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1.  POJMY 
1.1 Pro účely těchto Všeobecných nákupních podmínek (dále jen „VNP“) se rozumí: 
 „Stordem“ společnost Putsch Stord s.r.o., IČ: 29204615, sídlem Senetářov 183, PSČ 679 06, 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65510; 
 „Smlouvou” kupní smlouva, smlouva o dílo, rámcová kupní smlouva, rámcová smlouva o dílo, 

dílčí smlouva uzavřená podle rámcové kupní smlouvy nebo rámcové smlouvy o dílo nebo 
obdobná smlouva dle Občanského zákoníku nebo dle cizího právního řádu, je-li pro obchodní 
případ rozhodný, případně jiná smlouva, jež na tyto VNP odkazuje, uzavřená mezi spol. Stord a 
Dodavatelem; 
„Dodavatelem“ prodávající u kupní smlouvy, zhotovitel u smlouvy o dílo, mandatář u smlouvy 
mandátní, zasílatel u smlouvy zasílatelské, dopravce u smlouvy o přepravě věci a smluvní 
strana, která je jako dodavatel případě zhotovitel ve Smlouvě označena, 

 "Rámcovou smlouvou" smlouva upravující podmínky (zpravidla druh plnění, ceny a dodací 
lhůty), za nichž budou Stord a Dodavatel uzavírat v určitém období Dílčí smlouvy; 

 "Dílčí smlouvou" smlouva uzavřená podle Rámcové smlouvy, v níž jsou specifikovány 

všechny náležitosti smlouvy daného typu, zejména předmět, čas a cena plnění; 
 „Zbožím” movité věci, zejména materiál a výrobky a v případě smlouvy o dílo předmět díla, 

které má Dodavatel podle Smlouvy dodat a/nebo zhotovit pro spol. Stord; 
„Odběratelem“ třetí osoba, která jako objednatel uzavřela se spol. Stord jako objednatel 

smlouvu o dílo nebo jako kupující kupní smlouvu, a které má být dodáno Zboží nebo jakoukoliv 
věc, jehož bude Zboží součástí či příslušenstvím; 
„Dokumentací“ soubor dokumentů nezbytných pro provoz, použití a běžnou údržbu Zboží a 

další doklady vztahující se ke Zboží, které podle právních předpisů nebo Smlouvy mají být v 
souvislosti s jeho dodáním předány spol. Stord, zejména prohlášení o shodě a atesty, atp. 
„Občanský zákoník“ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

1.2 Pojmy neuvedené v bodě 1.1 těchto VNP, nejsou-li definovány ve Smlouvě jinak, mají takový 
význam, jaký vyplývá z právních předpisů, případně v jakém smyslu se běžně užívají. 

1.3 Ujednání Smlouvy mají přednost před těmito VNP. 
 
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1 Tyto VNP upravují smluvní vztahy mezi společností Stord a jinými osobami, v nichž je Stord je 

v postavení kupujícího nebo objednatele podle kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jakékoliv 
obdobné smlouvy a mohou upravovat smluvní vztahy i v dalších případech, pokud se na tom 
smluvní strany dohodnou. 

2.2 Ustanovení obchodních, dodacích a obdobných podmínek Dodavatele platí jen v tom rozsahu, 
v jakém je na ně ve Smlouvě výslovně odkázáno a strany projeví výslovnou vůli být jimi vázány 
a jen v tom rozsahu, v jakém nejsou s těmito VNP v rozporu. 

2.3 Katalogy, prospekty, nabídky, oznámení, vyobrazení a ceníky a v nich uvedené údaje 
o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, ceně, výkonu atd. jsou závazné pouze tehdy, jestliže je na 
ně ve Smlouvě výslovně odkázáno a strany projeví výslovnou vůli být jimi vázány. 

2.4 Dokumentace, plány a technické podklady, které jsou Dodavatelem předány společnosti Stord 
se stávají vlastnictvím společnosti Stord, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.  

