
 
VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SAROND, s.r.o. 

 

I. 
1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) jsou bližší a konkrétní úpravou smluvních vztahů a 

vzájemných práv a povinností smluvních stran, kde společnost SAROND, s.r.o., se sídlem Božkovské náměstí 
17/21, Plzeň, 326 00, IČ-26909961, DIČ-CZ26909961, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C 
vložka 16095  (dále jen „kupující“) je v pozici kupujícího podle kupní smlouvy, nebo objednatele dle smlouvy o 
dílo. 

 
2. Tyto VNP jsou součástí kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi kupujícím a 

jakýmkoliv prodávajícím, nebo zhotovitelem díla (dále jen „prodávající“), pokud na ně smlouva odkazuje a byly 
k ní přiloženy, nebo byly prodávajícímu známy z předchozích obchodních vztahů s kupujícím. Tyto VNP jsou dále 

součástí každé smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím postupem podle čl. II. těchto VNP. Pokud se 
některá ustanovení smlouvy odchylují od těchto VNP má ujednání ve smlouvě přednost a ustanovení těchto VNP se 
neuplatní.  Pokud některá práva a povinnosti nejsou upravena ani smlouvou, ani těmito VNP, řídí se obecně 
závaznými právními předpisy ČR. 

 
3. Zbožím se v těchto VNP rozumí věci, materiály a výrobky nakupované kupujícím, nebo zhotovované pro 

kupujícího na základě smlouvy, nebo údržba, oprava či úprava věci pro kupujícího, nebo jiný hmotně zachycený 
výsledek takové smlouvy. 

                                                   

 II. 
1. Kupující činí návrh na uzavření smlouvy prodávajícímu formou písemné objednávky zaslané doporučeným, nebo 

osobně předaným dopisem s potvrzením převzetí, nebo faxem na faxové číslo prodávajícího uvedené ve smlouvě. 
Objednávku lze učinit i telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), takovou objednávku je však 
třeba do tří pracovních dní doplnit podáním objednávky faxem, jinak tato objednávka není pro prodávajícího 
závazná. Prodávající potvrdí stejnou formou objednávku kupujícího ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení 
objednávky. (Den doručení se do této lhůty nezapočítává. Lhůta počíná běžet den následující po dni doručení.). 

Dnem doručení potvrzení objednávky je smlouva uzavřena. Pokud prodávající objednávku ve stanovené lhůtě 
nepotvrdí, smlouva nevznikne a kupující není svým návrhem dále vázán. 

 
2. Pokud prodávající potvrdí kupujícímu doručení objednávky po uplynutí lhůty její platnosti má kupující právo 

uzavření smlouvy dle takové objednávky odmítnout. Smlouva se v takovém případě považuje za uzavřenou pouze 
v případě, že kupující ve lhůtě 5 kalendářních dní ode dne, kdy mu bylo doručeno potvrzení objednávky, doručí 
prodávajícímu faxem, nebo písemně doporučeným, nebo osobně předaným dopisem s potvrzením převzetí 
oznámení, že trvá na splnění objednávky. Smlouva je uzavřena dnem, kdy je toto oznámení doručeno 
prodávajícímu.    

 
3. Pokud prodávající v zaslané objednávce v běžící lhůtě pro její potvrzení provede jakékoliv změny a zašle ji 

kupujícímu, smlouva nevznikne a jedná se o protinávrh předložený prodávajícím. Kupující má v takovém případě 
lhůtu 5 kalendářních dnů na přijetí tohoto protinávrhu způsobem dle odstavce 1. Doručením oznámení o přijetí 
protinávrhu prodávajícímu je smlouva uzavřena a strany jsou jí vázány.  

 
4. Objednávka kupujícího musí obsahovat: 

a) označení kupujícího firmou, sídlem, IČem a údajem o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení 

včetně sídla peněžního ústavu kupujícího, číslo účtu a kód banky kupujícího 
b) název objednávaného zboží a případně katalogové číslo (specifikace předmětu smlouvy, objednaného 

zboží) 
b) množství zboží u každého objednávaného druhu 
c) doba plnění, tj. požadovaný termín dodání objednaného zboží 
d) Označení a podpis osoby oprávněné za kupujícího jednat 
Bez těchto náležitostí není objednávka považována smluvními stranami za úplnou a pro prodávajícího závaznou. 
Objednávka může obsahovat i další dispozice kupujícího.  

