
Podmínky nákupu TOS ZNOJMO, akciová společnost, 

platné od 1.6.2012 

1. Rozsah platnosti 

1.1. Tyto níže uvedené podmínky nákupu platí pro všechny současné i budoucí objednávky, dodávky a služby 
v obchodním styku. Podmínky dodavatele, odlišné od těchto podmínek, jsou pro objednatele závazné jen 
tehdy, pokud a jestliže jsou písemně akceptovány objednatelem současně s uzavřením příslušné kupní 
smlouvy. Tyto podmínky objednatele platí i v případě, že objednatel dodávku dodavatele bezvýhradně 
přijme, ač je mu známa existence odchylných podmínek pro dodávky dodavatele.  

1.2. Pokud jsou ujednány pro určitou objednávku zvláštní podmínky, mají tyto všeobecné podmínky nákupu 
platnost bezprioritní a doplňující. Změny, doplňky a odchylky podléhají písemné formě. 
 

2. Objednávky 

2.1. Dodavatelské smlouvy (objednávky a jejich potvrzení), jakož i jejich změny a doplňky je třeba učinit 
výlučně písemně. Za písemnou objednávku nebo potvrzení objednávky se považuje i písemnost zaslaná 
faxem nebo e-mailem. 

2.2. Nedojde-li k potvrzení naší objednávky dodavatelem během 2 týdnů od jejího doručení, je objednatel 
oprávněn tuto objednávku odvolat.  

2.3. Je-li to v možnostech dodavatele, může objednatel požadovat změny předmětu dodávky týkající se 
konstrukce provedení, technických parametrů, počtů a dalších skutečností dodávaných výrobků. Důsledky 
požadovaných změn je třeba, s ohledem na zvýšení nebo snížení nákladů, jakož i na termíny dodávek, vždy 
upravit ve vzájemné dohodě. 

2.4. Dodavatel zajistí dodržení požadovaného stupně kvality pro vývoj a konstrukci, výrobu, montáž a službu 
zákazníkům dle DIN ISO 9000 a následující formy.  
 

3. Rámcové zakázky 

3.1. Termíny a počty kusů, stanovené v rámcových zakázkách, jsou pro objednatele závazné od data objednání, 
jen po dobu požadovaného termínu dodání uvedeného v rámcové zakázce. Dodavatel je povinen po 
uplynutí této doby zajistit, aby byly požadované počty kusů k dispozici. 

3.2. Vyskytnou-li se v průběhu doby trvání smlouvy závažné problémy týkající se kvality dodávky, které přes 
opakovaná projednávání nebudou odstraněny, vyhrazuje si objednatel právo, po upomínce a stanovení 
dodatečné přiměřené lhůty k odstranění nedostatků, odstoupení od smlouvy, a to bez povinnosti podílet se 
na nákladech vzniklých dodavateli. Totéž platí i v případě, pokud v průběhu doby trvání smlouvy nebudou 
dodrženy sjednané ceny a dodací lhůty. 
 

4. Dodací list 

Ke každé dodávce je třeba v den jejího dodání předat podrobný dodací list s přesným udáním obsahu 
dodávky obsahující zejména identifikaci prodávajícího a kupujícího, číslo objednávky, číslo dodacího listu, 
datum odeslání, specifikaci dodaného zboží (popř. naše číslo artiklu), množství dodaného zboží. 

 
 

5. Ceny, nebezpečí škody na zboží, dokumenty 

5.1. Platné jsou smluvně sjednané ceny. Změny cen způsobené zvýšením cen materiálu či mezd podléhají 
předchozímu projednání a odsouhlasení. Ceny jsou stanoveny pro dodávku na předem dohodnuté místo 
určení včetně nákladů za dopravné, pojištění, balné a ostatní.  

5.2. Není-li v objednávce uvedeno místo určení, platí za dohodnutou dodací parita DDP závod kupujícího dle 
INCOTERMS 2000. 

5.3. Faktura vystavená dodavatelem musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat přesné označení 
dodávky uvedené v objednávce, zvláště číslo objednávky, číslo artiklu, číslo dodacího listu a datum 
objednávky. Všechny tyto údaje uvedené na faktuře se musí shodovat s objednávkou. 

 
 



6. Dodávka 

6.1. Nedílnou součástí dodávky jsou rovněž atesty či jiné speciální požadavky, pokud byly uvedeny 
v objednávce. 

6.2. Prodávající je povinen zabalit zboží v souladu s požadavky specifikovanými v objednávce nebo přiměřeně 
a vhodně tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy. 

6.3. Sjednané dodací termíny a lhůty jsou závazné. O možném zdržení dodávky je dodavatel povinen 
objednatele neprodleně písemně informovat. 

