
 

 

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 

společnosti HESTEGO a.s. se sídlem Vyškov, Na Nouzce 470/7, PSČ 682 01, IČ: 634 75 073, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B - 6368 (dále jen 

„Objednatel“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) upravují vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran v souvislosti nebo na základě smluv o dílo, smluv kupních, smluv o poskytnutí 

služeb a jiných obdobných smluvních typů, jakož i rámcových smluv a s nimi souvisejících 

objednávek uzavíraných mezi Objednatelem a jeho obchodním partnerem jakožto 

prodávajícím či zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) a jsou nedílnou součástí každé poptávky 

či objednávky Objednatele či smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

1.2. V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj 

technologií a také s ohledem na obchodní politiku Objednatele je Objednatel oprávněn 

jednostranně změnit tyto VNP v přiměřeném rozsahu, a to zejména ve vztahu k formě 

komunikace stran, způsobu fakturace, rozsahu nabízených produktů a služeb, reklamace a 

způsobů ukončení smluvního vztahu („Změna“).  Objednatel je v takovém případě oprávněn 

navrhnout Zhotoviteli písemně Změnu nejpozději dva (2) měsíce přede dnem, kdy má podle 

návrhu Změna nabýt účinnosti. V případě, že Zhotovitel nebude se Změnou souhlasit, je 

oprávněn smlouvu písemně vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu dni navrhované 

účinnosti Změny.  Písemná výpověď musí být doručena Objednateli nejpozději jeden (1) měsíc 

před navrhovaným dnem účinnosti Změny.  V případě, že nebude Objednateli ve výše uvedené 

lhůtě doručena výpověď, Změna nabývá účinnosti k navrhovanému dni účinnosti a stává se 

závaznou pro obě strany.  

1.3. V případě rozporu těchto VNP a obchodních podmínek Zhotovitele mají přednost tyto VNP. 

2. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY 

2.1. Smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena (i) podpisem smlouvy oběma smluvními 

stranami, nebo (ii) písemným potvrzením objednávky Objednatele Zhotovitelem.  

2.2. Objednatel si vyhrazuje právo objednávku odvolat či změnit kdykoliv před jejím písemným 

potvrzením Zhotovitelem.  

2.3. Je-li mezi stranami uzavřena rámcová smlouva o dodávkách, Objednatel objednává dílčí 

dodávky prostřednictvím objednávek (dále jen „Objednávka“) obsahujících následující 

náležitosti: (i) specifikace věci či díla; (ii) počet kusů; (iii) požadovaný termín dodání; (iv) cenu; 

(v) označení osoby, která vystavila Objednávku spolu s uvedením jejího jména, příjmení a 

funkce a (vi) datum Objednávky. Nedílnou součástí Objednávky je v případě potřeby výkresová 

dokumentace nebo technický popis. Potvrzením Objednávky Zhotovitelem vzniká dílčí 

smlouva. 

2.4. Jestliže se potvrzení Objednávky a/nebo plnění Zhotovitele odchyluje od obsahu Objednávky, 

je Objednatel vázán vůči Zhotoviteli, jen pokud takové odchýlení od Objednávky Zhotoviteli 
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výslovně a písemně odsouhlasil. Přijetí plnění od Zhotovitele ani platba Objednatele za takové 

plnění neznamenají odsouhlasení. 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Předmětem plnění je dodání věci či zhotovení díla (společně dále jen „Výrobky“), jak je 

sjednáno ve smlouvě či specifikováno v Objednávce potvrzené Zhotovitelem. 

3.2. Není-li výslovně sjednána jakost, vlastnosti či provedení Výrobků, plní Zhotovitel v jakosti, 

s vlastnostmi a provedením Výrobků tak, aby byly vhodné pro účel vyplývající ze smlouvy, 

Objednávky či nabídky.   

3.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškerou nezbytnou 

součinnost k řádnému plnění závazků Zhotovitele. 

3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně vyzvat Zhotovitele k pozastavení plnění smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje po obdržení tohoto oznámení přerušit veškeré plnění smlouvy do doby, 

než obdrží od Objednatele písemnou výzvu k pokračování plnění. 

3.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat za prvních 90 dní ode dne pozastavení plnění smlouvy 

úhradu skladného ani jiných nákladů, které mu z tohoto důvodu vzniknou. Termíny plnění 

smlouvy budou prodlouženy přiměřeně o dobu trvání pozastavení plnění. 