 

III. 
1. Pokud není ve smlouvě, v objednávce, nebo v těchto VNP dále uvedeno jinak platí, že k plnění závazku 

prodávajícího a vzniku jeho práva na zaplacení dohodnuté kupní ceny dochází dnem, kdy prodávající předá 
objednané zboží kupujícímu, nebo jím zplnomocněné osobě v místě dodání. Jde-li o mezinárodní kupní smlouvu, 
platí dodací doložka INCOTERMS 2010 DDP s místem určení sídlo kupujícího dle INCOTERMS 2010 DDP, 
pokud není v objednávce, nebo smlouvě určeno jinak. V případě smlouvy o dílo se okamžikem splnění rozumí 
podpis předávacího protokolu všemi smluvními stranami.  

 
2. Prodávající je povinen dodat objednané zboží na označené místo dodání v termínu uvedeném v objednávce. Pokud 

není ve smlouvě dojednáno jinak, jsou veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo dodání již zahrnuty 



 
v kupní ceně zboží. Prodávající je oprávněn dodat zboží před termínem označeným v objednávce a kupující je 
v takovém případě povinen objednané zboží od prodávajícího  převzít pouze v případě, že takováto možnost byla 
ve smlouvě výslovně sjednána. Jinak není kupující povinen převzít zboží před sjednaným termínem a nepřevzetím 
zboží se kupující nedostává do prodlení. Kupující je povinen převzít dodané zboží na místě určeném v objednávce a 
v termínu určeném v objednávce. Pokud je smlouvou umožněno dřívější dodání zboží, je prodávající povinen 
upozornit písemně kupujícího na skutečnost, že zboží bude dodáno a to minimálně 10 kalendářních dnů předem, 
jinak není odběratel v prodlení s převzetím zboží a neodpovídá tudíž za možné škody na zboží. 

 
3. Účinky dodání zboží nastávají, když prodávající, nebo k tomu účelu prodávajícím sjednaný dopravce předá 

objednané zboží kupujícímu v místě dodání. Pokud bude dodán jiný druh zboží, než jaký byl uveden v objednávce, 
nebo zboží ve větším než objednaném množství, je kupující oprávněn odepřít převzetí neobjednaného druhu nebo 
množství zboží. Stejně tak je kupující oprávněn odepřít převzetí zboží, které má zjevné podstatné vady. Kupující se 
stává vlastníkem dodaného zboží okamžikem jeho převzetí.  

 
4. Částečné plnění formou částečných dodávek je nepřípustné, pokud není ve smlouvě výslovně sjednán opak. 

 
5. Nepřevezme-li kupující řádně dodané zboží včas, je prodávající povinen uskladnit dodané zboží a na žádost 

kupujícího zboží na náklady kupujícího pojistit. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu skladné v maximální 
výši 0,05% z ceny uskladněného zboží za každý den uskladnění, maximálně však 5% z ceny uskladněného zboží 
celkem za celou dobu skladování. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu převzetí zboží v dodatečné lhůtě. 
Nepřevezme-li kupující zboží ani do 2 měsíců od původního řádného termínu plnění, je prodávající oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

 

6. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v objednaném množství, sjednaném termínu a na místo dodání 
uvedené v objednávce. V případě nedodržení některé z výše uvedených povinností je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši  5 % z ceny zboží, s jehož řádným dodáním je prodávající 
v prodlení (včetně DPH) za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.  

