
 

Nákupní podmínky PSP Pohony a.s. 
 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

(1) Tyto nákupní podmínky (dále jen VNP) jsou nedílnou součástí všech 
objednávek vystavených společností PSP Pohony a.s. (dále jen kupující) 
za účelem nákupu zboží nebo služeb. 

(2) Tyto VNP mají přednost před případnými podmínkami obsaženými 
v dokladech dodavatele (dále jen prodávající). 

(3) V případě, že je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena Rámcová 
smlouva či jiná smlouva, která upravuje některá ustanovení VNP, je těmto 
VNP nadřazena. 

(4) Součástí těchto VNP mohou být i směrnice kupujícího k zajištění jakosti, 
jsou-li k objednávce přiloženy. 

 
II. Objednávky a jejich změny 

 
(1) Objednávky budou prodávajícímu zasílány na formulářích kupujícího 

písemně poštou, faxem nebo e-mailem.  Vyjasněné objednávky potvrdí 
prodávající do 3 pracovních dnů. Takto potvrzená objednávka se stává 
kupní smlouvou. 

(2) Objednávka musí obsahovat:  
 identifikaci kupujícího a prodávajícího 
 číslo a datum objednávky 
 přesnou specifikaci nakupovaného zboží nebo služby 
 množství objednaného zboží 
 cenu za jednotku 
 termín dodání (den, měsíc, rok) 
 způsob balení 
 dodací podmínky 
 platební podmínky 
 jiné důležité informace významné pro dodávku dle uvážení kupující-

ho 
(3) Prodávající se zavazuje objednané zboží nebo služby uvedené v potvrzené 

objednávce dodat v souladu s kupní smlouvou v termínu a požadované ja-
kosti a kupující se zavazuje je převzít a zaplatit.   

(4) Předmět smlouvy bude balen obvyklým způsobem pro daný výrobkový 
obor, pokud nebude v objednávce specifikováno jinak. 

(5) Strany se zavazují respektovat změny či storna vyžadované k jakékoliv 
objednávce. Tyto změny a storna se stávají platnými a mohou být realizo-
vány až po písemném potvrzení druhé strany.  

(6) Nadstandardní požadavky na atesty, měření apod. budou uvedeny 
v objednávce. 

 
III. Dodávky  
 
(1) Místem určení je areál PSP Pohony a.s., Kojetínská 3148/73d, Přerov I - 

Město, 750 02 Přerov, není-li v objednávce uvedeno jinak. 
(2) Společně se zbožím musí být kupujícímu předán dodací list s přesným 

udáním obsahu dodávky umožňujícím provedení přejímky obsahující 
zejména: 
 identifikaci kupujícího a prodávajícího  
 číslo objednávky 
 číslo dodacího listu 
 datum odeslání 
 specifikaci dodaného zboží 
 množství dodaného zboží  
 cenu za jednotku 

(3) Nedílnou součástí dodávky jsou rovněž atesty či jiné speciální požadavky, 
pokud byly uvedeny v objednávce. 

(4) Prodávající je povinen zabalit zboží v souladu s požadavky specifikovanými 
v objednávce nebo kupní smlouvě, nebo přiměřeně a vhodně tak aby ne-
mohlo dojít k jeho poškození během přepravy.   

(5) Sjednané termíny jsou pro dodavatele závazné. Za opožděné dodávky se 
stanovuje možnost vyúčtovat dohodnutou smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 
% za každý den z prodlení, maximálně však 5 % z ceny dodávky. Zaplace-
ním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. 

 
IV.  Ceny a platební podmínky 
 
(1) Cena zboží nebo služby vychází z platného ceníku, katalogu, či nabídky 

prodávajícího schválené kupujícím, není-li určena jinou kupní smlouvou.  
Ve sjednané ceně jsou zahrnuty i náklady prodávajícího na dopravu zboží 
kupujícímu, jakož i veškerá před tím uskutečňovaná manipulace. 

(2) Pokud nemohla být cena z důvodu časové tísně nebo jiných důvodů 
v objednávce jasně stanovena, musí prodávající svou cenu uvést do sou-
ladu s cenami běžnými v dané oblasti.  

(3) Fakturace za dodávky zboží nebo služeb bude prováděna vždy nejpozději 
do 3 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce. 

(4) Pokud není dohodnuto jinak je sjednána 30 denní platební lhůta. Bude-li 
faktura uhrazena do 14 dnů, je přípustná srážka 2 % skonto.  

(5) V případě, že prodávající vyúčtuje chybně zboží nebo službu, vyúčtuje 
chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stano-
vených platnými legislativními předpisy, je kupující oprávněn před uplynu-
tím doby splatnosti vrátit chybnou fakturu prodávajícímu s uvedením důvo-
du vrácení. Kupující není v tomto případě v prodlení se zaplacením kupní 
ceny uvedené na faktuře do doby doručení nové faktury s novou lhůtou 
splatnosti. 
 