 
3.  UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ ZMĚNY 
3.1 K uzavření Smlouvy dochází písemným potvrzením objednávky společnosti Stord ze strany 

Dodavatele. Za akceptaci objednávky se nepovažuje mlčení nebo jakékoliv změny do 
objednávky spol. Stord. Společnost Stord tedy ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 
výslovně vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Není-li objednávka spol. 
Stord přijata Dodavatelem nejpozději do  osmi (8) dnů od doručení objednávky nebo případně 
ve lhůtě uvedené v objednávce, má se za to, že objednávka nebyla přijata.  

3.2 Ústní či písemná ujednání učiněná před podpisem Smlouvy jejími účastníky a týkající se 
uzavíraného obchodu se stávají neplatnými, nebudou-li zahrnuta do smluvních ujednání 
písemné Smlouvy. Obchodní zvyklosti se stávají součástí jakékoliv Smlouvy, jen pokud budou 
zachyceny v písemné podobě do Smlouvy – aplikace § 558 odst. 2 Občanského zákoníku je 
tedy vyloučena stejně jako § 573 Občanského zákoníku.  

3.3 Aplikace § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje. 
3.4 Veškeré změny nebo doplňky Smlouvy musí být provedeny v písemné formě v podobě dohody 

smluvních stran, jinak jsou neplatné. Smlouva může být zrušena rovněž pouze písemně.  
3.5 Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy a z tohoto důvodu 

není oprávněn domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku. 
 
4. DODÁVKA ZBOŽÍ 

4.1 Místem plnění je sídlo spol. Stord, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dodací podmínkou je: 
DDP sídlo Stord INCOTERMS 2010, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

4.2 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Zboží bude spol. Stord dodáno Odběrateli do zahraničí 
(zpravidla do Norska či jakéhokoliv členského státu EU) a Dodavatel proto nemá možnost 
Zboží prohlédnout až do doby, než Zboží bude doručeno Odběrateli. Spol. Stord je povinna 
prohlédnout Zboží bez zbytečného odkladu poté, co bude Odběrateli doručeno (a to i 
prostřednictvím pracovníků Odběratele), nejpozději však do šesti (6) měsíců poté co bylo 
dodáno společnosti Stord. Tato lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě, kdy dojde k událostem 
vyšší moci, za které se považuje především jakákoliv okolnost nezaviněná společností Stord, 
jako např. působení přírodních živlů (povodeň, vichřice, záplavy, požár, atp.), blokace 
významných komunikací, stávky, teroristické útoky, protiepidemická a jiná obdobná opatření, 
nové dovoz omezující předpisy státu v němž má sídlo Odběratel atd., a které znemožní 
včasnou kontrolu Zboží.  

4.3 Nebezpečí škody na věci (na Zboží) přechází na spol. Stord dnem dodání zboží Odběrateli 
a nedojde-li k této skutečnosti do šesti měsíců ode dne dodání Zboží spol. Stord, tak uplynutím 
této šestiměsíční lhůty. Zjevné vady Zboží budou oznámeny společností Stord Dodavateli do 
devíti (9) měsíců od jejich zjištění. Vady skryté pak nejpozději do konce záruční doby. 
Reklamaci vad lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná spol. 
Stord v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

4.4 Dodavatel je povinen poskytnout společnosti Stord veškeré Dokumenty případně další 
dokumenty vyžadované dle právních předpisů, ČSN norem a/nebo dle požadavků spol. Stord a 
vztahující se ke Zboží. 

4.5 Dodavatel je povinen použít pro dodávku vhodný způsob balení a odpovídá za škodu vzniklou 
na Zboží nesprávným, či nedostatečným balením. 

4.6 Dodavatel je povinen splnit dodávku ve sjednaném termínu. Předčasné plnění nebo dílčí 
dodávky je možné uskutečnit pouze v případě, že s tím souhlasí spol. Stord. 

