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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY (VNP) 
společnosti KUCIAN TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ s.r.o.

(dále jen „KTZ“)

1. Uzavření smlouvy

Nákupy společnosti KUCIAN TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ s.r.o.. (dále jen „KTZ“) jsou realizovány 
na základě písemných objednávek a/nebo smluv. Ústní či telefonické objednávky jsou 
závazné pouze s udáním čísla objednávky a s následným potvrzením objednávky 
dodavatelem v písemné formě.

Příjem ústní či telefonické objednávky potvrdí dodavatel do 3 pracovních dnů od obdržení 
objednávky (podpisem kopie objednávky a jejím zasláním zpět KTZ). Při potvrzení dodavatel 
uvede závaznou a konečnou cenu zboží, včetně termínu dodání.

Uzavírané smluvní vztahy se řídí těmito VNP, není-li v objednávkách či smlouvách písemně 
sjednáno jiné ustanovení potvrzené oběma smluvními stranami. VNP jsou zveřejněny na 
webových stránkách společnosti KTZ.

2. Podklady pro dodávku

Výkresy, vzory a jiné podklady zaslané KTZ porovná dodavatel ihned s obsahem objednávky. 
V případě jakýchkoli nesrovnalostí (rozporů mezi podklady a objednávkou), je dodavatel 
povinen na tyto nesrovnalosti KTZ upozornit nejpozději se zasláním potvrzení objednávky 
KTZ, jinak odpovídá KTZ za újmu z toho vzniklou. Tyto podklady jsou výlučným vlastnictvím 
KTZ a budou bez zbytečného odkladu, po splnění závazku, dodavatelem bez vyzvání a 
bezplatně navráceny KTZ.

3. Dodací lhůty a termíny

Dodavatel je povinen oznámit KTZ odeslání všech objednaných zásilek. KTZ je oprávněn, 
nikoli však povinnen, přijmout předčasnou dodávku zboží. Z předčasného přijetí však 
nevyplývá nárok dodavatele na předčasnou platbu kupní ceny ze strany KTZ.

Povinnost dodat zboží je splněna až dodáním všech částí dodávky (vč. plánů, výkresů, atestů, 
prohlášení o shodě, atd.).

Pokud dojde ze strany dodavatele k pozdnímu dodání zboží, KTZ ma právo požadovat úhradu 
penále 0,1% z konečné ceny zboží za každý den prodlení od dodavatelem potvrzeného 
termínu dodání. Úhradou tohoto penále nezaniká nárok KTZ na náhradu škody vzniklé 
společnosti KTZ v důsledku pozdní dodávky ze strany dodavatele.

Dodavatel je povinen zboží před odesláním podrobit kontrole kvality. Veškerá dokumentace o 
kontrole kvality bude na vyžádání KTZ dodavatelem zaslána, nejpozději však s vystavením 
faktury.

mailto:pavel.culka@post.cz


              K       U       C       I       A     N technická zařízení s.r.o.
V Cihelně   438                    Mobil:                  00420 775 166 966          IČO :           07721935      Fio banka, a.s. – V Celnici 10     EUR:  IBAN:  CZ42 2010 0000 0029 0154 7141                                                                                     

CZ-273 53  Hostouň u Prahy   E-mail:  pavel.culka@post.cz        DIČ :   CZ07721935   CZ-117 21  Praha 1                  CZK :  IBAN:  CZ18 2010 0000 0020 0154 7138

Stránka 2 z 5

Dodavatel je povinen přesně dodržet odesílací dispozice uvedené v objednávce KTZ.

U dodávek provede KTZ namátkovou kontrolu. Zjistí-li KTZ, že více jak 10% dodaného zboží 
neodpovídá smluvním či zákonným požadavkům, je KTZ oprávněn odepřít přijetí celé 
dodávky.

Zaváže-li smlouva KTZ k postupnému vyzvedávání dodávek zboží a vykazuje-li dílčí dodávka, 
že více jak 10% dodaného zboží neodpovídá smluvním či zákonným požadavkům, je KTZ 
oprávněn odmítnout další dodávky a nejsou povinny k placení kupní ceny do řádného 
odstranění vad dodavatelem.

4. Dodací podmínky a kupní cena

Ceny uvedené v objednávce/kupní smlouvě jsou pevné a konečné ceny, pokud nebylo 
písemně dohodnuto jinak.

Pokud není mezi KTZ a dodavatelem dohodnuto jinak, probíhá dodávka na náklady 
dodavatele a na jeho riziko do sídla KTZ.

Balení zboží je zahrnuto v kupní ceně. Obal je dodavatel povinen zvolit tak, aby dostatečně 
chránil zboží před poškozením, ztrátou a krádeží během přepravy. V případě vrácení obalu je 
jeho hodnota dobropisována, likvidaci obalu zajistí dodavatel.

