VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK ZBOŽÍ, PROVÁDĚNÍ DÍLA
A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
VZNIK SMLOUVY
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Návrh na uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy na poskytnutí služeb, či jiné obdobné
smlouvy (dále jen „smlouva“), předložený odběratelem, tzn. společností Hutní montáže, a.s.,
IČ: 15504140, sídlem: Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „odběratel“) v písemné
formě ve dvojím vyhotovení, potvrdí dodavatel (dále jen “dodavatel“) rovněž v písemné formě ve
lhůtě do 14 dnů po doručení návrhu. Přijetí návrhu smlouvy může dodavatel oznámit odběrateli
rovněž faxem nebo e-mailem, přičemž dodavatel je povinen do 3 pracovních dnů od odeslání faxu
nebo e-mailu, odeslat originál písemného přijetí návrhu smlouvy na adresu sídla odběratele. Přijetí
a potvrzení návrhu odběratele s dodatkem nebo odchylkou je však vyloučeno, jakékoliv dodatky či
odchylky navržené dodavatelem tak představují odmítnutí návrhu odběratele a považují se za
nový návrh. Smlouva je uzavřena, dohodnou-li se odběratel a dodavatel o celém obsahu smlouvy.
Dodavatel, který obdržel od odběratele návrh smlouvy, může vyjádřit souhlas s návrhem smlouvy
rovněž tím, že ve lhůtě stanovené pro přijetí návrhu smlouvy poskytne požadované plnění, tedy
zejména odešle odběrateli požadované zboží, provede dílo, poskytne poptávanou službu, apod.
Dohoda o ceně vznikne také tím, že odběratel zaplatí po převzetí zboží, či dodání služby cenu ve
výši požadované dodavatelem.
Jakékoli změny smlouvy po jejím uzavření jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran,
a to písemným dodatkem ke smlouvě oboustranně podepsaným.
Nedílnou součástí návrhu odběratele na uzavření smlouvy jsou tyto Všeobecné nákupní podmínky
zboží a služeb (dále jen Podmínky). Potvrzením návrhu na uzavření smlouvy dodavatel současně
závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi dodavatele obsaženými v těchto Podmínkách a
z těchto Podmínek vyplývajícími.
Obchodní podmínky dodavatele, pokud se odchylují od obsahu těchto Podmínek nebo smlouvy,
nebo jsou s nimi v rozporu, jsou neúčinné a nestanou se součástí uzavřené smlouvy, ledaže
s nimi odběratel písemně výslovně vyjádří souhlas.
DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení v souladu s uzavřenou
smlouvou.
Dodavatel je povinen dodat zboží na adresu uvedenou v odesílacích dispozicích odběratele
v příslušné smlouvě. Každá, i dílčí dodávka, musí být hlášena návěštím. Zásilky musí být
označeny vždy číslem smlouvy odběratele i na vnější straně obalu. Náklady na přepravu zboží
jsou součástí kupní ceny zboží.
Zboží musí být dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní
podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během dopravy do sjednaného místa určení.
Obaly a náklady na obalení jdou k tíži dodavatele a jsou součástí smluvní ceny. Použitý obal a
fixační materiály se vracejí, jen když je to výslovně ujednáno.
Zboží dodávané podle více smluv, avšak sdružené v jedné zásilce, musí být avizováno pro
každou smlouvu samostatně.
Předává-li dodavatel odběrateli zboží v sídle odběratele, bude o předání sepsán protokol o
předání a převzetí zboží, který obě strany podepíší.
Dodavatel je povinen včas, nejpozději při předání zboží, předat odběrateli doklady nutné
k převzetí a volnému nakládání se zbožím. Doklady musí být dobře čitelné, přehledné, bez chyb a
označené číslem smlouvy. Není-li odběratelem požadováno něco jiného, musí být doklady
vyhotoveny v českém jazyce.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přejde z dodavatele na odběratele
v okamžiku předání zboží odběrateli.
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PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Dodavatel je povinen při provádění díla a/nebo poskytování služeb dodržovat veškeré
technologické postupy, platné technické či právní normy, požadavky státních orgánů, mj. (avšak
nikoliv výlučně jen) i pracovně právní předpisy, pravidla ochrany životního prostředí, pravidla
BOZP a provozní pravidla a předpisy odběratele.
Dodavatel a jeho poddodavatelé budou využívat pouze kvalifikované a řádně poučené
zaměstnance a budou v plné míře dodržovat povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
Odběratel má právo v závažných případech požadovat výměnu personálu dodavatele. Tato
zásada platí především v případě, kdy existují oprávněné pochybnosti o nezbytných zkušenostech
nebo kvalifikaci, použitých zaměstnanců, resp. kdy nejsou dodržována ustanovení BOZP, či
ochrany životního prostředí. Dodavatel se zavazuje, že se v těchto případech postará
o kvalifikovanou náhradu. Sjednané termíny poskytnutí plnění zůstávají tímto nedotčeny. K
výměně personálu dodavatelem je třeba předchozího písemného souhlasu odběratele. Všechny
vícenáklady s tím spojené nese dodavatel.
Dodavatel se zavazuje, že uhradí odběrateli veškeré přímé a nepřímé škody a náklady
vyplývajících z porušení právních norem, které způsobil dodavatel nebo jeho zaměstnanců, resp.
poddodavatelé.
Termíny plnění stanovené smlouvou či na základě ní jsou závazné. Dodavatel je povinen
neprodleně písemně informovat odběratele, jestliže zjistí, že nastaly nebo že mohou nastat
okolnosti, ze kterých vyplývá, že sjednaný termín nebude dodržen.
Na absenci součinnosti, již měl poskytnout odběratel, se může dodavatel odvolávat pouze v tom
případě, kdy tato součinnost nebyla poskytnuta v přiměřené lhůtě poté, co byla písemně
dodavatelem vyžádána.
Služby sjednané ve smlouvě se považují za dodané ve chvíli, kdy odběratel vystaví k rukám
dodavatele písemný protokol o provedení služeb.
Jestliže dodavatel v rámci smlouvy o dílo či smlouvy obdobné zhotovuje věc u odběratele, je
odběratel jejím vlastníkem, avšak nebezpečí škody na věci nese až do písemného převzetí
odběratelem dodavatel.
Je-li předmětem plnění smlouvy údržba, oprava či úprava věci, nese nebezpečí škody na této věci
dodavatel, a to až do písemného převzetí odběratelem.
Vlastnické právo k výsledku činnosti dodavatele přechází na odběratele okamžikem provedení
díla (s výjimkou případů provádění díla u odběratele dle odst. 21. výše), poskytnutí služby, prací
nebo jiných výkonů.
NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ

