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Všeobecné nákupní podmínky (VNP) 
 
1. VŠEOBECNĚ 

1.1 Tyto podmínky budou aplikovány na všechny dodávky výrobků podle zvláštní písemné Smlouvy 
a/nebo nákupní objednávky mezi prodávajícím a firmou BRANTAL, spol. s r.o., dále a ve Smlouvě 
a/nebo nákupní objednávce nazývanými „Prodávající“ a „Kupující“. 

 
1.2 Prodávající se zavazuje dodávat výrobky specifikované ve Smlouvě a/nebo nákupní objednávce 

v dohodnuté kvalitě, množství a dohodnutých termínech. 
 

1.3 Kupující se zavazuje výrobky odebrat a zaplatit Prodávajícímu cenu v dohodnuté výši. 
 

1.4 Prodávající není oprávněn převést žádné ze svých práv nebo povinností ze Smlouvy a/nebo nákupní 
objednávky na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 
 

1.5 Kupující bude elektronicky uchovávat a zpracovávat informace vztahující se k Prodávajícímu, s čímž 
tímto Prodávající souhlasí. 

 
 
2. KVALITA  

2.1 Prodávající se zavazuje při výrobě postupovat s maximální pečlivostí dle obdržených instrukcí a 
respektovat požadovanou kvalitu výrobků. Zavazuje se dodávat výrobky v souladu s odsouhlasenou 
dokumentací a odsouhlasenými vzorky. Dokumentace je specifikována ve Smlouvě a/nebo 
v nákupní objednávce.  

 
2.2 Kupující si vyhrazuje právo změnit dokumentaci v průběhu trvání Smlouvy a/nebo nákupní 

objednávky, vždy v závislosti na požadavcích svého odběratele. Změna dokumentace musí být 
vzájemně odsouhlasena a dohodnut termín zahájení dodávek podle schválených nových vzorků. 

 
 
3. BALENÍ A OBALY 

3.1 Výrobky jsou baleny způsobem uvedeným ve Smlouvě a/nebo nákupní objednávce. 
 

3.2 Prodávající zajistí před započetím dodávek, že jednotlivé obaly jsou specifikovány a rozepsány 
s jejich váhovým množstvím na 1 kus výrobku, popřípadě na 1 paletu, v případě jasně stanoveného 
množství kusů na 1 paletu. 
 

3.3 Poplatek za obaly – příspěvek na politiku likvidace obalů – hradí Prodávající a tuto skutečnost 
prokazuje prohlášením na faktuře, a dále buď zápisem do Seznamu osob podle zákona č.477/2001 
Sb. nebo osvědčením o uzavření smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM. 

 
 
4. DODACÍ PODMÍNKY A NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 

4.1 Dodací podmínka – FCA závod prodávajícího (pokud není ve Smlouvě a/nebo nákupní objednávce 
uvedeno jinak) – dle INCOTERMS 2000. Prodávající zajistí uložení objednaného zboží v přepravním 
prostředku tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. 

 
4.2 Prodávající se zavazuje plnit dodávku, pokud dostane objednávku 20 pracovních dní před 

požadovaným termínem plnění, pokud není ve Smlouvě a/nebo nákupní objednávce uvedeno jinak. 
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4.3 Nákupní objednávka může být vyřízena písemně nebo elektronicky a bude potvrzena Prodávajícím a 
vrácena Kupujícímu bez prodlení. Nereaguje-li Prodávající na nákupní objednávku do 3 pracovních 
dnů,  je považována Kupujícím za akceptovanou. 

 
4.4 Prodávající se zavazuje neprodleně uvědomit Kupujícího v případě, že dohodnutá dodací lhůta 

nebude moci být dodržena. Pokud Prodávající nedodá výrobky v dohodnuté dodací lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení smlouvy dle § 345 Obch. Zák. a Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Kupující může sdělit Prodávajícímu, že na splnění povinnosti Prodávajícího trvá, s tím, že sdělí 
Prodávajícímu dodatečný termín. Pokud Prodávající takto svoji povinnost nesplní ani v dodatečném 
termínu, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
4.5 V den expedice zboží Prodávající informuje o dodávce zboží Kupujícího. Avízo zašle faxem nebo 

elektronickou poštou a sdělí množství, počet palet, váhu, RZ dopravního prostředku. 
 

