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Všeobecné nákupní podmínky HŽP a.s.
Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a řídí se jimi právní vztah založený
smlouvou mezi společností HŽP a.s. (dále jen „společnost HŽP“) a dodavatelem, kterým je právnická osoba nebo
fyzická osoba, která podle smlouvy prodává společnosti HŽP zboží, poskytuje práce a nebo služby, případně
zhotovuje dílo a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen.

I.

Platnost Všeobecných nákupních podmínek
Pro veškeré vztahy mezi společností HŽP a dodavatelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti
s objednávkou společnosti HŽP, se použijí tyto Všeobecné nákupní podmínky, pokud nebylo písemně
dohodnuto něco jiného, a to i tehdy, jestliže dodavatel uplatňuje své vlastní dodací podmínky. Jakékoliv
obchodní podmínky dodavatele nejsou součástí smlouvy, i když při uzavření smlouvy nejsou výslovně
vyloučeny.

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné nákupní podmínky rozumí jednostranný právní úkon
kupujícího směřující vůči prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění.
2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena
momentem doručení souhlasu prodávajícího kupujícímu.

III.

Zrušení objednávky, resp. kupní smlouvy
1. Společnost HŽP může okamžitě odstoupit od objednávky, smlouvy v následujících případech:
- dvojnásobné nedodržení termínu dodací lhůty
- překročení intervalu dodací lhůty o více než 2 týdny
- dvojnásobné nedodržení požadované kvality díla
- nevyhovění požadavku společnosti HŽP na provedení auditu
2. Dodavatel může okamžitě odstoupit od objednávky, smlouvy v následujících případech.
- v případě prodlení plateb společnosti HŽP více jak 30 dní po splatnosti.

IV.

Cena a platební podmínky
1. Ceny uvedené ve smlouvě nebo v objednávce jsou závazné. Odlišné ceny od cen stanovených
ve smlouvě nebo objednávce bez písemného schválení ze strany společnosti HŽP nebudou
akceptovány.
2. Každá faktura bude obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Splatnost faktury je uvedena v objednávce, smlouvě.
4. V případě vadné dodávky je společnost HŽP oprávněna zadržet platbu až do řádného plnění.
5. Společnost HŽP je oprávněna rozdíly vzniklé z cenových nebo množstevních odchylek okamžitě
zaúčtovat na konto dodavatele.
6. Bez předchozího písemného svolení společnosti HŽP není dodavatel oprávněn své pohledávky
vůči ní postoupit nebo předat k uplatňování třetím osobám. V případě porušení tohoto závazku
dodavatelem je tento povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty takto
neoprávněně postoupené pohledávky.

V.

Dodací podmínky, balení
1. Dodavatel splní svou povinnost předat předmět plnění společnosti HŽP předáním ve lhůtě a místě
plnění stanoveném dle objednávky společnosti HŽP; pokud není uvedeno místo, pak je místem
plnění sídlo společnosti HŽP.
2. Dodavatel zajistí, aby při dodávkách zboží byl vždy předán dodací list, který musí obsahovat druh
zboží, dodané množství jednotlivých druhů zboží.
3. Pokud není dohodnut jiný speciální způsob balení, je dodavatel povinen opatřit zboží obvyklým
balením tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy a před poškozením při přepravě. Cena
obalového materiálu s výjimkou vratných obalů je zahrnuta v ceně zboží.
4. Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem ve
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
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současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění
společnosti HŽP podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti
z hlediska DPH vůči svému správci.
VI.

