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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPD KROMĚŘÍŽ a.s. 

 

1.  Všeobecná ustanovení  

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)  upravují smluvní vztah mezi SPD 

Kroměříž a.s. (dále jen „prodávajícího“) a kupujícím pro dodávky zboží či zhotovení díla (dále 

jen „Výrobky“). Případy neuvedené v VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 

VOP prodávajícího jsou výhradními obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím a 

vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních podmínek Kupujícího. Aplikace obchodních podmínek 

Kupujícího musí být vzájemně písemně potvrzena. 

2. Poptávka, cenová nabídka 

Před uplatněním objednávky kupujícím je ze strany prodávajícího předložena cenová nabídka. 

Cenová nabídka je platná do termínu uvedeného v nabídce. Požadavky na cenové nabídky 

zašlete na e-mail: spd@spd-km.cz. Cenová nabídka bude zpracována nejpozději do 5 

pracovních dnů. 

 

3. Objednávka, potvrzení objednávky 

3.1 Náležitosti objednávky  

Objednávka musí obsahovat úplné obchodní jméno kupujícího, IČO, DIČ, telefonické spojení, 

požadovaný termín dodání, číslo nabídky. K objednávce je kupující povinen dodat technickou 

dokumentaci. Není-li sjednána přesná specifikace Výrobků, jsou Výrobky dodány v provedení 

a jakosti obvyklé dle znalostí Prodávajícího. 

V případě požadavku na dodání zakázky s „Osvědčení jakosti a kompletnosti výrobku“, 

„Měřícím protokolem“ nebo jiným dokumentace musí být tento požadavek uveden na 

objednávce. 

3.2 Objednávka přijetí 
Objednávky jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny ze strany prodávajícího. 
Prodávající se k Objednávce vyjádří nejpozději do tří (3) pracovních dnů, nebude-li dohodnuto 
jinak. 
Pokud objednávka bude obsahovat odlišné podmínky oproti nabídce, je Prodávající oprávněn 

v potvrzení přijetí objednávky provést její aktualizaci. V případě, že Kupující do tří (3) 

pracovních dnů od doručení potvrzení aktualizované objednávky, tuto písemně neodmítne, 

považuje se za schválené. 

3.3 Opakující se dodávky 
K zajištění plynulého plnění opakujících se dodávek je Kupující povinen předkládat 
Prodávajícímu minimálně každé 3 měsíce výhled dodávek na následujících 6 měsíců. V případě 
nepředložení výhledu je Prodávající oprávněn určit množství a druh dle obchodních zvyklostí 
a zajistit kroky nutné pro zajištění dodávek subdodavatelů a rezervaci svých výrobních kapacit. 



Bude-li následně množství požadované v jednotlivých objednávkách překročeno, Prodávající 
je oprávněn provést korekci množství při uplatnění objednávky. Dojde-li ze strany Kupujícího 
bez předchozího písemného upozornění k ukončení dodávek, je Kupující povinen odebrat již 
vyrobené Výrobky, které Prodávající může fakturovat za cenu platnou v době dodání.  
 
4. Kupní cena a platební podmínky 

4.1 Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu kupní ceny za Výrobky, které řádně a včas dodal 

kupujícímu. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle příslušné sazby.  

4.2 Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu za Výrobky: 

- dobírkou při dodání Výrobků přepravní společností 

- před dodání Výrobků na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím 

- zálohou na zhotovení díla před zahájením výroby dle podmínek nabídky na zhotovení díla 

Není-li sjednáno jinak, splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury. Kupující je povinen 

uhradit fakturu na účet Prodávajícího. Finanční závazky se považují za uhrazené dnem, ke 

kterému bude příslušná částka připsána na účet Prodávajícího. 

4.3 V případě, kdy Kupující požaduje zajištění přepravy na místo určené v objednávce, je 

povinen uhradit cenu balného ve výši 100 Kč bez DPH a přepravného dle kalkulace přepravní 

společnosti, na základě faktury.  

 

5. Dodání zboží 

5.1 Výrobky jsou považovány za řádně a včas dodané, jsou-li dodány ve sjednaném termínu a 

bez jakýchkoliv vad Kupujícímu.  

5.2 Částečné dodávky Výrobků jsou přípustné, pokud nebyly předem písemně vyloučeny. Toto 

ustanovení platí také pro případ dodání většího nebo menšího množství Výrobků dle 

obchodních zvyklostí obvyklých. 