24.

25.

26.

27.

28.

Dodavatel poskytne odběrateli záruku za jakost zboží, prací, díla či poskytnutých služeb ode dne
převzetí, a to na dobu individuálně dohodnutou ve smlouvě, avšak minimálně v trvání 24 měsíců
(dále jen „záruční doba“).
Odběratel je povinen oznámit dodavateli zjištěné vady písemně, dopisem, faxem nebo e-mailem.
Odběratel v reklamaci zjištěnou vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje, a oznámí své
požadavky na způsob odstranění vady, jakož i termín, do kterého má být vada odstraněna.
Reklamaci množství anebo zjevných vad je odběratel oprávněn uplatnit nejpozději do 1 měsíce od
převzetí zboží, prací, díla či provedených služeb od dodavatele nebo dopravce. Ostatní vady je
odběratel oprávněn uplatnit kdykoliv v průběhu záruční doby. Reklamace je včasná, je-li
odběratelem odeslána v poslední den záruční doby.
Není-li stranami dohodnuto něco jiného, je dodavatel povinen do 7 dnů od doručení reklamace
odstranit zjištěné vady dle požadavku odběratele opravou nebo bezplatnou výměnou vadného
plnění za bezvadné, zejména dodáním nového zboží, vyhotovením nového díla, poskytnutím
nových prací, či služeb apod. Při poskytnutí náhradního zboží nebo díla, vrátí odběratel vadné
plnění dodavateli dle sdělených přepravních dispozic na náklady dodavatele, pokud je to možné.
Je-li to odběratelem požadováno, je dodavatel povinen vyslat svého zástupce bez zbytečného
odkladu k prohlídce reklamované vady za účelem jejího posouzení.
Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady ve lhůtě požadované odběratelem nebo ve lhůtě
stranami vzájemně dohodnuté písemně, je odběratel oprávněn zajistit odstranění vady třetí
osobou na náklady dodavatele, přičemž tyto je dodavatel povinen uhradit do 30 dnů od doručení
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vyúčtování nákladů. Odběratel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit, případně požadovat
přiměřenou slevu z ceny.
29. Do doby odstranění vad není odběratel povinen platit část z ceny, jež by odpovídala jeho nároku
na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny. Tato část ceny bude odběrateli vypořádána po
skončení reklamačního řízení podle jeho výsledku. Odběratel není v prodlení se zaplacením
zadržované části ceny, i když nebude jeho reklamace uznána oprávněnou.
30. Vedle nároků z odpovědnosti za vady má odběratel nárok na náhradu vzniklé škody a na smluvní
pokutu ve výši určené v těchto Podmínkách, příp. ve výši dohodnuté ve smlouvě.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.