(6) Kupující není povinen uhradit část kupní ceny, pokud se jedná o zboží 
nebo službu, které jsou předmětem jeho reklamace. Tato část kupní ceny 
bude vypořádána po skončení reklamačního řízení, podle jeho výsledků. 
Kupující není v prodlení se zaplacením kupní ceny i v případě, že jeho re-
klamace bude neúspěšná. 

(7) Za termín uhrazení faktury se považuje den odepsání příslušné částky 
z účtu kupujícího. 

(8) U opožděných plateb se stanovuje možnost vyúčtovat smluvní úrok 
z prodlení, a to ve výši 0,05 % za každý den z prodlení, maximálně však 5 
% ze zpožděné platby. 

 
V. Kvalita, záruka, reklamace  
 
(1) Záruční lhůta je stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. 
(2) Reklamace zjevných vad musí být kupujícím uplatněna neprodleně po 

zjištění, nejpozději však do 10 pracovních dní od převzetí zboží kupujícím. 
(3) Reklamace skrytých vad musí být kupujícím uplatněna neprodleně po 

zjištění, nejpozději však do 10 pracovních dní po zjištění. 
(4) Vady, které nejsou zjištěny při běžné kontrole jsou považovány za vady 

skryté a pro jejich reklamaci platí výše uvedená ustanovení. 
(5) Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím po převzetí zboží, a to 

především na vady způsobené nesprávným použitím, poškozením při ma-
nipulaci, neschválenými úpravami apod.     

(6) Reklamace budou řešeny na základě reklamačního protokolu, v němž 
budou uvedeny následující informace: 
 identifikace vadného výrobku (název, druh, jakost apod.) 
 popis zjištěné vady 
 datum zjištění vady 
 podpis odpovědné osoby a kontakt na ni 

(7) Nároky kupujícího z vad zboží: 
 požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vad-

né, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad 
 požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné 
 požadovat přiměřenou slevu z ceny vadného zboží 
 odstoupit od kupní smlouvy 

(8) Prodávající je povinen vady zboží odstranit v co nejkratší lhůtě, nejpozději 
však do 30 dní od obdržení reklamace. 

(9) Jestliže prodávající neodstraní vady zboží včas, nebo byl-li by kupující 
z důvodu neodstranění vad v prodlení se svými závazky, je kupující opráv-
něn zajistit odstranění vad vlastními silami nebo třetí osobou na náklady 
prodávajícího, a to i bez souhlasu prodávajícího. 

(10) Odstraněním vad jakýmkoliv z výše uvedených způsobů nezaniká kupují-
címu právo na uplatnění náhrady škody.    

 
VI. Vyšší moc 
 
(1) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné 

neplnění závazků, daných smlouvou nebo těmito VNP v případě, kdy toto 
neplnění bylo přímým důsledkem nějaké události nebo okolností mající 
charakter „vyšší moci“. 

(2) Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním svých závazků, nebo vznikla z je-
jich hospodářských poměrů.  

(3) Smluvní partneři jsou povinni v únosném rámci neprodleně podávat 
potřebné informace a přizpůsobit své závazky podle svých možností změ-
něným poměrům. 

 
VII. Povinnost zachovávat tajemství 
 
(1) Strany jsou povinny utajovat veškeré podklady a informace poskytnuté pro 

spolupráci před třetími osobami, i kdyby tyto informace nebyly označeny ja-
ko důvěrné. 

(2) Po zániku právních vztahů mezi stranami jsou povinny neprodleně si vrátit 
poskytnuté podklady a nadále utajovat získané informace a to až do doby, 
kdy se stanou obecně známými. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 
 
(1) Rámcová kupní smlouva, jednotlivé kupní smlouvy, tyto VNP, jakož i práva 

a povinnosti z ní vyplývající se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Veškerá další ujednání, změny a dodatky jsou platné pouze v případě, že 
byly uzavřené v písemné formě, a musí být projednány a podepsány 
oprávněnými zástupci obou stran. 

(3) Veškeré doplňky, úpravy a změny těchto VNP musí být provedeny písem-
nou formou s přesným uvedením, které části VNP se pro daný obchodní 
případ upravují a jak, a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou 
stran. 

(4) V případě porušení těchto VNP či odstoupení od smlouvy nahradí odstupu-
jící strana druhé straně veškeré škody, které vzniknou ve smyslu ust. § 
2001 až ust. § 2005 Občanského zákoníku. 

(5) Všechny spory vznikající z Rámcové kupní smlouvy, jednotlivých kupních 
smluv, jakož i těchto VNP a v souvislosti s nimi budou  rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a 
agrární komoře ČR  podle jeho řádu jedním rozhodcem v sudišti Brno.  

 

Platnost nákupních podmínek: od 1. 10. 2014 do odvolání 


