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Nákupní podmínky společnosti 

STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. 

1. Podle těchto Nákupních podmínek se budou řídit veškeré vztahy při dodávkách Zboží kupujícímu, pokud není v uzavřené 

Smlouvě mezi Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak. Tyto Nákupní podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy 

na dodávku Zboží kupujícímu, které je kupující smluvní stranou. Aktuální znění Nákupních podmínek je přístupné na webových 

stránkách kupujícího: www.stros.cz. 

2. Rozsah dodávek Zboží určuje Smlouva, kterou se rozumí bezvýhradné přijetí objednávky, nabídky, kupní smlouva, jiný druh 

smlouvy, výhradně v písemné formě. Zbožím se rozumí výrobky či služby, náhradní díly. Dodavatelem se rozumí rovněž 

prodávající, kupujícím se rozumí rovněž odběratel, pokud jsou ve smlouvě Smluvní strany takto označeny, nebo i jiné ve 

Smlouvě použité označení Smluvních stran. 

3. Smlouva společně s Nákupními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoliv druhu týkající se 

dodávky Zboží, které byly předmětem jednání smluvních stran před uzavřením příslušné Smlouvy. 

4. Smlouvou se Dodavatel zavazuje dodat kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží, přičemž Kupující 

je povinen za Zboží zaplatit Dodavateli sjednanou Kupní cenu. 

5. Kupní cena je stanovena ve Smlouvě jako cena pevná. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Kupní cena zahrnuje DPH 

v zákonné sazbě a též veškeré náklady spojené s dodávkou Zboží, včetně nákladů na přepravu do sídla Kupujícího, balení a 

pojištění dopravy. Žádné dodatečné poplatky, náklady či výdaje jakéhokoli druhu, pokud nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě 

vedle Kupní ceny, nebudou Kupujícím akceptovány a uhrazeny.  

6. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dodávku Zboží ve výši Kupní ceny po splnění dodávky Zboží, které nastává 

převzetím Zboží bez výhrad ze strany kupujícího ve smyslu čl. 12. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její splatnost 

činí 60 dnů od doručení.  

7. Zboží musí být dodáno v množství, jakosti, provedení a se všemi vlastnostmi uvedenými ve Smlouvě. V případě, že jakost, 

provedení či jiné specifické vlastnosti ve Smlouvě uvedeny nejsou, je Dodavatel povinen dodat Zboží v takové jakosti a 

provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je Zboží dodáváno. Není-li takový účel sjednán pak k účelu, ke kterému se 

předmětné Zboží obvykle používá. Zboží musí být dále v souladu se všemi technickými požadavky a technickými a 

bezpečnostními normami vztahujícími se na daný druh Zboží.  

8. Zboží nesmí být zatíženo žádnými právními vadami. Místem plnění je sídlo kupujícího, pokud Smlouva neurčuje jinak. 

9. Součástí dodávky Zboží jsou veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí Zboží, nakládání s ním, k proclení a užívání Zboží, 

jakož i doklady vyžadované závaznými normami, právními či technickými předpisy. Jedná se zejména o dodací list, osvědčení 

o původu Zboží, o tom zda se jedná o zboží dvojího určení (Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, zákon č. 

594/2004 Sb., o doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a údržby Zboží, prohlášení o shodě, atesty, 

bezpečnostní listy, certifikáty kvality či návody na použití obsahující mimo jiné i upozornění, pokud Zboží vyžaduje zvláštní 

zacházení, montáž, údržbu apod. Veškeré doklady musí být Dodavatelem dodány v originále, v písemné formě v českém 

jazyce, čitelné a na požádání kupujícího i v elektronické podobě. 

10. Termín plnění Zboží stanoví Smlouva. Pokud není dohodnuto jinak, je Dodavatel povinen dodat Zboží v pracovních dnech v 

obvyklé pracovní době kupujícího od 6:00 do 14:00 hod. Dodavatel je povinen kupujícího písemně vyrozumět o dodání Zboží 

nejméně tři pracovní dny předem. 

11. Dodavatel provede před expedicí Zboží kupujícímu příslušné kontroly a zkoušky za účelem zjištění, zda jsou plněny požadavky 

Smlouvy a těchto Nákupních podmínek. Tyto kontroly a zkoušky bude Dodavatel provádět dle svého programu zajištění 

kvality a v souladu s právními předpisy a technickými normami.  

12. Nejpozději do sedmi pracovních dnů od dodání Zboží provede kupující dle svého uvážení jeho vstupní kontrolu za účelem 

zjištění, zda plnění odpovídá smlouvě a těmto nákupním podmínkám o čemž vyhotoví písemný protokol. Pokud Zboží 

nebude odpovídat sjednaným podmínkám, je kupující oprávněn Zboží dodavateli vrátit spolu s protokolem o vstupní 

kontrole na náklady dodavatele. Vrácením Zboží nenastanou účinky jeho převzetí. V případě, že Dodavatel nezajistí bez 

zbytečného odkladu po vrácení Zboží dodání náhradního Zboží, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy. Pokud kupující 
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protokol o vstupní kontrole nezašle do sedmi pracovních dnů od dodání Zboží, má se zato, že převzetí Zboží proběhlo 

uplynutím této lhůty.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží, jakmile nastanou účinky jeho převzetí kupujícím. 