Smluvní plnění (zdanitelné plnění) poskytované po dobu delší než jednoho měsíce mohou být
dodavatelem fakturována měsíčně. Faktura (daňový doklad) vystavená dodavatelem musí být
zaslána elektronicky na e-mailovou adresu: HM.INVOICES@hutni-montaze.cz nebo poštou na
adresu sídla odběratele a musí obsahovat:
 číslo návrhu smlouvy odběratele,
 číslo projekt odbreratele,
 číslo objednávky odběratele,
 rozsah (množství) a předmět plnění smlouvy s označením SKP(Standardní klasifikace
produkce),
 smluvní cenu za jednotku množství a úhrnnou cenu ve sjednané měně,
 číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno,
 lhůtu splatnosti faktury v délce 60 dnů; která začne běžet od data doručení faktury odběrateli,
 údaje dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
K faktuře musí být přiložen doklad prokazující řádné předání zboží, zhotovení díla či provedení
služeb (dodací list nebo protokol ).
Nesplnění výše uvedených podmínek opravňuje odběratele vrátit fakturu dodavateli k doplnění
nebo opravě. Sjednaná lhůta splatnosti začne znovu běžet ode dne doručení opravené faktury
odběrateli.
Platby provádí odběratel převodním příkazem na číslo účtu uvedené ve faktuře (daňovém
dokladu) dodavatele, peněžitý závazek je splněn v okamžiku odepsání fakturované částky z účtu
odběratele ve prospěch dodavatele.
Nárok na zaplacení sjednané ceny vzniká řádným splněním závazku dodavatele.
Pro případ nezaplacení ceny za zboží, služby a dalších peněžitých závazků stran vyplývajících ze
smlouvy nebo z jejího nesplnění ve lhůtě splatnosti, sjednávají odběratel a dodavatel denní sazbu
úroku z prodlení ve výši v zákonné výši z dlužné částky.
Není-li ve smlouvě sjednáno něco jiného, je dodavatel povinen uhradit odběratelem uplatněné
pohledávky na náhradu škody anebo smluvní pokutu do 30 dnů od doručení vyúčtování.
Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení pohledávek z této smlouvy vůči
jakýmkoliv jiným pohledávkám odběratele. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávky za
odběratelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu odběratele.
OCHRANA PRÁV PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

39.

Veškerá technická dokumentace (výkresy, technické doklady, kalkulace, postupy, návody atd.),
kterou odběratel předá dodavateli jako podklad k výrobě zboží, provedení díla, poskytnutí služeb
apod., zůstává výhradním duševním vlastnictvím odběratele. Předmětem výhradního duševního
vlastnictví odběratele jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které technická
dokumentace zachycuje, a které jsou příslušným způsobem označené.

40.

Technickou dokumentaci ve smyslu bodu 39 těchto Podmínek není dodavatel oprávněn zveřejnit
či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby, ani ji využít pro
vlastní práce nebo výrobu. Technickou dokumentaci je dodavatel oprávněn používat pouze
v souvislosti s realizací předmětu díla. Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné
veřejnoprávní orgány či autority, pokud vykonávají zákonem upravený kontrolní či jiný dohled
podle příslušných zákonů.

41.