5.3 Součástí dodávky Výrobků je dodací list, který obsahuje: 

-číslo objednávky Kupujícího 

-číslo potvrzení objednávky Prodávajícího 

-číslo, název a množství Výrobků, které jsou předmětem dodávky 

-název a množství použitích obalů. 

5.4 Zboží je včas dodáno, pokud je Kupující písemně vyzván k převzetí zboží. Prodávající 

následně předá Kupujícímu Výrobky v místě plnění a ve sjednané době dodání a Kupující se 

zavazuje je převzít.  

Místem plnění je sídlo Prodávajícího, tj. Kaplanova 1852/1e, 767 01 Kroměříž v pracovní dny 

a v pracovní době Prodávajícího tj. 6,00 – 14,30 hod, není-li dohodnuto písemně jinak. 

5.5 Dodací lhůta se prodlužuje v případech událostí způsobených vyšší mocí a v případech 

nezaviněných Prodávajícím, které Prodávajícímu podstatně zkomplikují nebo znemožní dodat 

Výrobky na potvrzený termín. Jedná se zejména o tyto obchodní případy: 

-Prodávající neobdrží kompletní informace potřebné pro plnění dodávky ze strany Kupujícího 

-nepředvídaných překážek na straně Prodávajícího např. opožděná nebo vadná subdodávka, 

požár, nedostatek energie a surovin, destrukce zařízení. 

-Prodávající je v prodlení z důvodu změn původní objednávky ze strany Kupujícího 

- Kupující je v prodlení s úhradou závazků 

Nastane-li tento případ, Prodávající neprodleně písemně informuje Kupujícího. 



5.6 Nebezpečí škody na Výrobku přechází na Kupujícího okamžikem převzetí nebo okamžikem 

odevzdání prvnímu dopravci. 

 

6. Obaly 

6.1 Prodávající je povinen Výrobky řádně zabalit způsobem obvyklým pro přepravu tak, aby 

nedošlo k poškození během přepravy. Přednostně jsou Výrobky odevzdávány a přepravovány 

ve vratných obalech, které jsou vlastnictvím Prodávajícího. Kupující se zavazuje na své náklady 

vrátit zpět prodávajícímu použité vratné obaly, ve kterých mu bylo zboží odevzdáno.  

6.2 V případě použití nevratných obalů je zpětný odběr Prodávajícím vyloučen. 

6.3 Prodávající odpovídá za splnění povinností vyplývajících ze zákona O obalech č.477/2001 

Sb. v platném znění. 

 

7. Odpovědnost za vady a záruka 

7.1 Prodávající neodpovídá za vady a funkčnost Výrobků ani škody vzniklé v důsledku použití 

podkladů a materiálů dodaných Kupujícím. V případě Výrobků, které se vyrábí dle 

dokumentace nebo materiálů dodaných Kupujícím, není Prodávající povinen kontrolovat 

správnost, vhodnost a úplnost dokumentace či materiálů dodaných Kupujícím a nepřebírá 

odpovědnost za takovou dokumentaci nebo použití takových materiálů). 

7.2 Zjistí-li Kupující vadu, je povinen okamžitě provést taková opatření, aby minimalizoval další 

poškození Výrobku a vznik dalších možných souvisejících škod. 

7.3 Prodávající poskytuje na dodávky záruku v délce 12 měsíců ode dne převzetí Výrobků 

kupujícím. Na kooperační výrobu, opravy, servis a jiné služby poskytuje Prodávající záruku 

v délce 6 měsíců ode dne převzetí Výrobků Kupujícím. 

7.4 Reklamace se realizují písemně formou reklamační protokolu zaslaného na útvar řízení 

kvality:  dobroslavek@spd-km.cz. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost ohledně 

všech skutečností, o nichž se dozví v souvislosti s plněním dle těchto VOP. 

8.2 Platnost těchto VOP je na dobu neurčitou, každá další aktualizace a dodatek nahrazuje 

předcházející verzi. Aktuální znění je k dispozici na stránkách Prodávajícího. 

 

 

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2018 

 

 

V Kroměříži dne 1.1.2018 

 

 

 

 

Ing. Vlastislav Koňárek 

člen představenstva 
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