13. Zboží má vady, jestliže není dodáno v množství, jakosti a provedení stanoveném Smlouvou nebo těmito Nákupními 

podmínkami. Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které se na Zboží vyskytnou v záruční době počínající běžet okamžikem 

převzetí Zboží kupujícím a končící uplynutím 24 měsíců od splnění dodávky Zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

kupující nemůže Zboží užívat pro vady, za které odpovídá Dodavatel. 

14. Při zjištění, že dodané Zboží vykazuje vady, má kupující právo vady reklamovat. V případě výskytu vad má kupující právo dle 

své volby: 

a. požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadného plnění,  

b. požadovat odstranění vady dodáním chybějícího Zboží, 

c. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny, 

d. požadovat odstranění vad Zboží opravou, 

e. odstoupit od této smlouvy, jedná-li se o vady, jež činí plnění podle této smlouvy zcela nepoužitelným. 

15. Oznámení vad (reklamace) musí být doručeno Dodavateli písemně bez zbytečného odkladu, tj. do 10 dnů po jejich zjištění. 

V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba kupujícího mezi nároky uvedenými v odstavci 14. 

těchto nákupních podmínek.  

16. Nestanoví-li Smlouva či kupující v rámci reklamace vad jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady způsobem dle volby 

kupujícího: 

(I) do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich reklamace v případě vad bránících bezpečnému a spolehlivému používání Zboží; a 

(II) do sedmi (7) kalendářních dní v případě ostatních vad. 

17. Pokud Dodavatel bude v prodlení s odstraněním vady Zboží nebo před uplynutím této lhůty sdělí kupujícímu, že vady 

neodstraní, nebo bude zřejmé, že není schopen vady ve lhůtě pro jejich odstranění řádně odstranit, pak kupující může: I. 

odstoupit od Smlouvy; nebo II. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny; nebo III. sám nebo prostřednictvím jiné osoby na 

náklady a riziko Dodavatele nechat vadné Zboží opravit nebo zajistit náhradní dodávku. Dodavatel se zavazuje tyto náklady 

kupujícímu v plném rozsahu uhradit. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu způsobenou vadným Zbožím.  

18. Stane-li se plnění Dodavatele součástí plnění Kupujícího, pak v případě uplatnění reklamace vady ze strany odběratele 

Kupujícího, která spočívá ve vadnosti plnění Dodavatele, má Kupující právo tuto vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit 

třetí osobou s tím, že náklady tím vzniklé je povinen uhradit Dodavatel kupujícímu do 30 dnů po doručení vyúčtování; tím 

nejsou dotčeny další zákonné nároky kupujícího. Záruka za jakost není tímto dotčena.  

19. Pokud dodavatel bude v prodlení se splněním dodávky Zboží bez vad a včas, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý den zpoždění. Pokud dodavatel bude v prodlení s odstraněním vad, vzniká 

kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý den prodlení.  

20. Dodavatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou kupujícímu v souvislosti s porušením svých povinností dle Smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se 

vztahuje, v plné výši.  

21. Dodavatel je srozuměn a souhlasí s tím, že případná škoda související s jeho prodlením se splněním dodávky Zboží dle 

Smlouvy zahrnuje i veškerá plnění a škodu, kterou bude kupující povinen zaplatit v souvislosti s prodlením Dodavatele, když 

v důsledku tohoto prodlení Dodavatele nebude schopen dodat své plnění, jehož součástí je plnění dodavatele, svým 

odběratelům řádně a včas. 

22. Veškerá technická a jiná dokumentace, kterou kupující poskytne Dodavateli v souvislosti s dodávkou Zboží, zůstává ve 

výhradním vlastnictví Kupujícího. Tuto dokumentaci není Dodavatel oprávněn zveřejnit či zpřístupnit jakékoli třetí osobě či ji 

využít ve prospěch jakékoli třetí osoby, ledaže k tomu udělí kupující předchozí písemný souhlas. Tuto dokumentaci je 

Dodavatel oprávněn používat pouze v souvislosti s plněním svých povinností dle Smlouvy. 

23. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit: I. při prodlení Dodavatele s plněním Zboží více než 15 dnů nebo II. Dodavatel 

poruší svoji smluvní povinnost jiným podstatným způsobem, nebo III. Dodavatel poruší svoji smluvní povinnost smlouvu 

nepodstatným způsobem a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu byla kupujícím poskytnuta, 

nebo IV. Dodavatel vstoupí do likvidace, nebo proti němu bude zahájena exekuce, nebo V. bude na Dodavatele podán 

insolvenční návrh. 

24. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené smlouvou, jejími přílohami a nákupními podmínkami se řídí právními 

předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.  

25. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající z této Smlouvy, byly urovnány smírnou cestou. Pokud 

nedojde ke smírnému urovnání sporu, může kterákoliv ze Smluvních stran podat žalobu u obecného soudu místně příslušného 

kupujícímu. Tato změna v místní příslušnosti soudu je dohodou Smluvních stran ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v platném znění. 

26. Tyto nákupní podmínky jsou účinné od 24.02.2020. 

 


