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Všeobecné obchodní podmínky ŽĎAS, a. s. pro Nákup, platné od 1. 1. 2014 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP-N) společnosti ŽĎAS, a. s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, IČ: 46347160, zapsané v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Brně, oddíl b, vložka 766 upravují smluvní vztahy při uzavírání kupních smluv na dodávku věci (zboží). 
VOP-N blíže upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, postup při uzavírání smluv a dále určují část obsahu jednotlivých nabídek = Návrhů kupní 
smlouvy kupujícího (dále jen NKS), kde by měly být uvedeny základní náležitosti - předmět smlouvy, doba plnění, cena. VOP-N jsou součástí NKS podle § 2079 a násl. 
Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a jsou závazné pro obě smluvní strany. Ustanovení Rámcových kupních smluv mají přednost před těmito VOP-N. Vztahy blíže 
neupravené v těchto VOP-N se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

1. Předsmluvní jednání: 
1.1. Veškerá předsmluvní jednání (dotazy, poptávky na technické řešení, cenu, termíny, výzvy do výběrových řízení, nabídky prodávajícího apod.) jsou pro potřeby 

kupujícího opcí a nezavazují ho k uzavření kupní smlouvy. Všechny tyto činnosti (předání údajů, řešení, konzultace, účasti apod.) jsou poskytovány zdarma. Předsmluvní 
odpovědnost dle §1728-1729 Občanského zákoníku při uzavírání smluv je vyloučena. 

2. Vznik smlouvy a její změny: 
2.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc 

převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 
2.2. Akceptací NKS na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího se uzavře platná smlouva se všemi právními účinky. Přijetí NKS s nepodstatným dodatkem nebo 

odchylkou podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je vyloučeno. 
2.3. NKS na uzavření smlouvy předloženou kupujícím prodávající potvrdí a doručí do sídla kupujícího ve lhůtě uvedené v návrhu. Uzavření smlouvy v jiné než písemné 

formě je rovněž vyloučeno. Za písemnou formu je možno považovat i faxové či emailové sdělení za podmínky, že bude průkazné, kdo za prodávajícího či kupujícího 
smlouvu podepsal. 

2.4. Jestliže prodávající neakceptuje NKS ve výše uvedených lhůtách, kupní smlouva nevznikne. Stejné právní následky bude mít skutečnost, pokud prodávající provede 
změny ve VOP-N, které kupující písemně nepotvrdí ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení protinávrhu prodávajícího. Při uzavírání smluv se postupuje přiměřeně 
podle §1736 až 1744 Občanského zákoníku. 

2.5. V kupní smlouvě musí být cena dohodnuta, případně zde musí být stanoven způsob, jakým bude tato cena určena.  
2.6. Veškeré změny a dodatky přiložené kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány od obou smluvních stran. Za písemnou formu se považuje i e-mailem 

doručený scan dokument. 
2.7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností, že tato změna založí „zvlášť hrubý nepoměr“ spočívající v znevýhodnění jedné z nich neúměrným zvýšení nákladů 

plnění a nebo neúměrně snížení hodnoty předmětu plnění, má právo dotyčná strana žádat obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy a nebo se stala dotyčné straně známou až po uzavření smlouvy. Uplatnění tohoto práva 
neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může to rozhodnout na základě žaloby příslušný soud. 

3. Záruka: 
3.1. Záruční doba předmětu koupě činí 24 měsíců od uvedení do provozu, maximálně 36 měsíců od předání dodaného zboží. 
3.2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Kritérium pro uplatnění nároků je, zda došlo k podstatnému či nepodstatnému porušení 

smlouvy. Kupující je povinen věc bezprostředně po převzetí prohlédnout a následně písemně oznámit prodávajícímu zjištěné zjevné vady.  
3.3. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona- občanského zákoníku. 
3.4. U zboží, které podléhá zákonu č. 22/1997 Sb. dodavatel uvede v kupní smlouvě (na faktuře), zda je na ně vydáno ES prohlášení o shodě dle požadavku zákona č. 22/1997 

Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
3.5. Prodávající je povinen reagovat na nahlášenou reklamaci konečného uživatele zařízení nejpozději první následující pracovní den, není-li dohodnuto jinak. Reklamaci 

může u dodavatele nahlásit zástupce kupujícího nebo konečného uživatele zařízení telefonicky nebo písemně. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v co nejkratším 
termínu. O průběhu a způsobu vyřízení průběžně informuje zástupce kupujícího.  