Je-li výsledek činnosti/předmět díla dodaný podle smlouvy chráněn autorským právem nebo
právem průmyslového vlastnictví, poskytuje dodavatel odběrateli uzavřením smlouvy oprávnění
k výkonu práva takové plnění užít. Dodavatel souhlasí s tím, aby odběratel užíval takové plnění i
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k jinému účelu, než vyplývá ze smlouvy. Právo takové plnění užít není místně ani časově
omezeno, přičemž toto právo je dále možné převést spolu s tímto plněním.
SMLUVNÍ POKUTY
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

Za nedodržení sjednaného termínu plnění smlouvy je odběratel oprávněn požadovat a dodavatel
je povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného plnění, a to za
každý i započatý den prodlení.
Za každou zjištěnou vadu plnění, reklamovanou v záruční době, kterou prodávající neodstraní ve
lhůtě stanovené těmito Podmínkami nebo stranami dohodnuté, je odběratel oprávněn požadovat a
dodavatel je povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadného plnění za
každý i započatý den prodlení.
Pokud dodavatel nesprávně nebo neúplně vyhotoví doklady nutné k převzetí a volnému nakládání
se zbožím, je povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý neúplně nebo
nesprávně vyplněný doklad.
Pokud dodavatel jednostranně započte pohledávku nebo postoupí pohledávku z této smlouvy je
povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve stejné výši, v jaké bylo započtení, případně
postoupení provedeno.
Zaplacením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo odběratele na náhradu veškeré
přímé i nepřímé související škody způsobené dodavatelem, jeho poddodavateli, zaměstnanci
apod.
Pokud správce daně rozhodne v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že dodavatel je „Nespolehlivý plátce“ je dodavatel povinen
neprodleně písemně oznámit odběrateli tuto skutečnost, a to nejpozději do 48 hodin od obdržení
tohoto rozhodnutí. Písemné oznámení bude obsahovat zejména datum obdržení rozhodnutí
správce daně, název a číslo bankovního účtu, společně s variabilním symbolem, příslušného
finančního úřadu, na který bude odběratel za dodavatele platit DPH v příslušné výši přímo správci
daně.
V případě nedodržení výše uvedené povinnosti informovat, je dodavatel povinen uhradit odběrateli
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny (bez DPH) všech dodávek uskutečněných dle
smlouvy. Dodavatel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu odběrateli uhradit do 30 dnů ode dne
doručení jejího vyúčtování dodavateli.
Tímto není dotčeno právo odběratele požadovat náhradu veškeré přímé i nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s nedodržením výše uvedené povinnosti informovat.
V případě, že se dodavatel stane Nespolehlivým plátcem daně, bude odběratel oprávněn uhradit
příslušnou DPH přímo správci daně a cenu bez DPH odeslat na účet dodavatele, Tímto
způsobem bude splněn závazek odběratele k úhradě ceny dle smlouvy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Za podstatné porušení povinností stanovených smlouvou se považuje na straně dodavatele
prodlení se splněním povinností
- řádně a včas dodat zboží, dílo, práce, či služby,
- vyplývajících z odpovědnosti za vady.
52. Za podstatné porušení povinností stanovených touto smlouvou se považuje na straně dodavatele
také situace, kdy dodavatel bude označen v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za „Nespolehlivého plátce“.
51.

53.

Poruší-li dodavatel podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze smlouvy, je odběratel
oprávněn od smlouvy odstoupit. Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy smlouva zaniká,
nezanikají však práva a povinnosti vztahující se k ochraně práv průmyslového a duševního
vlastnictví, ani nároky odběratele na náhradu škody a smluvní pokutu vzniklé z titulu porušení
smlouvy, ujednání o rozhodném právo a volbě sudiště a jiná obdobná ustanovení, která podle své
povahy mají přetrvat i po ukončení smlouvy.

54.

Odběratel a dodavatel prohlašují, že tyto Podmínky a smlouva nejsou uzavřeny adhezním
způsobem v rozporu s ustanovením §§ 1798 a násl. občanského zákoníku. Užití ustanovení §§
1799 až 1800 a první věty ustanovení § 1801 občanského zákoníku je proto vyloučeno.
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55.

Veškeré smluvní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí českým právním řádem,
zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

56.

Veškeré spory mezi odběratelem a dodavatelem vyplývající ze smlouvy, nebo se smlouvou
jakkoliv související budou řešeny soudem místně příslušným sídlu odběratele.

Dodavatel, je-li fyzickou osobou, odběrateli uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů
v rozsahu jména a příjmení, data narození, místa bydliště či místa podnikání, elektronických
kontaktů za účelem vedení obchodní administrativy a evidence smluvních vztahů, a to pro celou
dobu trvání smluvní vztahu vzniklého na základě této smlouvy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Tyto Všeobecné nákupní podmínky zboží a služeb jsou platné od 1.10.2018
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