoliv
pohledávky, tedy i své pohledávky vůči prodávajícímu, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2
občanského zákoníku považovat za nejisté nebo neurčité. Uplatňuje-li kterákoli ze smluvních
stran vůči druhé smluvní straně jakoukoli svou pohledávku vzniklou na základě nebo v
souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou, vylučuje se právo věřitele takové pohledávky na
úhradu souvisejících nákladů v paušální výši stanovené v § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,
v platném znění.

24.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, nároku na úhradu smluvních pokud,
úroků z prodlení a dalších nároků vzniklých z porušení smlouvy, ani smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto
plnění vrátí, u peněžního závazku spolu se zákonnými úroky z prodlení. Vrací-li plnění strana,
která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

25.

Prodávající vyznačí vždy v kupní smlouvě a ve faktuře, zda součástí dodávky je vratný obal.
Cenu vratného obalu prodávající fakturuje kupujícímu zvlášť samostatnou fakturou, pokud
kupující tento vratný obal nevrátí prodávajícímu ve lhůtě 6 měsíců ode dne dodání zboží.

26.

Prodávající je povinen každou dílčí dodávku hlásit návěštím (avízem) na adresu, na kterou
dodávku zboží odesílá. Veškeré dodávky (kusové, poštovní, železniční apod.) prodávající
označuje vždy přesnou adresou a číslem příslušné objednávky (návrhu smlouvy) nebo kupní
smlouvy na vnější straně obalu, ve všech písemnostech, odesílacích dokladů (nákladních
listech, průvodkách, dodacích listech apod.) prodávající vždy uvádí přesnou adresu a číslo
objednávky (návrhu smlouvy) nebo kupní smlouvy kupujícího. V případě, že prodávající
sdružuje v jedné zásilce zboží, které je dodáno v rámci více kupních smluv uzavřených s

kupujícím, avizuje každou dodávku samostatně a vyúčtuje ji, pokud není dojednáno jinak,
samostatnou fakturou. Prodávající odešle veškeré doklady potřebné ke správnému převzetí
dodaného zboží (návěští, dodací list, balící list, ložný list apod.) nejpozději s dodávkou zboží.
V případě nedodržení těchto ustanovení je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat
náhradu vzniklé škody a případných vícenákladů.
27.

Náklady na přepravu zboží, včetně obalů, hradí prodávající, pokud nebude ve smlouvě
dohodnuto jinak. Zpětné náklady za přepravu obalů vrácené kupujícím hradí kupující, pokud
nebude ve smlouvě ujednáno jinak.

28.

Prodávající ručí za to, že dodané zboží bude splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

29.

Osobní údaje: Pokud budou v souvislosti se smlouvou předány jednou smluvní stranou
druhé smluvní straně osobní údaje, zavazuje se smluvní strana, která je jejich příjemcem,
používat tyto osobní údaje nebo předávat je třetím osobám (pokud nebude v konkrétním
případě dohodnuto jinak) jen pro účely plnění smlouvy, k plnění povinností uložených jí
právním předpisem nebo na jeho základě nebo k ochraně svých oprávněných zájmů,
uchovávat je jen k tomu potřebnou dobu a po jejím uplynutí je vymazat.

30.

Kupní smlouva se řídí právem České republiky, s vyloučením kolizních norem a Vídeňské
úmluvy o mezinárodní koupi zboží, v příslušných částech zejména občanským zákoníkem.

31.

Tyto nákupní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 a jsou nedílnou součástí uzavřené kupní
smlouvy.

