
Nákupní obchodní podmínky VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 
 

 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1.1. Podle těchto nákupních obchodních podmínek („OP“) uzavírá společnost 
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., se sídlem: Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 
70600, IČ: 25849026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě pod sp. zn. B 2260, coby kupující nebo objednatel („objednatel“) kupní 
smlouvy či smlouvy o dílo, jejichž předmětem je úplatná dodávka (tj. koupě nebo 
zhotovení) zboží („předmět dodávky“) fyzickými nebo právnickými osobami 
(„dodavatel“), a to rámcové smlouvy („rámcová smlouva“) a dílčí smlouvy 
uzavírané na základě rámcové smlouvy nebo dílčí smlouvy, jejichž uzavření 
sjednání rámcové smlouvy nepředchází („dílčí smlouva“). Neurčí-li OP jinak, 
rozumí se smlouvou jak rámcová, tak dílčí smlouva.   

1.2. Objednatel uzavírá smlouvy vždy za použití OP, není-li mezi stranami výslovně 
ujednáno jinak. Vůlí objednatele je podřídit režim smlouvy výhradně OP 
(objednatel proto předem vylučuje jakékoli použití obchodních podmínek 
dodavatele). 

1.3. OP tvoří neoddělitelnou součást smlouvy, a to bez ohledu na to, zdali smlouva na 
OP přímo odkazuje či nikoli, není-li mezi stranami výslovně ujednáno jinak. 
Uzavřením smlouvy dodavatel potvrzuje, že jsou mu OP známy a že se podrobně 
seznámil s jejich obsahem. Není-li výslovně určeno jinak, znamená odkaz na 
smlouvu také odkaz na OP. Ujednání ve smlouvě mají přednost před OP. 

1.4. Není-li rámcovou smlouvou sjednáno jinak, nezakládá na straně objednatele 
povinnost uzavírat s dodavatelem dílčí smlouvy. Dílčí smlouvy lze uzavírat také 
elektronickou formou (např. e-mailem), není-li rámcovou smlouvou určeno jinak. 

1.5. Přijetí návrhu smlouvy s dodatky či odchylkami se nepřipouští, použití ustanovení 
§ 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“) se proto vylučuje. 

Článek II. Cenové a platební podmínky 

2.1. Cena za předmět dodávky („cena“) platí jako pevná a nepřekročitelná. Cena 
zahrnuje veškeré náklady dodavatele potřebné pro řádnou a včasnou dodávku 
předmětu dodávky, jakož i úplatu za licenci, je-li její poskytnutí objednateli 
potřebné pro užívání předmětu dodávky.  

2.2. K ceně bude připočtena DPH v příslušné zákonné sazbě, bude-li dodávka 
předmětu dodávky dle smlouvy zdanitelným plněním ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon 
o DPH“). 

2.3. Cena bude vyúčtována fakturou, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů, zejména pak podle zákona o DPH; faktura 
bude dále svým obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 S., o účetnictví, ve znění 
pozdějších přepisů. Není-li smlouvou určeno jinak, činí lhůta splatnosti ceny 90 
dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

2.4. Nezbytnou podmínkou pro vystavení faktury dodavatelem bude objednatelem 
potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu dodávky (bez tohoto 
dokumentu není dodavatel oprávněn fakturu vystavit, jeho kopie bude přílohou 
faktury). 

2.5. Nebude-li mít faktura náležitosti (přílohy) určené smlouvou (OP), objednatel 
fakturu vrátí dodavateli (ve lhůtě její splatnosti) se žádostí o provedení opravy 
nebo doplnění. Ode dne doručení bezvadné faktury objednateli běží znovu lhůta 
splatnosti (a to v celém jejím rozsahu). 

2.6. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet dodavatele 
uvedený na faktuře - tímto účtem přitom může být pouze tzv. zveřejněný účet ve 
smyslu zákona o DPH (bude-li dodavatel plátem DPH dle předpisů České 
republiky). Bude-li objednatel coby příjemce plnění dle smlouvy ručit dle zákona 
o DPH za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto plnění, je objednatel 
oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za dodavatele přímo správci daně 
dodavatele, o čemž dodavatele písemně vyrozumí. Takovou úhradou dochází ke 
snížení pohledávky dodavatele za objednatelem o příslušnou částku daně a 
dodavatel tudíž není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky. 

Článek III. Dodání předmětu dodávky 

3.1. Závazek dodavatele dodat předmět dodávky je splněn dodáním zcela 
dokončeného předmětu dodávky (včetně dokladů určených smlouvou) do místa 
určení a jeho převzetím objednatelem. O předání a převzetí předmětu dodávky 
smluvní strany pořídí písemný protokol. Objednatel není povinen převzít 
předmět dodávky mající vady (nedodělky). 

3.2. Není-li určeno jinak, platí pro dodávku předmětu dodávky doložka FCA dle 
INCOTERMS verze 2020.  

Článek IV. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

4.1. Předmět dodávky má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

4.2. Veškeré dodané a instalované výrobky (věci) tvořící součást předmětu dodávky, 
musí být nové a nepoužité (tj. nesmí se jednat o repasované výrobky či věci) a 
musí se jednat o výrobky (věci), které jsou bez vad a odpovídají platným 

technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům.  

4.3. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 24 měsíců, není-li 
sjednáno jinak, kterou přejímá závazek, že předmět dodávky a každá jeho část 
bude prosta jakýchkoli vad, věcných i právních, a že předmět dodávky bude po 

celou záruční dobu způsobilý ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

4.4. Oznámení vady (reklamace) budou uplatňovány písemně nebo elektronickou 
poštou. Dodavatel bez zbytečného odkladu objednateli potvrdí přijetí tohoto 
oznámení. 