 
7. Doklady, které jsou potřebné k převzetí přepravovaného zboží nebo při vývozu zboží do zahraničí k jeho proclení 

je prodávající povinen odevzdat kupujícímu nejpozději spolu s předáním zboží v místě dodání zboží, nebo v sídle 
kupujícího. Nejsou-li doklady takto předány, není smlouva splněna řádně a včas. Doklady odevzdá prodávající 

kupujícímu včas, tak, aby kupující mohl se zbožím volně nakládat nebo převzít přepravované zboží v době, kdy 
toto dorazí do místa plnění nebo určení, nebo v případě vývozu zboží toto mohlo být bez zbytečného odkladu 
procleno. 

 
8. Prodávající je povinen kupujícímu předat nejpozději při předání zboží „Prohlášení o shodě“, pokud příslušné právní 

předpisy vydání tohoto prohlášení k příslušnému zboží vyžadují. V případě porušení této povinnosti je prodávající 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny dodaného zboží za každý den prodlení. Kupující je oprávněn 
vedle smluvní pokuty nárokovat náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

9. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, jsou rozhodující jednotkou pro plnění a účtování kilogramy dodaného 
zboží. Plnění je přitom považováno za řádné, pokud se pohybuje v toleranci 5% množství sjednaného ve smlouvě. 
Kupní cena se vždy účtuje podle skutečně dodaného množství zboží v netto váze. 

 
10. Pokud jsou v rámci plnění smlouvy předány kupujícím prodávajícímu jakékoliv plány, technické podklady a jiná 

dokumentace, zůstávají takové podklady ve vlastnictví kupujícího a prodávající je povinen je po splnění svých 
smluvních povinností kupujícímu vrátit. Takové podklady lze použít pouze pro účely plnění smlouvy s kupujícím a 
prodávající není oprávněn tyto podklady jakkoliv jinak využívat pro sebe ani pro třetí osoby, není oprávněn je 

kopírovat, rozmnožovat, nebo s nimi jakkoliv jinak seznámit třetí osoby a dávat je k dispozici. V případě porušení 
této povinnosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 kč. Zaplacení smluvní 
pokuty nemá vliv na výši náhrady způsobené škody. 

 
11. Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit přiměřeně jeho povaze a vlastnostem. Cena obalového materiálu, 

s výjimkou vratných obalů a balení je již zahrnuta v sjednané ceně zboží.  
 
12. Pokud je zboží dodávané kupujícímu teprve vyráběno, má kupující právo na  provedení zkoušky kvality zboží, 

pokud oznámí písemně úmysl provést kontrolu prodávajícímu alespoň jeden den předem. O zkouškách 
prováděných prodávajícím, na nichž má kupující právo se účastnit, je prodávající povinen informovat kupujícího 
písemně alespoň tři dny předem. Prokáže-li zkouška kvality uskutečněná kupujícím, že zboží nemá kvalitu 
odpovídající smlouvě, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady na provedenou zkoušku. Zkouškou 
zjištěné nedostatky je prodávající povinen neprodleně napravit. Kupující má poté právo na opakovanou zkoušku 
kvality zboží. Náklady smluvených a opakovaných zkoušek nese vždy prodávající, včetně nákladů zkušebního 
provozu.  

 

 



 
IV. 

1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu dodaného zboží. Výše kupní ceny je sjednána ve smlouvě. 
Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu kupní ceny dnem splnění povinnosti k dodání zboží v souladu s čl. III.1. až  
III. 3  těchto VNP. 

 
2. Kupní cena je sjednána dle INCOTERMS 2010, jde-li o mezinárodní smlouvu a DDP INCOTERMS 2010 v 

ostatních případech. 

 
3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu i za částečné dodávky objednaného zboží, pokud byla možnost plnění 

v částečných dodávkách dohodnuta ve smlouvě.  
  

4. Kupní cena zboží bude splatná na základě faktury vystavené prodávajícím kupujícímu po převzetí zboží kupujícím. 
Splatnost faktury je vždy 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí mít náležitosti 
daňového a účetního dokladu, obsahovat konkrétní specifikaci účtovaného plnění a pokud se cena skládá z více 
položek, musí být tyto položky rozúčtovány. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti, nebo obsahuje 

nesprávné údaje, je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit a splatnost částky účtované takovou fakturou 
nenastane. Lhůta k plnění běží znovu od doručení opravené faktury. 