3.6. V případě, že pozastavení plnění smlouvy bude trvat déle než 90 dní, Zhotovitel může 

písemným oznámením vyzvat Objednatele k jednání o dalším postupu. Pokud se jednání 

neuskuteční do přiměřené doby či při tomto jednání nedojde k dohodě o dalším postupu, 

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy či Objednávky. Pokud je plněno na základě 

Objednávky z rámcové smlouvy, právo na odstoupení se týká jen příslušné Objednávky. 

3.7. Objednatel se zavazuje dodržovat podmínky správného skladování, odborné montáže, 

manipulace, údržby a provozu Výrobků v souladu s pokyny Zhotovitele, které obdrží nejpozději 

při předání Výrobků. 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

4.1. Zhotovitel dodá Objednateli Výrobky ve sjednané době a místě plnění a Objednatel se zavazuje 

řádně dodané Výrobky převzít. Není-li místo plnění sjednáno výslovně, má se za to, že bylo 

sjednáno plnění v místě sídla Objednatele. Časem plnění jsou pracovní dny od 6:00 hod. do 

15:30 hod. 

4.2. Zhotovitel je povinen Výrobky zabalit takovým způsobem: 

a. aby v průběhu přepravy nedošlo k jejich poškození či ke škodám na zdraví a majetku,  

b. a dle balící instrukce Objednatele, pokud je specifikována.  

4.3. Zhotovitel připojí k Výrobkům dodací list se všemi údaji z Objednávky, jakými jsou zejména 

číslo Objednávky, registrační čísla Výrobků, přesné označení zboží a položka Objednávky. 
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4.4. Objednatel se zavazuje Výrobky v místě plnění řádně převzít, provést bez zbytečného odkladu 

jejich kontrolu pověřeným pracovníkem a převzetí potvrdit na dodacím listě Zhotovitele. 

4.5. Převzetím Výrobků přechází nebezpečí škody na věci na Objednatele. 

4.6. Vlastnické právo na Výrobcích přechází na Objednatele: 

a. u dodání Výrobků bez montáže písemným potvrzením převzetí (dodacího listu) 

nepoškozených výrobků na místo určení dle potvrzené Objednávky; 

b. u dodání Výrobků s montáží podpisem zápisu o převzetí (předávacího protokolu) plnění 

Zhotovitelem i Objednatelem.  

4.7. Jestliže hrozí prodlení Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o tom Objednatele ihned uvědomit a 

vyžádat si jeho pokyny. 

4.8. Při prodlení Zhotovitele s plněním smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,3% z ceny předmětného dílčího plnění (s nímž je Zhotovitel v prodlení) s daní 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za každý den prodlení, minimálně však 2000 Kč za každé 

způsobené prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu 

škody přesahující smluvní pokutu. 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Není-li uvedeno jinak, cena je sjednána jako konečná, je uvedena bez DPH, která k ní bude 

připočtena podle příslušných právních předpisů, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 

Zhotovitele nezbytné pro řádné plnění smlouvy či Objednávky, jako jsou např. přepravné, 

poštovné, balné, pojištění, daně a obdobné poplatky, náklady na dokumentaci a montáž.  

5.2. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu Výrobků na základě faktury, která 

bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. zákon o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.3. Není-li sjednáno jinak, splatnost faktury je 60 dní ode dne převzetí Výrobků Objednatelem, 

přičemž faktura bude vystavena zpravidla nejpozději do 15 dní po dodání Výrobků. V případě 

dílčích dodávek je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na cenu za jednotlivá dílčí plnění, 

ledaže je dohodnuto jinak. 

5.4. V případě prodlení Objednatele s platbou faktury v délce trvání do 14 dnů není Zhotovitel 

oprávněn účtovat si úrok z prodlení. 

6. VADY VÝROBKŮ, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE 

6.1. Objednatel je povinen Výrobky prohlédnout nebo zajistit jejich prohlídku. Při té je kontrolován 

počet balení Výrobků a neporušenost balení, dále pak zjevné vady v rozsahu odpovídajícím 

povaze a množství Výrobků. V případě, že jsou Výrobky dodávány ve větším množství, postačí 

při jejich dodání provedení namátkové prohlídky. Prohlídka probíhá podle následujících 

pravidel v závislosti na určení Výrobků: 
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a. Pokud jsou Výrobky určeny pro další zpracování či zapracování přímo Objednatelem, je 

Objednatel povinen po dodání na místo určení provést kontrolu počtu balení Výrobků a 

jejich neporušenosti. Kontrola množství Výrobků a jejich prohlídka za účelem zjištění 

případných zjevných vad proběhne před jejich zpracováním či zapracováním 

Objednatelem, ne však později než jeden (1) měsíc po dodání Výrobků na místo určení. 

b. Pokud jsou Výrobky určeny přímo pro obchodního partnera Objednatele, Objednatel po 

dodání na místo určení provede pouze kontrolu počtu balení Výrobků a jejich 

neporušenosti. Kontrola množství Výrobků a jejich prohlídka za účelem zjištění 

případných zjevných vad bude provedena před jejich zpracováním či zapracováním 

obchodním partnerem Objednatele. 