Požadavky na jakost – záruky kvality
1. Dodavatel je povinen dodat předmět objednávky, smlouvy v množství, jakosti a provedení dle
technické specifikace uvedené v objednávce, smlouvě.
2. Dodavatel zajišťuje 100% garanci za kvalitu výrobků dodávaných dle požadavků uvedených
v objednávce, smlouvě. Tato garance bude doložena atestem. To znamená, že za případné
kvalitativní a kvantitativní nesrovnalosti ručí dodavatel a přebírá i plnou zodpovědnost za další
vzniklé náklady a případné reklamace společnosti HŽP, nebo konečného odběratele společnosti
HŽP.
3. Dodavatel přiznává společnosti HŽP možnost přesvědčit se, že opaření k zajištění kvality se
uplatňují v potřebném rozsahu a plní se rovněž s tím spojená povinnost vést dokumentaci. Za
tímto účelem umožní dodavatel společnosti HŽP kdykoliv prohlídku výrobních a kontrolních
zařízení, nahlédnutí do výrobních a kontrolních podkladů, včetně dokumentace.
4. Pokud je uvedeno v objednávce, smlouvě, je dodavatel povinen ke každé dodávce přiložit
osvědčení o jakosti, kterým dodavatel potvrzuje, že dodávka výrobků odpovídá oboustranně
schválené, technické dokumentaci a byla výstupní kontrolou uvolněna k odeslání. Bez tohoto
osvědčení nebude dodávka přijata a bude vrácena dodavateli na jeho náklady.
5. Pokud společnost HŽP zjistí odchylky od objednávky, smlouvy, resp. od dodacího listu, jako např.
rozdíly v množství, kvalitativní nedostatky, nebo poškození přepravou, je oprávněn tuto zásilku
vrátit, aniž by ztratil nárok na bezchybnou dodávku v době dodání a v průběhu trvání záruční doby
dle bodu 6. tohoto článku.
6. Záruční doba je poskytnuta v délce 24 měsíců od předání zboží společnosti HŽP. Odpovědnost za
vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdější změn a doplňků, nedohodnou-li se strany jinak.

VII.

Náhrada škody, sankce
1. V případě, že dodavatel poruší svou povinnost dodat zboží včas, zavazuje se uhradit úrok
z prodlení ve výši 0,03% z hodnoty pozdě dodaného zboží za každý den prodlení. V případě, že
dodavatel poruší svou povinnost dodat zboží řádně nebo při nesplnění všech technických a
kvalitativních požadavků dle objednávky, smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč plus veškeré náklady společnosti HŽP spojené s vadnou dodávkou, což především
znamená náklady na opravy, vícenáklady na zpracování vadného zboží, pokud je to možné,
náklady na kontrolu, náklady spojené s reklamací, administrativní náklady, apod..
2. V případě nesplnění termínu dodávky v souladu s dodací lhůtou a termínem uvedeným na
potvrzené objednávce v časovém intervalu delším než 1 týden, je dodavatel povinen společnosti
HŽP uhradit vzniklou škodu a smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny nedodaného zboží za každý den
prodlení.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti bude dodavatelem společnosti HŽP účtován za každý den
prodlení úhrady faktury úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky.
4. Uhrazení smluvní pokuty, případně úroku z prodlení se nedotýká nároku na náhradu škody, který
vznikl v důsledku porušení smluvní povinnosti.

VIII.

Doložka vyšší moci
Případy jako např. mobilizace, válka, přírodní katastrofy, opravňující dodavatele k prodloužení dodací lhůty
o přiměřenou dobu trvání překážky bez toho, že by se objednávka, smlouva stala neplatnou, nebo aniž by
byla společnost HŽP oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo vyžadovat náhradu jakékoliv škody.

IX.

Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy, pro což mu nepřísluší
domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a ustanovení § 2620 odst.2 občanského
zákoníku.
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2. Právní vztahy vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (a také z těchto podmínek), jakož i
veškeré další záležitosti neřešené ve smlouvě či v těchto VNP, se řídí českým právem, zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
3. Všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo z těchto VNP, které se nepodaří odstranit smírným
jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením
pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že případné spory budou
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou
Rozhodčího soudu. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle
zásad spravedlnosti. S Řádem Rozhodčího soudu, vydaném Rozhodčím soudem při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (také na http://www.soud.cz/rady/radrozhodciho-soudu-01-07-2012-uz-01-10-2015) byly strany seznámeny, což výslovně prohlašují a
stvrzují svými podpisy na těchto VNP.