 
5. Zaplacením se rozumí odepsání hrazené částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 
6. Pokud prodávající dodá kupujícímu větší množství zboží, než bylo kupujícím objednáno, má kupující právo 

odmítnout převzetí části dodávky přesahující objednané množství. Pokud převzetí takového zboží neodmítne, je 
povinen uhradit kupní cenu i za takto dodané a převzaté zboží ve stejné výši, jako za ostatní zboží. Tím není 
dotčena platnost čl. III.9. VNP. Kupující je vždy povinen zaplatit za takové množství zboží, které skutečně převzal. 

 
7. Je-li předmětem smlouvy dodání software, licencí, poradenské a technické, příp. jiné služby, je prodávající se 

sídlem v zahraničí povinen předat kupujícímu současně s fakturou potvrzení o daňovém domicilu, jinak je kupující 
oprávněn srazit z ceny zboží v souladu s právními předpisy daň ve výši, v níž je srážena z plateb ve prospěch 
subjektů, které nepožívají žádných výhod ze smluv o zamezení dvojího zdanění. 

 
8. V případech, kdy se kupující zaváže uhradit prodávajícímu cenu před splnění dodávky prodávajícím je kupující 

oprávněn požadovat od prodávajícího na jeho náklady poskytnutí bankovních záruk nebo jim na roveň postavených 

jiných zajišťovacích  institutů. Prodávající je povinen požadovaný zajišťovací institut předložit do 10 dnů od 
doručení výzvy kupujícího. Neposkytne-li prodávající řádně a včas vyžádané zajištění, není kupující povinen platit 
cenu zboží dříve, než bude zboží dodáno a prodávající není oprávněn předchozí placení vyžadovat, i když to bylo 
původně ve smlouvě sjednáno. 

 

V. 
1. Záruční doba na prodávajícím dodávané zboží se sjednává na dobu 24 měsíců, není-li ve smlouvě sjednána záruční 

doba delší. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má být zboží podle smlouvy odesláno ve 
prospěch kupujícího, běží záruční doba až od převzetí zboží kupujícím. Je-li prodávající podle smlouvy povinen 

uvést zboží do provozu, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu. Běh záruční doby se přerušuje po 
dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat z důvodu vad, za něž odpovídá prodávající. Odpovědnost za vady se 
řídí obecně závaznými právními předpisy. 

 
2. Pro náhradní díly nebo opravené části zboží platí stejné záruční podmínky jako pro původní předmět dodávky, 

s tím, že záruční doba pro nahrazené nebo opravené díly musí činit od okamžiku odstranění vady ještě nejméně 
polovinu záruční doby určené v odst. 1.  

 

3. Kupující je povinen odeslat prodávajícímu písemné oznámení (reklamaci), ve kterém budou oznámeny zjevné vady 
zboží bez zbytečného prodlení po převzetí zboží. Pokud kupující zjistí další vady zboží po převzetí zboží, je 
povinen odeslat bez zbytečného prodlení prodávajícímu reklamaci, ve kterém budou tyto vady zboží oznámeny.  

 
4. Reklamace musí obsahovat alespoň: 

a) identifikaci smlouvy, na základě které bylo zboží dodáno a pokud bylo zboží dodáno ve více dodávkách 
identifikace toho, ve které z těchto dodávek bylo reklamované zboží dodáno a to zejména označením čísla 
objednávky, čísla dodacího listu apod. 

b) popis vytýkané vady a popis, jak se vada projevuje 
c) počet, nebo množství zboží s vytýkanou vadou  

 
5. Vyzve-li prodávající kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o 

vadách podle předchozích odstavců, aby mu v dohodnutém termínu, nejpozději však do jednoho měsíce od 
doručení oznámení o vadách umožnil prohlídku zboží, které má oznamované vady, není kupující bez písemného 
souhlasu prodávajícího oprávněn s tímto zbožím nakládat až do doby prohlídky prodávajícím, s výjimkou nezbytné 
péče, kterou je třeba vynaložit, aby zboží nebylo poškozeno. O výsledku prohlídky zboží prodávajícím se sepíše 

zápis. Neučiní-li prodávající avizovanou prohlídku dodaného zboží do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení 



 
o vadách, mají smluvní strany za to, že dodané zboží mělo vady deklarované kupujícím, reklamace je považována 
oběma smluvními stranami za oprávněnou a kupující se může domáhat svých nároků z vad. 