6.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Výrobků v délce 24 měsíců, pokud ve 

smlouvě není sjednáno jinak. Záruční doba počíná běžet datem převzetí Výrobků. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že jeho plnění bude v souladu s požadavky normy ISO 9001. V případě, 

že je Zhotovitel podle této normy certifikován, musí mít platný certifikát k dispozici na svých 

internetových stránkách. Pokud Zhotovitel není podle této normy certifikován, je Objednatel 

oprávněn u Zhotovitele provést audit za účelem zjištění shody plnění této normy.  

6.4. Vadu, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel povinen na své náklady a dle volby 

Objednatele buď odstranit, nebo dodat nové výrobky, a to do 5 pracovních dnů od oznámení 

reklamace Zhotoviteli. Toto ustanovení se použije také pro Výrobky, u nichž se přejímací 

kontrola omezila pouze na namátkovou kontrolu vzorků. Zhotovitel je povinen zaslat 

Objednateli informaci o nápravných opatřeních, která zavedl k zabránění opakování chyb. 

Lhůta pro zaslání informace je 2 pracovní dny od obdržení reklamace. 

6.5. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vady, popř. náhradní dodávku výrobků, a to ani po 

poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty Objednatelem, je Objednatel oprávněn: 

a. od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, 

b. požadovat poskytnutí slevy, nebo 

c. na náklady Zhotovitele buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit 
k odstraňování vady či obstarat náhradní dodávku Výrobků, přičemž povinnosti 
Zhotovitele ze záruky na jakost a z odpovědnosti za vady tím nejsou dotčeny. 

6.6. K odstraňování vady na náklady Zhotovitele může dojít i bez poskytnutí dodatečné lhůty 

Zhotoviteli dle čl. 6.4 Smlouvy, jestliže byl Zhotovitel s původním plněním v prodlení. 

6.7. Objednatel má právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu za každé vadné dílčí plnění 

předmětu smlouvy ve výši 15% z ceny příslušného vadného dílčího plnění, minimálně však 

2000 Kč. Nárok Objednatele na náhradu škod způsobených či vzniklých v souvislosti s vadou 

Výrobku přesahující smluvní pokutu není dotčen. 

6.8. Náklady vynaložené Objednatelem na odstranění následků porušení povinnosti Zhotovitele a 

na odstranění všech vad výrobků je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit na základě písemné 

výzvy Objednatele. To se přiměřeně týká i nákladů marně Objednatelem vynaložených za 

zpracování nebo úpravu výrobků za výše uvedeným účelem. 
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6.9. Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci zjevných vad Výrobků do jednoho (1) měsíce od 

okamžiku příslušné prohlídky provedené dle podmínek stanovených v článku 6.1, při níž mohly 

být tyto vady zjištěny. 

6.10. Při výskytu jiných než zjevných vad je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci (resp. nároky 

ze skrytých vad i nároky ze záruky) po celou dobu trvání záruční doby. 

6.11. Výše uvedená pravidla platí v odpovídající míře i pro náhradní dodávku Výrobků dle odst. 6.4. 

6.12. Náklady Objednatele spojené s reklamací včetně veškerých přepravních nákladů hradí 

Zhotovitel. 

6.13. Pro případ, že dojde mezi stranami ke sporu, zda se jedná o vadu Výrobku krytou zárukou či 

odpovědností Zhotovitele, určí strany znalce či jiného obecně uznávaného odborníka v daném 

oboru, který vadu posoudí a určí, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, či nikoli. 

Náklady spojené se zpracováním posudku znalcem či odborného stanoviska obecně 

uznávaného odborníka v daném oboru uhradí ta smluvní strana, jejíž názor na vady podle 

znaleckého posudku či odborného stanoviska neobstál. 

7. UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1. K ukončení smlouvy může dojít pouze:  

a. na základě dohody smluvních stran; 

b. písemnou výpovědí z důvodů stanovených ve smlouvě nebo VNP; 

c. písemným odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených ve smlouvě nebo VNP. 

7.2. Důvodem pro odstoupení ze strany Zhotovitele je (i) prodlení Objednatele s poskytnutím 

součinnosti nezbytné k řádnému plnění ze strany Zhotovitele, (ii) porušení povinnosti 

Objednatele zajistit nezbytná práva k užití podkladů dodaných Objednatelem dle článku 8 nebo 

(iii) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dlužné Zhotoviteli po dobu delší než 60 dní. 

