
 

Všeobecné nákupní podmínky 
společnosti KSK Precise Motion, a.s. 

(Dále jen „Nákupní podmínky“) 
 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Pro veškeré vztahy mezi společností KSK Precise Motion, a.s. jako 
objednatelem nebo kupujícím (dále jako „Objednatel“) a zhotovitelem 
nebo prodávajícím uvedeným v příslušné objednávce nebo smlouvě 
(dále jen „dodavatel“) vzniklé na základě nebo v souvislosti s 
objednávkou Objednatele a/nebo smlouvy (o dílo nebo kupní), se 
použijí tyto Nákupní podmínky, pokud nebylo písemně dohodnuto 
jinak, a to i tehdy, jestliže dodavatel uplatňuje své vlastní obchodní 
podmínky. Písemná forma je pro účely těchto Nákupních podmínek 
splněna i prostřednictvím emailu nebo faxu. 
Pro výklad dodacích podmínek platí Incoterms nejnovější vydání, 
pokud mezi Objednatelem a dodavatelem nebylo dohodnuto něco 
jiného. 
 
II. VZNIK SMLOUVY 
1. Objednávky jsou pro Objednatele závazné jen tehdy, jestliže byly 

provedeny písemně a jestliže byly Objednatelem podepsány. 
2. Pokud dodavatel nevrátí písemně potvrzenou objednávku do 7 dnů 

od data jejího vystavení, pozbývá tato platnosti, neuvede-li 
Objednatel jinak. Potvrzená objednávka je považována za 
uzavřenou smlouvu (o dílo nebo kupní). 

3. Provedení jakýchkoliv změn dodavatelem v objednávce 
předložené Objednatelem nezakládá vznik smlouvy. V takovém 
případě se jedná o protinávrh na uzavření smlouvy předložený 
dodavatelem a smlouva vznikne až dnem doručení bezvýhradného 
souhlasného vyjádření od Objednatele 

4. Dodavatel je povinen na veškeré dokumentaci, průvodních 
dokladech a na fakturách uvádět vždy číslo smlouvy o dílo, kupní 
smlouvy či objednávky Objednatele. 

III. OCHRANA INFORMACÍ 
1. Neveřejné informace technického a obchodního charakteru, které 

poskytne Objednatel dodavateli, považuje Objednatel za jeho 
obchodní tajemství.  

2. V souvislosti s předmětem plnění smlouvy a příslušné objednávky 
dodavatel obdržel resp. obdrží od Objednatele důvěrné informace 
(ať již v ústní, písemné nebo elektronické podobě), které jsou 
předmětem jeho obchodního tajemství či duševního vlastnictví, 
zejména, ne však výhradně, informace o jeho know-how, o 
výrobních postupech, podklady včetně výkresů, náčrtků a vzorků či 
informace označené jako důvěrné či utajené apod. (dále jako 
„Informace“). 

3. Dodavatel se zavazuje, že: 
a) všechny získané Informace od Objednatele nebude poskytovat 

třetím osobám, 
b) Informace a s nimi získané know-how bude používat pouze pro 

účely splnění udělených objednávek a uzavřených smluv, nikoli 
pro svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby 

c) Informace zpřístupní pouze omezenému okruhu pracovníků 
dodavatele, kteří jsou určeni ke splnění předmětu smlouvy, 

d) učiní vhodná opatření a zajistí, aby pracovníci dodavatele a 
případně jeho subdodavatelů udržovali v tajnosti Informace ve 
stejném rozsahu jako dodavatel a používali je pouze pro účely 
plnění objednávek a smluv. 

4. Všechny Objednatelem poskytnuté podklady včetně výkresů, 
náčrtků a vzorků zůstávají výhradně vlastnictvím Objednatele. 
Podklady nesmí být dodavatelem rozmnožovány. 

5. S předáním Informací na dodavatele není spojeno poskytnutí 
licence. Objednatel si vyhrazuje všechna práva na výsledky své 
činnosti, a to zvláště práva duševního vlastnictví např. udělení 
patentu nebo zápisu užitného vzoru, průmyslového vzoru či 
ochranné známky. 

6. Vznikne-li Objednateli nedodržením povinnosti mlčenlivosti ze 
strany dodavatele nebo jeho pracovníků škoda, je dodavatel 
povinen tuto uhradit. 