Dodavatel je povinen KTZ oznámit plánovanou dodávku zboží 3 pracovní dny před jejím 
uskutečněním. Dodavatel je povinen předložit KTZ spolu s dodávkou dodací a nákladový list, 
na kterých uvede číslo objednávky.

Dodavatel je povinen neprodleně dodat KTZ písemné prohlášení o celně právním původu 
dodávaného zboží (osvědčení o původu). Dodavatel odpovídá KTZ za veškerou újmu, která 
KTZ vznikne tím, že dodavatel nedodal, nedodal řádně, či dodal opožděně toto prohlášení. 
Dodavatel je rovněž povinen doložit své údaje o původu zboží prostřednictvím celního 
potvrzení.

5. Přehled vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Dodané zboží se stává vlastnictvím KTZ okamžikem jeho převzetí KTZ. Nebezpečí škody na 
zboží přechází na KTZ spolu s přechodem vlastnického práva.

6. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

KTZ je povinny provést kontrolu řádně dodaného zboží do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
dodání. KTZ je povinny oznámit dodavateli vadu zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy 
vadu zjistily.

Není-li uvedeno jinak, poskytuje dodavatel KTZ záruku za kvalitu zboží v délce trvání 24 
měsíců ode dne převzetí movitého zboží a 5 let ode dne převzetí nemovité věci. Za den 
převzetí zboží se pokládá u dílčích dodávek dodání poslední dílčí dodávky.
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Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají zejména výskyt 
takové vady (vad) zboží, která zcela či zčásti znemožňuje jeho užívání, či výskyt většího 
množství ostatních vad v rozsahu 3 vad. V případě, že KTZ nesdělí v oznámení podstatné 
vady (či vad) zboží dodavateli jiný požadavek, je dodavatel povinen vytýkané vady nejpozději 
do 14 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak 
dodavatel v plném rozsahu neučiní, ma KTZ právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny 
za dodané zboží, nebo mohou od smlouvy odstoupit, anebo vadu či vady odstranit samy či 
prostřednictvím třetí osoby na náklady a nebezpečí dodavatele.

V případě výskytu vady (vad) představující nepodstatné porušení smlouvy ma KTZ právo 
požadovat odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud vadu prodávající do 
14 dnů poté, co mu byla kupujícím oznámena, neodstraní, je KTZ oprávněn požadovat slevu z 
kupní ceny, nebo vadu (vady) odstranit samy či prostřednictvím třetí osoby na náklady a 
nebezpečí prodávajícího, anebo od této smlouvy odstoupit.

Za odstranění vady se považuje dodání nové věci bez vady, dodání chybějící věci anebo 
oprava věci. Právo volby z těchto nároků náleží vždy KTZ. Od okamžiku vytknutí vady do 
odstranění vady dodavatelem neběží záruční doba na vadné zboží. V případě, že existuje 
nebezpečí prodlení, je KTZ oprávněn odstranit vadu sám na náklady dodavatele. Další nároky 
KTZ plynoucí z titulu vad předmětu koupě dle obecně závazných právních předpisů, zejména 
práva na náhradu újmy, tím nejsou dotčeny.

7. Odstranění nejasností

Dodavatel je povinen v případě nejasností týkajících se dodávky zboží kontaktovat KTZ a 
vyjasnit na vlastní odpovědnost všechny detaily plánované dodávky. Dodavatel je povinen 
obstarat všechny podklady důležité pro dodání zboží. Dodavatel odpovídá KTZ za vady zboží 
a/nebo újmu vzniklou jako následek nedodržení povinností stanovených v tomto ustanovení 
VNP.

8. Vlastnosti zboží

Dodavatel odpovídá KTZ za to, že dodané zboží je ohledně konstrukce, výroby a instrukcí 
bezvadné ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na požádání KTZ identifikovat 
své subdodavatele, kteří se podílejí na plnění dodávky dodavatele pro KTZ. Dodavatel se 
zavazuje zajistit, aby podmínky dle tohoto ustanovení VNP byly splněny i jeho subdodavateli. 

9. Fakturace

Faktury je dodavatel povinen doručit KTZ elektronicky na e-mailovou adresu 
pavel.culka@post.cz, nebo doporučenou poštou do sídla společnosti KTZ, do 3 pracovních 
dnů ode dne uskutečnění plnění/zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. V případě 
pozdějšího doručení je KTZ oprávněn počítat smluvní dobu splatnosti až ode dne doručení 
faktury.
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Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené relevantními právními předpisy a těmito VPN 
(zejména číslo objednávky/smlouvy). Pokud faktura dodavatele nebude tyto náležitosti 

splňovat, nebo pokud se fakturovaná cena, množství, či jiné podstatné údaje uvedené na 
faktuře liší od smluvně sjednaných podmínek, je KTZ oprávněn fakturu odmítnout a vrátit 
dodavateli k opravě. KTZ je v takovém případě oprávněny počítat lhůtu splatnosti až od data 
doručení opravené faktury.