6.4. Částečné dodávky jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem objednatele. 
6.5. Dodávka ve větším či menším rozsahu je přípustná pouze v rámci obchodních zvyklostí. 
6.6. Předčasné provedená dodávka bez předchozího souhlasu objednatele nemá vliv na původně sjednané 

platební podmínky vázané předpokládaným dodacím termínem.  
6.7. Při předčasném dodání zboží si objednatel vyhrazuje právo zboží nepřevzít a na náklady dodavatele je 

poslat zpět. Pokud bude zboží uskladněno, je dodavatel povinen uhradit objednateli skladné dle jeho 
skutečné výše nebo v případě uskladnění ve vlastních prostorách objednatele, je tento oprávněn účtovat 
skladné ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny objednávky za každý započatý měsíc skladování a odložit platbu 
faktury, zohledňující slevu z ceny, až do sjednaného termínu dodávky.  

6.8. V případě prodlení dodavatele přísluší objednateli všechny zákonné nároky. Objednatel je zejména 
oprávněn požadovat náhradu škody a plnění, resp. po marném uplynutí přiměřené lhůty odstoupení od 
smlouvy. Uplatňuje-li objednatel náhradu škody, má dodavatel právo prokázat, že za porušení povinnosti 
neodpovídá. 
 

7. Smluvní pokuta 

7.1. Při nedodržení sjednané dodací lhůty – vyjma případu vyšší moci – má objednatel právo si odečíst smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % ceny objednávky za každý započatý týden zpoždění do max. výše 5 % hodnoty 
objednávky. Pokutu je možno uplatňovat do závěrečné platby. 

7.2. Uplatnění nároku na smluvní pokutu nevylučuje uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu. 
 

8. Prohlášení o původu: Pokud dodavatel učiní prohlášení o původu prodávaného zboží, platí následující: 
8.1. Dodavatel se zavazuje, že umožní ověření těchto dokladů o původu celní správou, že k nim podá potřebná 

vysvětlení a eventuálně obstará požadovaná potvrzení. 
8.2. Jestliže není prohlášený původ následkem chybného osvědčení nebo kvůli nemožnosti následného ověření 

příslušným úřadem uznán, je dodavatel zavázán k náhradě škody. Tento závazek nastává však jen v případě 
zavinění dodavatele nebo neodpovídá-li vymíněný původ. 
 

9. Vyšší moc 

9.1. Vyšší moc, stávky, povstání, úřední opatření a ostatní nepředvídatelné, neodvratitelné a závažné události 
osvobozují smluvní partnery, na dobu trvání rušivého vlivu a v rozsahu jeho účinků, od povinnosti plnění. 
Toto neplatí v případě chybných nebo zpožděných dodávek subdodavatele na základě výše uvedených 
okolností. 

9.2. Osvobození od povinnosti plnění platí také, když se tyto události vyskytnou v době, kdy jsou dotyční 
smluvní partneři v prodlení. Smluvní partneři jsou povinni v rámci únosnosti neprodleně podat 
požadované informace a své závazky přizpůsobit podle svého vědomí a svědomí změněným okolnostem. 

9.3. Bez ohledu na výše uvedené důsledky má každá strana právo, písemným sdělením druhé straně, od 
smlouvy odstoupit, pokud pozastavení plnění smlouvy trvá déle než 6 měsíců. 
 

10. Výhradní vlastnictví dodavatele 

Vlastnické právo k předmětu dodávky přechází na objednatele úplným zaplacením kupní ceny. Jiné výhrady 
vlastnictví dodavatele se nesjednávají. 
 
 
 
 
 



11. Platební podmínky 

11.1. Nebylo-li dohodnuto jinak nebo neobsahují-li dodací podmínky nebo faktura dodavatele výhodnější 
pravidla, platí následující platební podmínky: Kupní cena bude fakturována po převzetí každé dodávky 
objednatelem obchodními fakturami se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Pokud není ve 
smlouvě stanoveno jinak, je objednatel oprávněn, při úhradě faktury do 14ti dnů od data jejího vystavení, 
ponížit úhradu o 3% za včasnou platbu. 

11.2. V případě, že prodávající vyúčtuje chybně zboží nebo službu, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou z náležitostí stanovených platnými legislativními předpisy, je objednatel oprávněn před 
uplynutím doby splatnosti vrátit chybnou fakturu prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení. Objednatel 
není v tomto případě v prodlení se zaplacením kupní ceny uvedené na faktuře do doby doručení nové 
faktury s novou lhůtou splatnosti. 

11.3. Objednatel není povinen uhradit část kupní ceny, pokud se jedná o zboží nebo službu, které jsou 
předmětem jeho reklamace. Tato část kupní ceny bude vypořádána po skončení reklamačního řízení, podle 
jeho výsledků. Objednatel není v prodlení s placením kupní ceny i v případě, že jeho reklamace bude 
neúspěšná. 