4.7 V případě, že Dodavatel nesplní dodávku Zboží řádně a včas, je povinen Dodavatel uhradit 
společnosti Stord smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané Kupní ceny za Zboží s jehož 
dodávkou je Dodavatel v prodlení za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním není 
dotčen nárok na náhradu škody. Zaplacení smluvní pokuty nezprošťuje Dodavatele povinnosti 
dodávku splnit. V případě, že bude Dodavatel v prodlení s dodáním Zboží delším jak pět (5) 
dnů, je společnost Stord oprávněna od příslušné Smlouvy odstoupit.  

4.8 Dodávky jakéhokoliv materiálu a dokumentace potřebné pro výrobu Zboží či plnění služeb dle 
Smlouvy a poskytnuté ze strany společnosti Stord Dodavateli zůstávají za všech okolností ve 
vlastnictví společnosti Stord. 

4.9 Dodavatel je povinen označit a skladovat materiály dodané společností Stord bezplatně 
a odděleně od svého majetku, popř. odděleně od majetku třetích osob. Stejně tak výrobní 
prostředky jako modely, vzory, přípravky, nářadí, výkresy, normy, dokumentace a další, které 
poskytne společnost Stord Dodavateli za účelem plnění Smlouvy, nebo které Dodavatel zhotoví 
dle pokynů společnosti Stord, není Dodavatel oprávněn bez výslovného písemného souhlasu 
společnosti Stord zatížit právy třetích osob, nesmí je převést, pronajmout či jinak zpřístupnit 
třetím osobám.  

4.10 Dodavatel je povinen upozornit společnost Stord na nevhodnost matriálu dodaného společností 
Stord pro výrobu Zboží či na nevhodnost dokumentace, vzorů, modelů či pokynů společnosti 
Stord týkajících se postupu při výrobě Zboží.  

4.11 Dodavatel je oprávněn využít ke splnění svých závazků dle Smlouvy a VNP třetích osob 
(subdodavatele) pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Stord. Dodavatel se 
dále zavazuje, že při zadávání subdodávek nebude dotčeno právo společnosti Stord na 
informace o provádění zkoušek u subdodavatele. 

4.12 Zkoušky provedené za účasti společnosti Stord nezbavují za žádných okolností Dodavatele 
jeho odpovědnosti za vady Zboží. 

 
5.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
5.1 Dodavatel souhlasí s tím, že pokud bude mít Zboží vady, budou tyto zpravidla odstraněny 

Odběratelem a to přímo jeho pracovníky či jiným subjektem. Dodavatel taktéž souhlasí s tím, 
že spol. Stord bude následně, v důsledku vady Zboží, povinna poskytnout Odběrateli slevu ve 
výši vynaložených nákladů na odstranění vad Odběratelem (případně mu tyto náklady přímo 
uhradit). Tyto náklady Odběratele mohou zahrnovat i případné náklady na přepravu a balení, 
náklady na montáž a demontáž a náklady na dopravu osob a materiálu potřebných k opravě. 
Spol. Stord pak může vůči Dodavateli obdobně uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny ve výši 
slevy, kterou vůči němu uplatní Odběratel a jejíž výše odpovídá výši nákladů na odstranění vad 
Odběratelem uplatněných vůči spol. Stord tímto Odběratelem. Pokud Dodavatel neprokáže, že 
tyto náklady výrazně, tzn. o více než 80% přesahují jejich výši obvyklou v zemi Odběratele, je 
Dodavatel povinen nárok na takovou slevu z Kupní ceny akceptovat. Spol. Stord je namísto 
slevy z Kupní ceny oprávněna přímo po Dodavateli požadovat zaplacení částky odpovídající 
výši slevy, kterou vůči němu uplatnil Odběratel či výši nákladů na odstranění vad Odběratelem, 
které přímo Odběrateli uhradil. Nároky spol. Stord vůči Dodavateli z odpovědnosti za vady a 
nároky na náhradu škody dle příslušných právních předpisů zůstávají spol. Stord zachovány. 

