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Všeobecné nákupní podmínky  
poslední změna ke dni 01.01.2023 

 

1. Úvodní ustanovení 

Účelem těchto Všeobecných nákupních podmínek (dále jen „Podmínky“) je obecně upravit práva  
a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy nebo případné rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi 
společností ASTOS Machinery a.s., se sídlem Aš, Selbská 18, PSČ 352 01, IČ 25058851, zapsanou  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., ve vložce 601 jako Kupujícím 
(dále jen „Kupující“) a dodavatelem této společnosti jako Prodávajícím (dále jen „Prodávající“). 
Uzavřením kupní smlouvy bere Prodávající na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, 
přičemž ustanovení těchto Podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy či jiného smluvního typu, 
jehož předmětem je dodávka či zhotovení zboží pro Kupujícího. Jakékoliv odchylky od těchto 
Podmínek, jejich doplnění nebo změny jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany 
písemně dohodly v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě. V případě jakýchkoliv rozporů mezi 
zněním rámcové kupní smlouvy nebo kupní smlouvy a těmito Podmínkami, mají přednost ustanovení 
rámcové kupní smlouvy či kupní smlouvy. 
 
2. Obecná ustanovení 

Předmětem plnění se rozumí dodávky zboží včetně dopravy a služeb s dodáním souvisejících. 
Dodávky se uskutečňují na základě dílčích objednávek Kupujícího, a to vždy písemnou formou, 
přičemž za písemnou formu se považuje také objednávka faxem nebo emailem. Potvrzení nebo přijetí 
objednávky elektronickou formou (e-mailem) se považuje za platné písemné právní jednání  
i v případě, že zpráva nebo její příloha neobsahuje zaručený elektronický podpis ve smyslu zákona  
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
 
3. Objednávka 

Objednávka musí obsahovat údaje o přesném typu zboží, jeho ceně vč. ceny dopravy, množství, 
jakosti, požadované dodací lhůtě, způsobu dopravy. objednávka se považuje za přijatou tehdy,  
je-li prodávajícím potvrzena. 
 
4. Cena a její tvorba 

Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu za podmínek 

stanovených v rámcové kupní smlouvě mezi Kupujícím a Prodávajícím. Není-li cena sjednána tímto 

způsobem, pak ke sjednání ceny dochází okamžikem potvrzení objednávky zástupcem Prodávajícího. 

Není-li v objednávce uvedeno jinak, neobsahuje cena dopravné. 

5. Platební podmínky 

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za řádně dodané zboží na základě daňového 
dokladu (faktury), a to ve splatnosti 60 dní, pokud není v rámcové kupní smlouvě, nebo dílčích 
Objednávkách Kupujícího akceptovaných ze strany Prodávajícího stanoveno jinak. Každá faktura  
a dodací list musí obsahovat informaci o čísle objednávky Kupujícího. kupní cena je uhrazena  
v okamžiku připsání na bankovní účet Prodávajícího, nebo složením do jeho pokladny. Kupující si 
vyhrazuje právo zaplatit Prodávajícímu kupní cenu v dílčích splátkách. Kupující si vyhrazuje právo 
provést Kupujícímu platby za Zboží pouze na bankovní účty oznámené správci daně ke zveřejnění 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 

6. Dodací podmínky 

Prodávající je povinen dodat zboží v množství, kvalitě a termínech požadovaných Kupujícím  
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dle jednotlivých objednávek, případně dle rámcové kupní smlouvy, dále v souladu s výkresovou 
dokumentací Kupujícího nebo vzorků či jiných specifikací, které si obě smluvní strany vzájemně 
odsouhlasili a které jsou případně přílohou objednávky. Prodávající je povinen zajistit včasné plnění 
dle termínů uvedených na jednotlivých jím potvrzených Objednávkách. Případné další náklady  
na rychlejší dopravu a/nebo náhradní dodávku, které budou vynaloženy za účelem dodržení dodacích 
lhůt, jdou k tíži Prodávajícího. Pozdější dodávka zboží může být odmítnuta a na náklady Prodávajícího 
zaslána zpět. Kupující si vyhrazuje právo odmítnout také částečnou dodávku. Prodávající bere  
na vědomí, že v případě pozdní dodávky Zboží, může Kupující Prodávajícímu přeúčtovat veškeré 
prokazatelně vynaložené vícenáklady způsobené pozdní dodávkou Zboží (např. smluvní pokuty 
třetích osob za pozdní dodávku vlastních výrobků Kupujícího, která byla závislá na řádném dodání 
Zboží ze strany Prodávajícího). Zboží musí být expedováno s ohledem na požadavek bezpečné 
dopravy ve vhodných kartonech, příp. jiných dohodnutých obalech. Ceny těchto obalů nebudou 
účtovány, pokud nebyly s Prodávajícím dohodnuty jiné podmínky. 
 