11.4. Právo na započtení a na zadržení přísluší objednateli v zákonném rozsahu. 
11.5. Platba se provádí prostřednictvím bankovních převodů. Platba je včasná, je-li v den splatnosti zadán bance 

příkaz k převodu. Platba prostřednictvím dobírky není možná, pouze ve výjimečném případě a po 
předchozí domluvě. Zálohy budou poskytovány pouze oproti časově neomezené bankovní záruce. 
 

12. Poskytnuté záruky za jakost a odpovědnost za vady 

12.1. Dodavatel je povinen dodat zboží bez právních a věcných vad. Dodavatel je dále povinen zajistit, aby jeho 
dodávky odpovídaly uznávaným technickým pravidlům a smluvně sjednaným vlastnostem, normám, 
bezpečnostním předpisům, předpisům ochrany při práci a dalším předpisům. 

12.2. Vady dodávky objednatel dodavateli písemně oznámí bezprostředně poté, co byly s ohledem na řádný 
průběh obchodní transakce zjištěny. Dodavatel se za těchto podmínek vzdává práva na námitku pozdního 
oznámení vad ve smyslu § 428 odst. 2 obchodního zákoníku. 

12.3. Objednateli přísluší zákonné nároky z vad zboží v celém rozsahu, objednatel je vždy oprávněn podle své 
volby požadovat od dodavatele odstranění vady opravou zboží nebo dodání nového zboží. Právo na 
náhradu škody, především na náhradu škody namísto plnění, zůstává objednateli výslovně vyhrazeno. 

12.4. Objednatel je oprávněn na náklady dodavatele vadu sám odstranit, hrozí-li nebezpečí prodlení nebo 
existuje-li zvláštní potřeba bezodkladného řešení.  

12.5. Záruční doba trvá 36 měsíců a počíná běžet přechodem nebezpečí škody na věci. Stejná záruční doba platí 
při odstranění vad a dodatečných dodávkách bezvadných věcí. 

12.6. Nároky ze záruky za jakost nejsou závislé na existenci vady při předání dodávky. Postačuje, pokud se vada 
vyskytne v průběhu záruční doby. 

12.7. Dodavatel postoupí objednateli za účelem plnění všechny nároky, které má za svými subdodavateli 
v souvislosti s dodávkou vadného zboží a ze záruk. Pro uplatnění těchto nároků dodavatel dodá 
objednateli potřebné podklady. 
 

13. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – pojištění 

13.1. Dodavatel se výslovně zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku zákonné odpovědnosti 
objednatele dle zák. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, která byla 
způsobena vadou výrobku dodaného dodavatelem. 

13.2. Smluvní strany se dohodly tak, že v případě, že kdokoli uplatní vůči objednateli nárok na náhradu škody a 
objednatel nabude důvodné podezření, že uplatněný nárok by mohl souviset se zbožím dodaným 
objednateli dodavatelem, zavazuje se dodavatel poskytnout na požádání objednatele přiměřenou zálohu na 
náhradu případných škod, nejméně však ve výši 30 % z částky nárokované eventuálním poškozeným vůči 
objednateli. Toto ustanovení platí i po zániku této smlouvy. 

13.3. Dodavatel se zavazuje uzavřít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku na 
pojistnou částku 10,000.000,- Kč za škodu na zdraví/na majetku; přísluší-li objednateli dalekosáhlejší 
nároky na náhradu škody, nejsou tyto dotčeny. 
 
 



14. Provádění prací 

Osoby, provádějí na pracovišti objednatele práce související s plněním smlouvy, se musí řídit platným 
pracovním řádem a jsou povinny dodržovat předpisy pro příchod a odchod ze závodu. Odpovědnost 
objednatele za úrazy, které se těmto osobám na jeho pracovišti stanou, je vyloučena kromě případů, kdy by 
byly tyto jím přímo zapříčiněny.  
 

15. Autorská práva 

15.1. Dodavatel vůči nám a naším odběratelům neuplatňuje žádné nároky, vyplývající z poškození 
registrovaných autorských práv nebo přihlášených k registraci (dále autorská práva) nebo tvrzení o 
poškození autorských práv, včetně nákladů právní obhajoby. 

15.2. Dodavatel nám na požádání sdělí užití ať už veřejných nebo neveřejných vlastních autorských práv 
(případně i licenčních) vztahujících se k předmětu dodávky. 
 
 
 

16. Užití a přenechání výrobních prostředků a postupů a důvěrných informací 

16.1. Modely, vzory, výkresy, nástroje a ostatní výrobní prostředky, stejně jako důvěrné postupy, které 
objednatel dodavateli poskytne, anebo které v celé výši uhradí, smí být předány třetí straně jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.2. Výroba, jakož i opracování a zpracování nástrojů, modelů, výkresů a jiných předloh, které dodavatel 
zhotovuje v rámci zakázky objednatele, se uskutečňují pro objednatele jakožto výrobce s tím, že se stává 
jejich vlastníkem. 

