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Všeobecné nákupní podmínky (též „VNP“ či „podmínky“) 

společnosti ZKS miltex s. r. o. 

se sídlem Lhotova 252, 507 71 Miletín 

(červen 2019) 

 

I. Platnost těchto podmínek 

1. S výhradou odlišných ujednání přijatých v jednotlivém případě se smlouvy se 
společností ZKS Miltex s. r. o. (dále jen ZKS) řídí výhradně podle dále uvedených 
ustanovení. V případě, že tyto podmínky ani smlouva neřeší konkrétní nastalou 
situaci, použijí se na právní vztah ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v účinném znění. (dále jen „občanský zákoník“). Tyto VNP jsou 
obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení          § 1751 odst. 1 občanského 
zákoníku 

2. Ve smyslu § 1751 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje použití jiných 
obchodních podmínek než těchto VNP, zejména se vylučuje použití obchodních 
podmínek dodavatele. 

3. Odchylná ujednání v kupní  (dodavatelské ) smlouvě mají vždy přednost před 
zněním těchto VNP. Pro obsah eventuálních individuálních ujednání je směrodatná 
písemná smlouva, resp. písemné potvrzení ZKS. 

4. Všechna právně relevantní prohlášení a oznámení dodavatele ve vazbě  na tyto 
Všeobecné VNP musí mít  písemnou formou (např.  dopis, e-mail nebo fax). 

5. Tyto Všeobecní nákupní podmínky platí pro všechny nákupy dodávek a plnění 
realizované ZKS. Vůči podnikatelským subjektům a veřejnoprávním právnickým 
osobám platí tyto podmínky i pro všechny budoucí obchodní vztahy. 

 

II. Uzavření a realizace smlouvy 

1. Závaznost objednávky ZKS (doba trvání nabídky) činí dva týdny od jejího dojití 
dodavateli.  Smlouva je považovaná za uzavřenou teprve doručením písemného 
potvrzení objednávky dodavatele bez výhrad. Odpověď dodavatele na objednávku  
s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není 
přijetím nabídky. 
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2. Dodavatel se zavazuje, že zajistí ZKS vlastnické právo na předměty dodávky prosté 
jakýchkoli práv třetích osob. Pokud by někdo vůči ZKS uplatňoval jakoukoliv 
pohledávku či jiné právo k předmětu dodávky vzniklé před převodem vlastnického 
práva k předmětu dodávky, spojené s vlastnictvím předmětu dodávky, zavazuje se 
dodavatel, že pohledávku zaplatí či jiné právo uspokojí a dále, že společnosti ZKS 
miltex s.r.o. nahradí případně vzniklou škodu. 

3. Ke každé dodávce bude přiložen dodací list, který musí obsahovat údaje uvedené v 
objednávce ZKS (číslo a datum objednávky, objednatel, specifikace zboží). 

4. Změny, vedlejší ujednání a doplňky smlouvy vyžadují ke své účinnosti výslovné 
dohody s tím, že dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

 

III. Ceny a platby 

1. Ceny potvrzené v objednávce jsou úplné a konečné. 

2. Právo na započtení splatných i nesplatných pohledávek a zadržovací právo přísluší 
ZKS v zákonem stanoveném rozsahu. 

3. Faktury je nutno bez ohledu na dodací a fakturační adresu vždy zaslat na adresu 
sídla ZKS: Lhotova 252, 507 71 Miletín. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne 
řádného splnění dodávky (za podmínky doručení řádné faktury ZKS). Při platbě do 
14 dnů ode dne doručení řádné faktury je ZKS oprávněn provést srážku skonta ve 
výši 3 %. 

4. Nebude-li faktura obsahovat zákonné náležitosti účetních dokladů, má ZKS právo 
požadovat vystavení opravené faktury. Splatnost opravené faktury činí 30 dnů od 
jejího vystavení. 

 

IV. Dodací lhůta 

1. Dodací lhůta uvedená v potvrzené objednávce je závazná. Pokud nastanou 
okolnosti, ze kterých vyplývá, že nebude možno dodržet dohodnutou dodací lhůtu, 
je dodavatel povinen informovat ZKS bez zbytečného odkladu. 

2. V případě prodlení s dodávkou je ZKS oprávněna po marném uplynutí dodatečné 
lhůty žádat namísto plnění náhradu škody. ZKS má právo na náhradu prokazatelně 
vzniklé škody v plné výši také tehdy, pokud byla pro případ prodlení dodavatele 
s dodávkou  dohodnuta smluvní pokuta ve prospěch ZKS. 
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V. Odpovědnost za faktické vady 

1. Zákonné nároky vyplývající z vad přísluší ZKS bez omezení. V každém případě je 
ZKS oprávněna žádat od dodavatele podle své  volby jako dodatečné plnění 
odstranění vad nebo řádnou dodávku věci (náhradní dodávku); dodavatel je pak 
povinen uhradit všechny náklady nutné za účelem odstranění vad nebo náhradní 
dodávky.  