4.5. Nebude-li objednatelem v konkrétních případech stanoveno jinak, je dodavatel 
povinen zahájit odstraňování vady: (i) do 3 pracovních dnů po oznámení vady 
bránící užívání/provozu předmětu dodávky (tyto vady musejí být odstraněny do 
10 pracovních dnů po jejich oznámení), (ii) do 3 pracovních dnů po oznámení 
vady v ostatních případech (tyto vady musejí být odstraněny do 10 pracovních 
dnů po jejich oznámení). Dodavatel je povinen vadu odstranit, i pokud reklamaci 
neuznává. 

4.6. Neodstraní-li dodavatel reklamované vady ve stanovené lhůtě, popřípadě je-li v 
prodlení se zahájením odstraňování vady, resp. pokud dodavatel sdělí, že vady 
neodstraní, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit 
třetí osobou, a to na náklady dodavatele a při zachování záruky za jakost, aniž by 
tímto objednatel jakkoli omezil svá práva dle smlouvy (OP).    

Článek V. Smluvní pokuty, náhrada škody či jiné újmy 

5.1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

- ve výši 0,5 % z ceny (bez DPH) za každý, i jen započatý den prodlení dodavatele 
s dodáním předmětu dodávky, 

- ve výši 0,1 % ceny (bez DPH), nejméně však 1000 Kč, za každý, i jen započatý 
den prodlení dodavatele se zahájením odstranění každé jednotlivé vady, 

- ve výši 0,1 % ceny (bez DPH), nejméně však 1000 Kč, za každý, i jen započatý 
den prodlení dodavatele s odstraněním každé jednotlivé vady (nebránící 
užívání/provozu předmětu dodávky), 

- ve výši 0,5 % ceny (bez DPH) za každý, i jen započatý den prodlení dodavatele s 
odstraněním každé jednotlivé vady (bránící užívání/provozu předmětu 
dodávky).  

5.2. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či 
jiné újmy. Zaplacením smluvní pokuty se dodavatel nezprošťuje své povinnosti 
splnit smluvní pokutou utvrzený závazek. Smluvní pokutu (vyjma smluvních pokut 
v OP) lze sjednat pouze písemnou formou. 

5.3. Uzavřením smlouvy dodavatel výslovně potvrzuje, že je srozuměn s charakterem 
podnikatelské činnosti objednatele (nepřetržitý provoz) a skutečností, že 
předmět dodávky je potřebný pro výrobu objednatele a bere současně na 
vědomí, že objednatel má opodstatněný zájem na řádném a včasném plnění 
povinností dodavatele s tím, že prodlení dodavatele může způsobit významnou 
újmu objednatele, zejména, nikoli však výlučně, ve formě ušlého zisku, marně 
vynaložených nákladů, penalizace ze strany zákazníků objednatele, zvýšených 
nákladů na dodávku nahrazující plnění dle smlouvy (na tzv. náhradní obchod), za 

kterou odpovídá dodavatel.       

Článek VI. Ukončení smlouvy 

6.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek určených právními 
předpisy, resp. smlouvou (OP), zejména tedy při podstatném porušení smlouvy 
dodavatelem (za takové porušení se považuje zejména prodlení dodavatele s 
dodáním předmětu dodávky delší než 30 dní, opakované porušování povinností 
přes výzvu objednatele; jako opakované se rozumí alespoň dvojí porušení 
povinností). Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit: (i) vstoupí-li 
dodavatel do likvidace, (ii) bude-li rozhodnuto o úpadku dodavatele (právní moc 
takového rozhodnutí se nevyžaduje), (iii) je-li vůči dodavateli zahájeno 
insolvenční řízení na jeho vlastní návrh, (iv) podá-li dodavatel vůči své osobě 
návrh na vyhlášení moratoria. 

Článek VII. Ostatní ujednání 

7.1. OP, smlouva a veškeré právní vztahy těmito dokumenty upravené, jakož i dále 
právní vztahy s nimi související se řídí právním řádem České republiky, především 
pak občanským zákoníkem. Toto ujednání má současně povahu volby právního 
režimu (volby práva) v případě smluvního vztahu s tzv. mezinárodním prvkem. 

7.2. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy (OP) anebo v souvislosti se smlouvou 
(OP), budou rozhodovány s konečnou platností věcně příslušným soudem v 
Ostravě (tímto je sjednána pravomoc soudů České republiky). 

7.3. Každé ustanovení smlouvy (OP) se považuje za plně oddělitelné, jeho případná 
neplatnost, neúčinnost, nevymahatelnost či zdánlivost tedy nemá vliv na zbylou 

část smlouvy (OP). 

7.4. Veškeré změny a/nebo dodatky k rámcové smlouvě musí být učiněny výhradně 
písemně, a to formou vzestupně číslovaných listinných dodatků podepsaných 
všemi smluvními stranami. 

7.5. Pohledávky ze smlouvy (OP) není dodavatel oprávněn postoupit či zastavit ve 
prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7.6. Uzavřením smlouvy smluvní potvrzují, že za ně jednají jejich oprávnění zástupci, a 
také, že jsou zcela oprávněny smlouvu uzavřít, jakož i plnit závazky z ní plynoucí, 
přičemž disponují souhlasem svých orgánů (valné hromady, dozorčí rady apod.), 
pokud je takového souhlasu dle příslušných právních předpisů třeba. 