IV. DODÁVKA A DODACÍ PODMÍNKY 
1. Dodavatel se zavazuje dodávat a Objednatel se zavazuje odebírat 

pouze zboží, které bylo smluveno na základě písemné potvrzené 
objednávky v předem dohodnutých termínech. Dílčí zásilky jsou 
přípustné pouze tehdy, jestliže toto bylo výslovně dohodnuto mezi 
Objednatelem a dodavatelem. 

2. Při prodlení s dodáním zboží má Objednatel právo účtovat 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty nedodaného 
zboží za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá 
žádný vliv na nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši 
způsobené porušením dodacích termínů. 

3. Pokud dodavatel předpokládá vznik obtíží týkající se výroby, 
zásobení materiálem nebo jiné okolnosti, které by mu mohly bránit 
ve včasné dodávce, musí Objednatele bezodkladně písemně o 
takové události informovat.   

4.  Bude-li prodlení s dodáním předmětu smlouvy trvat déle než 14 dní, 
má Objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

5. Bezvýhradné přijetí opožděné dodávky/služby neznamená zřeknutí 
se nároků, které Objednateli z důvodu opožděné dodávky náleží. 

6. Dodávky dodané před sjednaným termínem či dodací lhůtou je 
dodavatel oprávněn fakturovat až po dohodnutém termínu plnění. 

7. Dodavatel zajistí na dobu záruky ochranu zboží proti poškození, 
korozi a dalším vlivům, které by mohly ovlivnit jeho kvalitu, není-li 
stanoveno jinak. Dále se dodavatel zavazuje dodávat zboží v obalu 
vhodném pro dohodnutý druh zboží a dopravní podmínky tak, aby 
se zabránilo poškození zboží během přepravy. Použité obaly a 
fixační materiály se vrací jen v případě, je-li to výslovně ujednáno a 
to na náklady dodavatele.   

8. Součástí dodávky musí být dokumentace ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb. 

9. Místo plnění pro závazky je výrobní závod Objednatele, jestliže 
nebylo Objednatelem určeno jiné místo plnění.  

V. VYŠŠÍ MOC 
Za okolnosti tzv. vyšší moci jsou považovány takové okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídaných a smluvní 
stranou neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, jako 
například přírodní katastrofy, války, stávky, nepokoje, úřední opatření, 
nezaviněné provozní poruchy. Strana, pro kterou se plnění smluvních 
povinností stalo nemožným, musí při vzniku a ukončení výše 
uvedených okolností druhou stranu ihned písemně vyrozumět a 
předložit ji důkazy, že tyto okolnosti měly rozhodující vliv na provedení 
dodávky. Okolností vyšší moci na straně Objednatele po dobu jejich 
trvání osvobozují zejména od povinnosti včasného převzetí dodávky 
zboží. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 14 dnů a 
smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy, je každá z nich 
oprávněna od smlouvy odstoupit. 
 
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Právo na zaplacení ceny vzniká dodavateli řádným splněním jeho 

závazku. 
2. Objednatel zaplatí za dodané zboží na základě faktury vystavené 

dodavatelem, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu a 
musí obsahovat informaci o původu zboží. 

3. Objednatel je oprávněn vrátit před uplynutím lhůty splatnosti 
fakturu, která neobsahuje některou z nutných náležitostí a číslo 
objednávky Objednatele, nebo má jinou závadu v obsahu. Ve 
vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení. Odesláním 
nové nebo opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli, pokud 
není dohodnuto písemně jinak.  

5. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 3 dnů od 
vystavení. Nebude-li tak učiněno, posouvá se termín splatnosti 
faktury o tolik dní, o kolik dní byl dodavatel v prodlení s doručením. 

6. Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli poskytnutí 
bankovních záruk nebo jim na roveň postavených jiných 
zajišťovacích institutů v případech, kdy Objednatel poskytne 
dodavateli finanční plnění, aniž by došlo ke splnění předmětu 
smlouvy ze strany dodavatele. Neposkytne-li dodavatel včas a 
řádně zajištění, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, 
oprávněn požadovat placení za předmět této smlouvy až po jejím 
splnění. 