2. Dodavatel se zavazuje započíst s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto vady i na své náklady  odstranit, nejpozději 
však budou tyto vady odstraněny do 14 dnů od jejich nahlášení, nedohodnou-li se 
smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak. Výslovně si ZKS vyhrazuje právo 
na náhradu škody, zejména na náhradu škody namísto plnění. Pro případ, že 
dodavatel neodstraní včas nahlášené vady předmětu dodávky ve shora uvedené 
lhůtě je ZKS oprávněna odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, 
a to na náklady dodavatele. 

3. Pokud má ZKS  zákonnou povinnost notifikovat zjevné vady předmětu dodávky, je 
reklamace (notifikace) těchto vad včasná, pokud bude uplatněna u dodavatele do 
pěti pracovních dnů poté, co vady zboží mohly být při včasné prohlídce a dostatečné 
péči ZKS zjištěny. 

 

VI. Odpovědnost za právní vady 

1. Dodavatel odpovídá bez omezení v rámci zákonných ustanovení. Odpovídá zejména 
za to, že odběrem a užíváním jím nabízených a dodaných předmětů nebudou 
porušena žádná vnitrostátní ani zahraniční ochranná práva (zejm. práva vyplývající 
z duševního vlastnictví). Dodavatel je povinen zboží přiměřeně pojistit. 

2. Dodavatel je povinen vypořádat práva třetích osob ihned po oznámení této vady ze 
strany ZKS, to platí zejména tehdy, pokud je vůči nim povinen poskytnout náhradu 
škody. 

 

VII. Zakázková výroba/právo na storno v případě zrušení objednávky zákazníka 

1. Pokud jsou plnění dodavatele určena k použití v rámci objednávky, která byla 
udělena některým ze zákazníků ZKS („objednávka zákazníka“) nebo jinak přímo 
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souvisejí s objednávkou zákazníka, zaznamená se tato skutečnost při objednání 
formou přípustnou podle pravidel o utajení platných pro objednávku zákazníka. 

2. Pokud bude objednávka zákazníka zrušena z důvodu, za který ZKS neodpovídá, je 
ZKS oprávněna provést storno objednávky do budoucna bezodkladným oznámením 
vůči dodavateli bez dodržení lhůty. 

3. V případě storna je dodavatel oprávněn vyúčtovat plnění prokazatelně poskytnutá 
do okamžiku doručení oznámení o stornu. Dodavatel nemá právo uplatnit žádné 
další nároky na platbu nebo náhradu nákladů. 

 

VIII.  Právo na informace 

1. Dodavatel je povinen prokázat k výzvě ZKS dodržení sjednaných povinností 
mlčenlivosti a standardů kvality. 

IX. Místo plnění, přechod nebezpečí škody, vlastnictví, zákaz postoupení a 
reklama 

1. Místem plnění pro všechny dodávky a plnění je Lhotova 252, 507 71 Miletín, pokud 
nebylo dohodnuto jinak. 

2. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení předmětů dodávek nebo 
plnění (nebezpečí škody na dodávce) přechází teprve okamžikem předání, resp. 
přejímky v sídle ZKS, u dílčích dodávek nebo plnění teprve po realizaci dodávky 
nebo plnění v plném rozsahu. 

3. Vlastnické právo na předměty dodávky a plnění přechází na ZKS okamžikem 
předání, resp. přejímky bez omezení a prosto jakýchkoli zatížení, nebude-li 
v konkrétním případě sjednána výhrada vlastnictví. 

4. Postoupení nároků (pohledávek, smlouvy atp.), které přísluší dodavateli ze 
vzájemného  obchodního  styku je vyloučeno. 

5. Dodavatel není bez výslovného písemného souhlasu ZKS oprávněn uvádět 
obchodní vztah  se ZKS  za účelem reklamy či marketingu. 

 

X. Místo soudní příslušnosti a použitelné právo 
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1. Místem soudní příslušnosti pro všechny nároky vůči podnikatelům a 
veřejnoprávním právnickým osobám je Jičín. ZKS je však také oprávněna podat 
žalobu vůči dodavateli v jeho obecném místě soudní příslušnosti. 

2. U přeshraničních dodávek je Jičín výhradním místem soudní příslušnosti pro 
všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu (čl. 25 Evropského nařízení o 
soudním výkonu rozhodnutí/Nařízení Brusel I nebo čl. 17 Bruselské úmluvy o 
soudní příslušnosti). ZKS si vyhrazuje  právo podat žalobu vůči dodavateli v jeho 
obecném místě soudní příslušnosti nebo se obrátit na jakýkoli jiný soud, který je 
příslušný podle  nařízení Brusel I nebo Bruselské úmluvy. 

3. Pro všechny obchodní a právní vztahy mezi dodavatelem a ZKS platí výhradně 
právní řád České republiky; použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží (CISG) je vyloučeno. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud by jednotlivé výše uvedené podmínky byly neplatné nebo pokud by se staly 
neplatnými, nebude tím dotčena platnost zbývajících podmínek. Namísto 
neplatných podmínek se použijí taková ustanovení občanského zákoníku, která se 
pokud možno co nejvíce blíží hospodářskému účelu smlouvy při přiměřeném 
zachování zájmů obou stran. 