16.3. Výroba, jakož i opracování a zpracování nástrojů, modelů, výkresů a jiných předloh, které dodavatel 
zhotovuje v rámci zakázky objednatele, se uskutečňují pro objednatele jakožto výrobce s tím, že se stávají 
jejich vlastníkem. 

16.4. Předměty, na jejichž vývoji či zdokonalení se objednatel podílí ve spolupráci s dodavatelem, mohou být 
dodány pouze objednateli. Dodavatel toto zboží nesmí prodat třetí osobě. 
 

17. Zachování obchodního tajemství 

17.1. Smluvní partneři se zavazují zachovat obchodní tajemství ke všem takovým obchodním a technickým 
podrobnostem, které nejsou obecně známé a s nimiž se seznámí v průběhu pracovní činnosti. 

17.2. Zachováním obchodního tajemství je dodavatel povinen zavázat i veškeré své subdodavatele. 
17.3. Pokud se objednávky uskutečňují podle návrhů, tištěných zakázek a výkresů, nesmějí být bez předchozího 

souhlasu objednatele užity pro jiné účely nebo zpřístupněné třetím osobám. Rozmnožování takových 
předmětů je přípustné pouze v rámci provozních potřeb a norem práva průmyslového vlastnictví. 

17.4. Dodavatel smí obchodní spojení s objednatelem zmiňovat pro účely reklamy pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele.  
 

18. Výhrada vlastnictví k věcem objednatele 

18.1. Pokud objednatel dodává dodavateli součástky, vyhrazuje si na nich vlastnické právo. Dodavatelů je 
zpracovává nebo přetváří pro objednatele. Pokud je zboží objednatele, na něž se vztahuje výhrada 
vlastnictví, zpracováno s jinými, objednateli nenáležejícími předměty, získává objednatel k nově vzniklé 
věci spoluvlastnické právo v poměru hodnoty věci objednatele (kupní cena včetně DPH) k ostatním 
zpracovaným předmětům v době zpracování. 

18.2. Bude-li věc dodaná objednatelem neoddělitelně smíchána s jinými, objednateli nenáležejícími předměty, 
získá objednatel spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty věci, na niž se vztahuje výhrada 
vlastnictví (kupní cena včetně DPH), k ostatním smíchaným věcem v okamžiku smíchání. Dojde-li ke 
smíchání tím způsobem, že je věc náležející dodavateli třeba považovat za hlavní věc, platí ujednání, že 
dodavatel poměrně převede spoluvlastnické právo na objednatele s tím, že dodavatel uschová pro 
objednatele věc, jíž je objednatel výlučným vlastníkem nebo spoluvlastníkem. 

18.3. Pokud by zajišťovací práva, příslušející podle odstavce 18.1. nebo 18.2. objednateli, přesáhla kupní cenu 
veškerého dosud nezaplaceného zboží objednatele, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, o více než 10 %, 
je objednatel, k žádosti dodavatele, povinen uvolnit zajišťovací práva podle své volby. 
 



19. Všeobecná ustanovení 

19.1. Pro tyto obchodní podmínky a pro veškeré právní vztahy mezi dodavatelem a objednatele, platí právo 
České republiky. Použití norem Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno. 

19.2. Místem plnění dodávky je Znojmo, pokud není stanoveno jinak. 
19.3. V případě sporů je věcně i místně příslušný Městský soud v Brně, Česká republika. 
19.4. Pokud by některé z ustanovení těchto nákupních podmínek bylo nerealizovatelné nebo neplatné nebo se 

nerealizovatelným nebo neplatným stalo (vlivem změny v právním předpisu by se stalo neplatným), 
zůstává tímto platnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že případné neplatné 
nebo nerealizovatelné ustanovení těchto nákupních podmínek nahradí platným nebo realizovatelným 
ustanovením, které se pokud možno nejvíce blíží hospodářskému účelu původního ustanovení. 
 

20. Předpisy pro zaslání a dodání 

Místo / stanice dodání: uvedeno na objednávce; 
Naše číslo objednávky a specifikaci zboží (naše číslo artiklu) je nutné vždy udávat v potvrzení zakázky, 
dodacím listě a jiných dokladech; 
Potvrzení objednávky:  1 krát písemně (popř. faxem, e-mailem) 
Dodací list:  1 krát se zásilkou 
Faktura:   1 krát poštou (popř. e-mailem) 
Dodávky:  pondělí – pátek 06,00 – 14,00 hodin 
Náklady, které vzniknou na základě nerespektování výše uvedených podmínek, budou účtovány dodavateli. 
 

 