7. Jakost a záruční podmínky 

Prodávající dodá zboží v jakosti, odpovídající účelu, k němuž se dávané zboží zpravidla používá,  
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Prodávající prohlašuje,  
že prodávané výrobky splňují obecné požadavky na bezpečnost plynoucí ze zákona č. 102/2001 Sb.,  
o obecné bezpečnosti výrobků. Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které 
má zboží v okamžiku přechodu vlastnictví na Kupujícího podle této smlouvy, jakož i za vady, které se 
vyskytnou v záruční době. Prodávající poskytne Kupujícímu na dodané zboží záruku v délce nejméně 
24 měsíců od přijetí zboží, není-li písemně dohodnuto jinak. Prodávající je povinen přiložit zdarma  
k dodávce veškeré dokumenty (např. atesty, certifikáty, prohlášení o původu zboží, licence), vyplývá-
li to z objednávky, právních předpisů nebo jiných dohodnutých podmínek. Prodávající je odpovědný  
za výstupní prohlídku zboží. Po dodání zboží Kupujícímu, provede Kupující vstupní kontrolu typu  
a množství přijatého zboží, případně zjevných vad způsobených přepravou. Kupující není zavázán 
provádět detailní vstupní kontrolu. 
 
8. Reklamace 

Kupující je oprávněn uplatňovat práva z titulu odpovědnosti za vady písemnou reklamací nebo 
emailem ve lhůtě 3 měsíců od přijetí zboží, nebo poté, co Kupující s přihlédnutím ke všem 
okolnostem vadu zjistit mohl. Skryté vady, prokazatelně vzniklé následkem vadného materiálu, 
chybné konstrukce nebo špatného provedení, které nebyly objeveny při přijetí zboží, mohou být 
reklamovány v téže lhůtě běžící od okamžiku, kdy byly objeveny. Pokud Prodávající dodá v některé 
dávce vadné výrobky, bude mu před zpracováním zboží dána nejdříve možnost vytřídit vadné zboží  
a nahradit vadné zboží bezvadným, eventuálně taktéž nahradit celou dávku (dodávku) tak,  
aby neobsahovala žádné vadné zboží, a to nejpozději do 1 týdne od uplatnění reklamace Kupujícím.  
V případě, že Prodávající ve stanovené lhůtě vadné zboží nenahradí, je Kupující oprávněn odstoupit 
od příslušné objednávky a vrátit na náklady Prodávajícího všechno (nevytříděné) zboží v dané 
dodávce. Kupující má zájem pouze na bezvadném plnění. Prodávající nahradí Kupujícímu všechny 
náklady, výdaje a ztráty způsobené vytříděním, kontrolou, výměnou, opravou, skladováním, likvidací 
a/nebo vrácením vadného zboží. Prodávající bere na vědomí, že Kupující nemusí v rámci reklamace 
vracet všechno vadné zboží; postačuje pouze reprezentativní vzorek vadných výrobků za účelem 
zjištění příčin vad a míry vadnosti zboží. 
 
V případě oprávněné reklamace je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím úhradu smluvní 

pokuty za vyřízení reklamace: 

První a druhý případ reklamace za posledních 12 měsíců – paušální poplatek za zpracování reklamace 
ve výši 2.000,- Kč. 
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Třetí a další reklamace za posledních 12 měsíců – paušální poplatek za zpracování reklamace  
5.000,- Kč. 
 
K paušálnímu poplatku budou dále účtovány náklady za vynaložené vícepráce ve výši 500,- Kč /hod. 

(např. 100% kontrolu kvality zboží apod.). 

9. Odstoupení od smlouvy 

Pokud Prodávající nesplní některou svou zákonnou nebo smluvní povinnost plynoucí z kupní smlouvy 
nebo objednávky, je Kupující oprávněn trvat na splnění této povinnosti nebo od smlouvy odstoupit  
a zboží objednat u třetí osoby. V obou případech má Kupující právo na náhradu škody vůči 
Prodávajícímu, způsobené porušením jeho povinností. V případě prodlení dodavatele s dodáním 
zboží je odběratel oprávněn uplatnit a požadovat finanční náhradu za škody způsobené pozdním 
dodáním zboží. 
 
10. Rozhodné právo a rozhodčí doložka 

Kupní smlouva či rámcová kupní smlouva, vztahy z nich vyplývající i jakékoli další závazkové vztahy 

mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku. Leží-li místo podnikání Prodávajícího mimo území České 

republiky, použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží uzavřené dne 11. dubna 1980 

ve Vídni se v souladu s jejím článkem 6 vylučuje.   

Všechny spory vzniklé z kupní smlouvy či rámcové kupní smlouvy či v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou 
Rozhodčího soudu. 
 
Tyto Všeobecné nákupní podmínky společnosti ASTOS Machinery a.s. jsou platné od 01.01.2023  
a nahrazují veškeré předchozí Všeobecné nákupní podmínky. 