 
6. Prodávající se zavazuje, že pokud některé druhy zboží vyžadují speciální péči a zvláštní podmínky skladování, 

upozorní na tyto skutečnosti kupujícího písemně, při první dodávce tohoto druhu zboží kupujícímu. 
 

7. Jestliže bude vadou výrobku ohrožena provozní bezpečnosti kupujícího, nebo jestliže je prodávající s odstraněním 

vad v prodlení, má kupující právo odstranit vady sám a požadovat na prodávajícím náhradu nákladů. 
 
8. V případě vadného plnění prodávajícím má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5% z ceny vadného 

zboží. Kupující je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody přesahující smluvní pokutu. 

VI. 
 

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím. 
Podstatným porušením se při tom rozumí prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu delší než 7 

dní , nebo dodání zboží s podstatnými vadami. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím z těchto důvodů, 
zakládá tato skutečnost právo kupujícího odstoupit i od všech ostatních v té době platných a účinných smluv mezi 
kupujícím a prodávajícím. 

 
2. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu: 
a) zánik prodávajícího bez likvidace spolu s oznámením, na který subjekt přechází práva a závazky ze smlouvy a to do 

15-ti dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu prodávajícího o zániku 
b) změny bankovního spojení uvedeného ve smlouvě, jakož i změny jakýchkoliv identifikačních údajů prodávajícího 

uvedených ve smlouvě 
 
3. Smluvní strana, u níž došlo, nebo ví, že v budoucnu dojde k nesplnění povinnosti v důsledku vyšší moci, je povinna 

neprodleně, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděla, písemně doporučeným dopisem 
uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti. Nedodržením této lhůty má za následek zánik práva dovolávat 
se této události. 

 
4. Mohou-li v souvislosti s předmětem plnění smlouvy vzniknout ekologická, hygienická nebo bezpečnostní rizika 

nebo pro užití zboží, nebo nakládání s jeho částmi platí zvláštní pravidla stanovená obecně závaznými právními 
předpisy, je prodávající povinen kupujícího na tyto skutečnosti upozornit. V případě porušení této povinnosti je 
prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny takového zboží. Kupující je oprávněn vedle 
smluvní pokuty požadovat náhradu škody přesahující smluvní pokutu. 

 
5. Je-li ve smlouvě odkazováno na její určitou přílohu, má se za to, že tato příloha tvoří nedílnou součást smlouvy. 

V případě, že je obsah přílohy v rozporu s obsahem smlouvy, uplatní se přednostně smlouva. 
6. Kupující je oprávněn kdikoliv provést změny VOP nákupních podmínek a publikovat je na  webových stránkách 

kupujícího.Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP.Na již uzavřené smlouvy se nové 

znění VOP bude aplikovat pouze tehdy,pokud s tím obě smluvní strany vyjádří písemný souhlas. 
Všechna oznámení, objednávky a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu těchto VOP a smlouvy očekávají, se 
druhé smluvní straně doručí písemnou formou osobně nebo doporučeně na adresy uvedené ve smlouvě a faxem na 
ve smlouvě uvedená čísla. Jakákoliv odeslaná písemnost se považuje v pochybnostech za doručenou oproti 
potvrzení osobního doručení či v den zaslání faxové zprávy, pokud je odeslána do 16.00 hod pracovního dne (jinak 
je tato zpráva považována za doručenou následující pracovní den). Každá strana může změnit svoji doručovací 
adresu, jestliže to písemně oznámí druhé straně alespoň 15 dní předem.  
 

 
Tyto VNP platí od  1.9.2009        
 
 
 

 

 

 

 

 

 
          

          