7. Objednatel má právo započítat vyúčtovanou smluvní pokutu a 
náhradu škody, na kterou mu vznikl nárok ze smlouvy, na 
nezaplacenou fakturu. 

8. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn 
odepsáním placené částky z účtu Objednatele. 

9. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu 
jakoukoli svoji povinnost nebo právo vyplývající ze smlouvy nebo 
její části.  

10. Smluvní strany se zejména dohodly, že bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, je vyloučena možnost 
postoupení pohledávek dodavatele, které dodavatel ke dni podpisu 
této smlouvy vůči Objednateli má nebo které mu vůči Objednateli 
vzniknou na základě této smlouvy.  

11. Smluvní strany se dále dohodly, že bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, je vyloučena možnost zastavení 
pohledávek dodavatele, které dodavatel ke dni podpisu této 
smlouvy vůči Objednateli má nebo které mu vůči Objednateli 
vzniknou na základě této smlouvy.  

 
VII. PLNĚNÍ SMLOUVY 
1. Objednatel má právo kontrolovat stav rozpracovanosti zboží 

a/nebo služeb u dodavatele zejména vyžádáním si informací u 
zodpovědných osob dodavatele nebo fyzickou kontrolou stavu 
rozpracovanosti předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje vyvinout 
patřičnou součinnost, tak aby byla Objednateli umožněna kontrola 
rozpracovanosti ve lhůtě Objednatelem požadované. 

2. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných prací, zboží nebo 
služeb pro řádné splnění předmět smlouvy, nebo za účelem 
řádného, bezpečné užívání či provozování předmětu smlouvy 
nebo za účelem dosažení sjednaných nebo obvyklých parametrů a 
funkcí, dodavatel je povinen na své náklady dodat veškeré takové 
práce, zboží, materiály a služby, přestože nejsou výslovně 
stanovené nebo popsané v objednávce nebo ve smlouvě. Veškeré 
takové práce se budou považovat za práce v rozsahu povinností 
dodavatele a jsou zahrnuty do sjednané ceny. Jakákoliv dodatečná 
práce v důsledku chyb, opomenutí nebo zanedbání dodavatele 
nebude podléhat uznání, uzavření dodatku ani platbě. 

3. Veškeré náklady jako jsou celní, skladovací a jiné poplatky, vzniklé 
v důsledku pozdního předání řádných dokladů a podkladů, budou 
účtovány dodavateli a dodavatel je povinen je uhradit.  

4. Dodavatel je povinen použít pro splnění smlouvy všechny jemu 
dostupné a známé technické prostředky a plně využít svého know-
how, zkušeností a znalostí v daném oboru. 

5. Má se za to, že dodavatel prozkoumal všechny podmínky, právní 
požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na 
vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily, které 
potřebuje pro předmět plnění. Objednatel nenese odpovědnost za 
náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že si 
dodavatel tyto informace nezjistil. 

6. Pokud dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatele nebo v místě 
jím určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s 
právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, 
protipožární ochrany a příslušnými normami. 

 
VIII. ZÁRUKA A REKLAMACE 
1. Veškeré zboží a/nebo služby musí přesně odpovídat sjednané 

kvalitě, technickým požadavkům, příp. příslušným technickým 
normám, budou zhotoveny z nového a kvalitního materiálu, 
přesně odpovídat vzorkům nebo výkresům, tak jak je uvedeno v 
objednávce nebo ve smlouvě. Dále bude zboží a/nebo služby 
schopno podávat standardní výkon požadovaný Objednatelem a 
plně vyhovovat účelu, pro který bylo objednáno nebo dodáno. 

2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku, že celá dodávka zboží 
a/nebo služeb a každá její část bude prosta jakýchkoli vad, 
faktických i právních, a že bude odpovídat specifikacím, popisům, 
jakosti a požadavkům uvedeným v těchto podmínkách a ve 
smlouvě. 

3. Dodavatel ručí za to, že provedením předmětu smlouvy a použitím 
materiálů a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva 
třetích osob. 

4. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení smlouvy 
a/nebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do práv duševního 
vlastnictví jakýchkoliv třetích osob. Dodavatel se dále zavazuje 
zajistit, aby v důsledku porušení této povinnosti na straně 
dodavatele nedošlo k jakémukoliv poškození Objednatele, příp. 
jiné společnosti patřící do stejného podnikatelského seskupení 
jako Objednatel. Dodavatel se výslovně zavazuje nahradit 
Objednateli veškeré škody vzniklé porušením těchto povinností. 