5.2 Zboží musí odpovídat Smlouvě, a pokud není sjednáno jinak, být nové, dále musí odpovídat 
příslušným technickým normám (ČSN), respektive vlastnosti obvyklé pro příslušný druh Zboží. 
Zboží musí odpovídat předpisům o ochraně životního prostředí, případně příslušným normám 
ISO.  

5.3 Dodavatel poskytuje společnosti Stord a zároveň jakýmkoli jiným osobám, které nabudou 
vlastnické nebo jiné právo ke Zboží či k věci, jejíž jej Zboží součástí, na dodané Zboží záruku. 
Dodavatel se zavazuje, že Zboží dodané dle Smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k účelu stanovenému ve Smlouvě, jinak k účelu obvyklému a že si zachová Smlouvou 
stanovené vlastnosti. Pokud Smlouva některé vlastnosti Zboží nestanoví, zavazuje se zárukou 
Dodavatel společnosti Stord, že si Zboží dodané dle Smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé 
vlastnosti. Délku záruční doby stanoví Smlouva. Pokud délku záruční doby Smlouva nestanoví 
výslovně, činí délka záruční doby 24 měsíců ode dne řádného dodání Zboží Odběrateli a 
nedojde-li k této skutečnosti nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne dodání Zboží společnosti 
Stord, tak ode dne řádného dodání zboží spol. Stord s tím, že v takovém případě záruční doba 
činí třicet (30) měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou společnost Stord či Odběratel a 
nebo jejich zákazníci či zákazníci těchto zákazníků nemohou dodané Zboží užívat pro jeho 
vady, za které odpovídá Dodavatel. Pro náhradní Zboží jakož i části Zboží platí záruka ve 
stejném rozsahu. U reklamovaného Zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou 
nemohl být předmět reklamace pro vady užíván. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že 
během záruční doby výše uvedené je Stord oprávněn uplatňovat jak nároky z titulu záruky, tak i 
nároky z titulu odpovědnosti za vady a Dodavatel je povinen takovým nárokům uplatněným v 
záruční době vyhovět. 

5.4 V případě, že nebude postupováno dle článku 5.1 VNP je Dodavatel povinen dle svobodné 
volby spol. Stord provést bezúplatné náhradní plnění, poskytnout slevu za sníženou kvalitu / 
závadu nebo závadu bezplatně neprodleně odstranit, a to nejpozději do pěti (5) dnů od 
oznámení volby společnosti Stord Dodavateli. Společnost Stord, resp. Odběratel, je za 
podmínek uvedených v čl. 5.1 oprávněn provést opravu vadného Zboží sám a požadovat na 
Dodavateli slevu z Kupní ceny, jak je stanoveno v článku 5.1 VNP. Náklady, které nese 
Dodavatel při odstraňování vad Zboží, zahrnují také náklady přepravní, balící, náklady na 
demontáž a montáž a cestovní náklady, jakož i jakékoliv jiné náklady spojné s reklamací vad 
Zboží. 

5.5 Dodavatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou společnosti Stord, Odběrateli a jejich 
zákazníkům či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze Smlouvy, bez 
ohledu na předvídatelnost takové škody. Dodavatel je povinen uhradit spol. Stord škodu, 
zejména veškerých částek, které společnost Stord v souvislosti s porušením povinností 
Dodavatele ze  Smlouvy vynaloží, nákladů řízení společnosti Stord vedených v souvislosti 
porušením povinností ze  Smlouvy jakož i všech nákladů vzniklých v  souvislosti s vadami 
Zboží, včetně nákladů na demontáž Zboží, nákladů na novou montáž Zboží, nákladů na 
odstavení finálního výrobku, v němž bylo vadné Zboží zabudováno. Dodavatel se zavazuje 
uhradit společnosti Stord škodu v plném rozsahu, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy společnosti Stord. 