Má-li Zhotovitel důvod k odstoupení, doručí nejprve Objednateli písemné upozornění s výzvou 

k nápravě v přiměřené dodatečné lhůtě, která nebude kratší než deset (10) pracovních dní. 

Teprve po marném uplynutí této dodatečné lhůty může Zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

7.3. Důvodem pro odstoupení ze strany Objednatele je (i) prodlení Zhotovitele s dodáním Výrobků 

po dobu delší než 5 dní nebo (ii) neodstranění oprávněně uplatněných vad Výrobku dle článku 

6. 

8. AUTORSKÁ PRÁVA  

8.1. Výkresová dokumentace, modely, technická dokumentace a veškeré jiné technické informace 

a podklady, předané mezi Zhotovitelem a Objednatelem pro účely výroby a dodání Výrobků, 

nesmí být použity k jinému účelu bez předchozího výslovného souhlasu strany, která tyto 

podklady zajistila a předala druhé straně. Tyto podklady nesmějí být zejména kopírovány, 

reprodukovány a rovněž nesmí být zpřístupněny jakýmkoli třetím osobám bez předchozího 

písemného souhlasu strany, která podklady poskytla. 
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8.2. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, technologické postupy, dokumentace a 

technické informace týkající se výroby Výrobků, s výjimkou podkladů dodaných Objednatelem, 

jsou duševním vlastnictvím Zhotovitele. 

9. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

9.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se smluvních 

stran, které získaly přímo či nepřímo od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením smlouvy 

a plněním závazků ze smlouvy a nezpřístupnit je třetím osobám, s výjimkou jejich sdělování pro 

použití v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

zajistit ochranu důvěrných informací, včetně zajištění přiměřených technických a organizačních 

prostředků k ochraně těchto důvěrných informací, aby byla zajištěna jejich ochrana proti 

nepovolenému nebo neoprávněnému použití či přenosům. V případě, že bude uzavřena 

samostatná dohoda o mlčenlivosti či ochraně důvěrných informací, mají v případě rozporů 

přednost ustanovení této samostatné dohody před tímto ustanovením o mlčenlivosti. 

9.2. Za důvěrné informace dle tohoto článku se nepovažují: (i) informace, které jsou nebo se stanou 

obecně známé nebo veřejně dostupné z jiného důvodu než v důsledku porušení povinnosti 

mlčenlivosti podle těchto VNP, (ii) informace, jejichž zveřejnění je VPN předvídáno (př. 

reference), (iii) informace, kdy: (a) existuje zákonná povinnost sdělit důvěrnou informaci soudu 

nebo jinému orgánu veřejné moci nebo kterákoli ze smluvních stran pojme podezření, že se 

druhá smluvní strana dopustila trestného činu proti životu, zdraví, lidské důstojnosti nebo 

osobní svobodě, (b) důvěrná informace je sdělována osobě, která je sama vázána zákonnou 

povinností mlčenlivosti, zejména jde-li o advokáta či jiného odborného poradce či (c) jsou 

sdělovány za účelem plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

9.3. Zhotovitel má povinnost zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu důvěrných informací po 

dobu platnosti smluvního vztahu mezi smluvními stranami, a dále tři (3) roky po ukončení 

smluvního vztahu. V případě porušení povinností dle tohoto článku je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč za každé takové porušení. Nárok 

Objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty 

dotčen. 

9.4. Zhotovitel uděluje souhlas dle předchozího odstavce na dobu trvání tohoto smluvního vztahu, 

a na dobu dalších tří (3) let od jejího splnění. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Smluvní vztah stran se řídí českým právem. 

10.2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním 

mezi smluvními stranami, budou rozhodovány obecným soudem Objednatele. 

10.3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení §§ 1757, 1765 a 1766 OZ. 

10.4. Není-li výslovně uvedeno jinak, jakékoliv změny smlouvy musí být provedeny formou 

písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  To neplatí v případě změny 
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kontaktních osob, kde se vyžaduje pouze předchozí písemné oznámení a v případě Změny VNP, 

které jsou upraveny v článku 1.2 shora. 

10.5. Tyto VNP jsou účinné od 15. 3. 2017 

 

Za [DOPLNIT] Za HESTEGO a.s. 
 

 
______________________________________ 

 
____________________________________ 

[DOPLNIT], [DOPLNIT] Ing. Monika Šimánková, Ph.D., statutární 
ředitelka 

Datum: Datum: 
 