5. Dodavatel poskytne záruku za jakost dodaného zboží a/nebo 
služeb v délce 24 měsíců od dodání zboží a/nebo služeb. 

6. Reklamovaná vada musí být vždy dodavateli oznámena písemně. 
Prostřednictvím tohoto sdělení bude dodavatel informován o 
rozsahu vady, volbě nároků a vzniklých nákladech na straně 
Objednatele s reklamovanou vadou. Dodavatel se zavazuje 
náležitým způsobem na reklamaci Objednatele reagovat a to tak, 
že do 48 hodin po nahlášení reklamace bude Objednatele 
informovat o navrhovaném způsobu řešení reklamace. Současně 
se dodavatel zavazuje, že nejpozději do pěti pracovních dnů 
vypracuje a zašle Objednateli informace o příčinách, které vedly 
ke vzniku reklamace a zároveň nápravná opatření vedoucí k 
odstranění příčin vzniku vady. Reklamace je považována za 
včasnou, je-li odeslána na dodavatele do 1 měsíce poté, co byla 
vada zjištěna. Objednatel má právo uplatnit vůči dodavateli 
smluvní pokutu za vadné plnění předmětu smlouvy ve výši 0,05% 
z dohodnuté ceny předmětu smlouvy za každou reklamovanou 
vadu. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

7. Bude-li Objednatelem požadováno odstranění vad nebo dodání 
náhradního či chybějícího plnění je dodavatel povinen odstranit 
reklamované vady, dodat náhradní nebo chybějící plnění do 10 
dnů od obdržení reklamace, a to na vlastní náklady, pokud se 
nedohodnou smluvní strany jinak. Odstranit vady a/nebo dodat 
náhradní či chybějící plnění je dodavatel povinen v této lhůtě i v 
případě neukončeného reklamačního řízení. Vzájemné finanční 
vyrovnání bude provedeno podle výsledků reklamačního řízení s 
tím, že se obě strany zavazují uhradit vzniklé vícenáklady.  

8. Do doby, než bude předmět smlouvy prost vad, je dodavatel v 
prodlení s plněním. 

 
IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
1. Na Objednatele přechází nebezpečí škody a vlastnictví k 

předmětu smlouvy dnem převzetí předmětu objednávky či 
smlouvy. 

2. Za škodu vzniklou na veškerých materiálech předaných 
Objednatelem dodavateli ke zpracování, jako jsou např. vzorky, 
materiál, technické výkresy, formy apod., které jsou ve vlastnictví 
Objednatele a které byly poskytnuty dodavateli ke splnění 
smlouvy a/nebo byly Objednatelem zvlášť objednány, odpovídá 
dodavatel, od chvíle jejich převzetí do chvíle jejich opětovného 
předání Objednateli. Dodavatel se dále zavazuje, že pokud to 
přímo nesouvisí s dodávkou zboží a/nebo služeb Objednateli, 
nepoužije bez předchozího písemného souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele tohoto materiálu a/nebo nezplnomocní ani vědomě 
nesvolí k jeho použití žádnou třetí osobu. Dodavatel je povinen 
nahradit v plném rozsahu Objednateli škodu vzniklou 
nedodržením této povinnosti. 

 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Neplatnost některého ze smluvních ustanovení nemá vliv na 

platnost ostatních ustanovení. 
2. Veškeré dodatky a změny smluv mezi Objednatelem a 

dodavatelem jsou možné pouze v písemné podobě se souhlasem 
obou stran. 

3. Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy v 
oblasti ochrany životního prostředí. 

4. Právní vztahy neupravené smlouvou a těmito podmínkami se řídí 
českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zák. č 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se 
vylučuje.  

5. Opomenutí nebo neuplatnění smluvních práv Objednatele 
vyplývajících ze smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto 
práv vůči dodavateli a nemá za následek zánik těchto práv ani 
zánik možnosti tato práva uplatnit. 

6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z 
právních vztahů založených smlouvou nebo v souvislosti s ní, 
budou rozhodovány u Krajského soudu v Brně. 

 
Nákupní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 6. 2016. 