 
6.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1 Ke Kupní ceně se připočítává daň z přidané hodnoty v platné výši. Dohodnutá cena je cenou 

fixní a maximální. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, hradí Dodavatel náklady na obaly 
a přepravu. 

6.2 Úhrada Kupní ceny Zboží bude provedena po řádném dodání Zboží dle Smlouvy společnosti 
Stord. Dodavatel je povinen do patnácti (15) dnů od řádného dodání Zboží a Dokumentace 
společnosti Stord vystavit ve dvojím (2) vyhotovení a doručit fakturu společnosti Stord, přičemž 
faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a dále: (a) číslo objednávky 
spol. Stord, a v případě, že bude dodání Zboží podléhat přejímce tak (b) protokol o přejímce 
podepsaný spol. Stord. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené 
náležitosti, bude vrácena zpět k doplnění Dodavateli. O dobu než obdrží společnost Stord 
fakturu – daňový doklad dle výše uvedených požadavků se prodlužuje lhůta splatnosti příslušné 
faktury. Splatnost faktury je čtyřicet pět (45) dnů ode dne řádného dodání Zboží společnosti 
Stord. 

6.3 Společnost Stord není povinna hradit Kupní cenu za Zboží, které je předmětem reklamace. 
Tato Kupní cena bude vypořádána až po ukončení reklamačního řízení podle jeho výsledku. 
Do doby ukončení reklamačního řízení není společnost Stord v prodlení se zaplacením Kupní 
ceny, a to bez ohledu na výsledek reklamačního řízení.  

6.4 Zaplacením se rozumí odepsání placené částky z účtu společnosti Stord ve prospěch účtu 
Dodavatele uvedeného na faktuře. 

6.5 Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za společností Stord na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Stord. Dodavatel není oprávněn 
provést započtení případných svých jakýchkoliv pohledávek za společností Stord vůči 
jakýmkoliv pohledávkám společnosti Stord za Dodavatelem bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti Stord. 

6.6 Případné zálohy zaplacené společností Stord Dodavateli budou započítány na úhradu Kupní 
ceny za Zboží. Dodavatel je nemůže považovat za odstupné ani je nesmí započíst na jiné své 
pohledávky za společností Stord, jako je uvedeno výše. 

 
7.  MLČENLIVOST 

7.1 Veškeré informace, know-how, technická dokumentace včetně elektronických souborů, k nimž 
Dodavatel získal přístup v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním, 
budou považovány za důvěrné a nesmí být používány k jinému účelu než-li pro plnění 
smluvních závazků Dodavatele vůči spol. Stord. Kopie těchto informací mohou být zhotovovány 
pouze s předchozím písemným souhlasem spol. Stord. Tento závazek není možné vypovědět 
ani jinak jednostranně ukončit. Na žádost spol. Stord je Dodavatel povinen veškeré nosiče 
informací uvedených v předcházejících větách vrátit zpět společnosti Stord.  

7.2 Dodavatel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o podmínkách sjednaných ve 
Smlouvě a o obsahu technické dokumentace, kterou obdržel od spol. Stord či od Odběratele a 
je oprávněn s nimi seznámit pouze zaměstnance, kteří se přímo podílejí na plnění Smlouvy, 
členy statutárního a dozorčího orgánu, pracovníky právního útvaru, auditora a daňového 
poradce. 

7.3 Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Stord 
nevydá třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které mu byly společností Stord 
předány a které se vztahují ke Smlouvě. Dodavatel odpovídá za veškerou škodu, která 
společnosti Stord vznikne porušením této povinnosti.  

7.4 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se spol. Stord, 
o nichž se dozvěděl v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním. 

 
8.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 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. 

8.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Pro otázky neřešené Smlouvou ani těmito VNP platí 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy. 

8.3 Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti, které se nepodaří vyřešit jednáním 
smluvních stran, budou projednávány a rozhodovány obecnými soudy České republiky. Místně 
příslušným soudem je, nestanoví-li kogentní ustanovení právního předpisu jinak, věcně 
příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo společnost Stord. 