4. Plnění smlouvy: 
4.1. Prodávající je povinen předat kupujícímu průvodní doklady v takovém termínu, ve kterém mu bude umožněno řádně převzít zboží dle kupní smlouvy. Na všech 

dokladech (dodací, balící, nákladní list, faktura) musí být uvedeno číslo NKS. Předmět koupě je dodán v požadované kvalitě a množství.  
4.2. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo sjednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu neodmítl.  
4.3. Kupující není povinen zaplatit kupní cenu, dokud nemá možnost si prodávanou věc (zboží) prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který 

možnost prohlídky vylučuje.  
4.4. K přechodu vlastnického práva dochází vlastním předáním věci. 
4.5. Obaly, které jsou prodávajícím označeny jako vratné a to buď dle smlouvy, faktury nebo v jiných průvodních dokladech, účtuje prodávající jako samostatnou položku 

společně s prodávaným zbožím. Pokud budou tyto obaly do 12-ti měsíců ode dne expedice zboží s uvedením dokladu, kterým byly účtovány, vráceny do skladu expedice 
prodávajícího, sídla nebo místa jím určeného, je povinen je přijmout a sumu, která za ně byla zaplacena vrátit do 30-ti kalendářních dnů na účet kupujícího. 

4.6. Platebním podkladem je daňový doklad (dále jen faktura), splatnost faktury je 60 dnů, pokud si strany ve smlouvě nesjednaly jinak. Právo fakturovat dohodnutou kupní 
cenu vzniká okamžikem splnění závazku, tedy okamžikem odevzdání zboží kupujícímu prodávajícím. 

4.7. Kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem nebo uvede na daňový doklad bankovní účet vedený mimo tuzemsko nebo uvede bankovní účet, který není zveřejněn správcem daně. Kupující písemně 
vyrozumí prodávajícího o poukázané platbě. 

5. Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody: 
5.1. Pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury nebo dokladu ji nahrazujícím, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení ve výši 

0,03% z ceny uvedené na faktuře včetně DPH. Maximální výše smluvní pokuty nesmí přesáhnout 5% z ceny uvedené na faktuře včetně DPH.  
5.2. Kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat smluvní pokutu za prodlení dodávky a nedodržení dohodnuté doby plnění ve výši 0,05% za každý den prodlení z 

dohodnuté ceny včetně DPH. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu. Smluvní pokutu lze uplatnit i formou srážky z 
kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak.  

6. Ostatní ujednání: 
6.1. Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího o jakýchkoliv možných prodleních s dodáním zboží. Prodávající se může odvolat na překročení termínu jen v 

případě vyšší moci, pokud tyto skutečnosti neprodleně sdělil kupujícímu.  
6.2. Prodávající se zavazuje, že neodkladně oznámí kupujícímu změnu technologie, změnu rozhodujících parametrů, přesunutí výroby a jiných podstatných skutečností, 

ovlivňujících podstatným způsobem dodací podmínky, platební podmínky a jiné okolnosti této kupní smlouvy. 
6.3. Při doručování přijatého NKS nebo jiných písemností je lze doručit prostřednictvím pošty a za den doručení je považován 3 kalendářní den od podání k přepravě. Při 

osobním doručování musí být doručeno odpovědnému pracovníkovi, který je povinen vydat potvrzení o přijetí písemnosti. Při doručování faxem je strana povinna do 3 
kalendářních dnů dodat originál.  

6.4. Pro dodávky ocelového šrotu: Dodávky musí být doloženy osvědčením o nevýbušnosti a nepřítomnosti radioaktivity. Ocelový šrot nesmí obsahovat žádné litinové 
podíly. V případě nedodržení druhovosti si kupující vyhrazuje právo na uplatnění reklamace (předruhování – snížení ceny). Při plnění dodávek nákladními automobily 
požadujeme sklopné zařízení. Příjem zboží u automobilových dodávek je pouze v pracovní dny a to od 6:30 hod. do 13:00 hod. Dodávky avizujte!  

6.5. Smluvní strany považují za důvěrné cenové i rozpočtové údaje, obsah smlouvy včetně dodatků a další informace, které jedna ze stran za takové písemně označí. Smluvní 
strany nejsou oprávněny důvěrné informace sdělovat dalším subjektům. 

6.6. Strany jsou oprávněny v případě rámcových smluv platných na období minimálně 1 roku, pokud v nich není uvedeno jinak, tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu a 
to písemnou formou před začátkem plnění s tím, že účinky výpovědi nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud není v uvedené rámcové smlouvě sjednána 
jiná výpovědní doba.  