Neodpovídají-li platební podmínky uvedené na faktuře smluvním podmínkám, je KTZ 
oprávněn k platebním podmínkám uvedeným na faktuře nepřihlížet. Splatnost faktury se 
v takovém případě řídí splatností dle smluvních podmínek.

10. Zákaz postoupení, zastavení a započtení

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu KTZ postoupit a/nebo zastavit 
třetí osobě, zcela či částečně, jakékoli pohledávky, práva a/nebo povinnosti vzniklé na základě 
smluvního vztahu mezi dodavatelem a KTZ nebo v souvislosti s ním.

Dodavatel není oprávněn převést jako postupitel jakákoli práva a/nebo povinnosti vyplývající 
ze smluvního vztahu mezi KTZ a dodavatelem nebo z jeho části na třetí osobu bez souhlasu 
KTZ, a to po celou dobu jeho trvání.

Dodavatel není oprávněn jednostranně započítat, bez předchozího odsouhlasení, jakékoli své 
pohledávky za KTZ vzniklé na základě smluvního vztahu mezi dodavatelem a KTZ proti 
pohledávkám KTZ za dodavatelem. KTZ je oprávněn po předchozí domluvě započítat jakékoli 
své splatné i nesplatné pohledávky za dodavatelem proti pohledávkám dodavatele za KTZ, a 
to i vůči pohledávkám, které nejsou splatné.

11. Placení kupní ceny

KTZ je povinny zaplatit za dodané zboží po jeho bezvadném a úplném dodání a správném 
vystavení faktury. Doba splatnosti faktur je 45 dní.

KTZ nese náklady na bankovní poplatky své banky. Všechny další náklady týkající se placení 
kupní ceny nese dodavatel. KTZ poukáže platby bezhotovostním převodem pouze na vrub 
dodavatele a nikoli třetích osob, a to na číslo účtu uvedené na příslušné faktuře dodavatele. 
Povinnost KTZ zaplatit kupní cenu je splněna odepsáním kupní ceny z účtu KTZ.

V případech, kdy byla na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem zaplacena kupní 
cena nebo její část před vlastním dodáním zboží/služby a ze strany dodavatele dojde k 
pozdnímu dodání, ma KTZ právo požadovat úhradu úroků z prodlení ve výši 0,1% z hodnoty 
zaplacené zálohy za každý den prodlení od dodavatelem potvrzeného termínu dodání. V 
případech, kdy ze strany dodavatele nedošlo k plnění vůbec nebo došlo pouze k částečnému 
plnění, ma KTZ právo na vrácení poměrné části zálohy a úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1% 
z poměrné části zaplacené zálohy za každý den uplynulý mezi datem zaplacení zálohy 
dodavateli a jejího vrácení dodavatelem.
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12. Práva třetích osob

Dodavatel zaručuje, že ke dni předání zboží KTZ na něm nebudou váznout žádná práva 
třetích osob bránící řádnému převodu vlastnického práva ke zboží na KTZ, ani žádná práva 

bránící řádnému užívání předmětu koupě KTZ, zejména práva vyplývající z průmyslového 
vlastnictví.

13. Vyšší moc a nebezpečí změny okolností

Válka, občanská válka, exportní omezení či obchodní omezení z důvodu změny politických 
poměrů jako jsou stávka, uzávěra, provozní havárie, omezení provozu a jiné události, které 
činí plnění smlouvy nemožné či neúnosné, platí jako vyšší moc a zprošťují KTZ po dobu jejich 
existence od povinnosti včasné přejímky zboží. KTZ je povinny o vyšší moci informovat 
dodavatele, přičemž obě strany se zavazují své závazky uzpůsobit změněným poměrům. 
Dodavatel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

14. Uchování obchodního tajemství

KTZ a dodavatel shodně prohlašují, že veškeré informace získané ze vzájemné spolupráce 
považují za přísně tajné a zavazují se, že je nezpřístupní třetí osobě a využijí je výhradně pro 
účely vzájemné spolupráce. Takovými informacemi jsou především technická data, odebíraná 
množství, ceny a 

informace o výrobcích a vývoji výrobků, o výzkumných a vývojových záměrech a veškerých 
podnikových datech druhého smluvního partnera. Dodavatel udržuje v tajnosti všechna 
získaná vyobrazení, výkresy, kalkulace a ostatní podklady a zpřístupní je třetí osobě pouze s 
výslovným souhlasem KTZ.

15. Rozhodné právo a prorogační doložka

Smluvní vztah mezi KTZ a dodavatelem se řídí českým právem. Věcně a místně příslušným 
soudem pro řešení sporů mezi KTZ a dodavatelem je místně příslušný soud KTZ.

Tyto VNP jsou platné od 01.01. 2022.
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