4.6 Prodávající se zavazuje na své náklady získat ke zboží příslušné certifikáty a/nebo prohlášení o 
původu, včetně duplikátů ve formě požadované Kupujícím a tyto nejpozději s dodáním zboží předat 
Kupujícímu. 

 
 
5. GARANCE A  NÁHRADA ŠKODY 

5.1 Prodávající garantuje, že všechny dodané výrobky jsou bez závad a že design, materiály a 
zpracování jsou v souladu s dohodnutými specifikacemi. Tato garance bude pokračovat v plné 
platnosti nehledě na kontrolu, přijetí a dodávku výrobků a platbu za výrobky Kupujícím. 

5.2 Odpovědnost Prodávajícího je omezena na vady, které se objeví během 2 let od data dodání 
Kupujícímu. 

 
 
6. REKLAMACE A VADY 

6.1 Kupující upozorní písemně Prodávajícího na jakékoli vady ihned po jejich zjištění. Za vady, resp. 
vadný výrobek se považují zejména případy porušení čl. 2, čl. 3, čl. 5 VNP. 

 
6.2 Prodávající je oprávněn zkontrolovat vadný výrobek na své náklady v místě konečného odběratele (i 

v zahraničí). Pokud toto právo neuskuteční do 10 dnů od data upozornění, může Kupující vrátit 
vadný výrobek Prodávajícímu na jeho riziko a náklady a bude se mít za to, že Prodávající akceptuje 
výrobek jako vadný. 

 
6.3 Prodávající odstraní bez prodlení jakoukoli vadu výrobků na své náklady, včetně nákladů na 

dopravu. Pokud Prodávající vadu neodstraní, jedná se o podstatné porušení smlouvy dle §345 Obch. 
Zák. a Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

 
6.4 Jako náhradu za vadné výrobky nebo jako vyřízení reklamace je Kupující oprávněn započítat nebo 

zadržet odpovídající částku dlužnou Prodávajícímu. 
 
 
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Ceny a ostatní podmínky dodávky výrobků jsou stanoveny ve Smlouvě a/nebo nákupní objednávce. 
Náklady na balení a označení budou součástí ceny. 
 

7.2 Splatnost kupní ceny je 60 dnů od data expedice na základě vystavené faktury, pokud není 
dohodnuto jinak. 
 

7.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a fakturovaná částka se musí rovnat ceně zboží 
sjednané ve Smlouvě o prodeji a/nebo nákupní objednávce. Pokud faktura nebude obsahovat 
dohodnuté náležitosti, nebo bude vystavena předčasně či neoprávněně, je Kupující oprávněn 
takovýto doklad vrátit Prodávajícímu, a v takovém případě není Kupující v prodlení s placením 
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faktury. Kupující vrátí fakturu doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla nebo místa podnikání 
Prodávajícího s tím, že v pochybnostech o doručení se má za to, že písemnost byla doručena 3. 
pracovní den po odeslání.  

 
7.4 Na úhradu kupní ceny smí Kupující provést zápočet pohledávky (dluhu), který vznikl (splatný) 

Prodávajícímu vůči Kupujícímu na základě jakékoliv smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to i v 
případě pohledávky již promlčené. 

 
 
8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě prodlení s plněním dodávky zboží podle potvrzené objednávky je Prodávající povinen 
zaplatit Kupujícímu pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení. 

 
8.2 Nezaplatí-li Kupující řádně a včas dohodnutou kupní cenu, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tato povinnost nepostihuje 
Kupujícího zejména v případě, že není v prodlení s placením faktury dle čl. 7.3 VNP. 

 
 
9. DŮVĚRNOST 

9.1 Prodávající nesmí během doby platnosti této Smlouvy, stejně jako poté, odkrýt třetí straně žádné 
technické nebo obchodní informace náležející Kupujícímu a nesmí použít tyto informace jinak než 
pro dohodnutý účel. 

 
 
10. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

10.1 Nehledě na cokoli obsaženého v těchto podmínkách, Prodávající nikdy nezíská, ani mu nebude 
uděleno právo užít, žádná práva, a to jakéhokoli druhu, vyplývající z výsledků duševní tvořivé činnosti 
náležející Kupujícímu nebo Kupujícím Prodávajícímu jakkoliv předaná či sdělená. 

 
10.2 Všechny modely a výrobky dodávané Kupujícímu jsou výlučným vlastnictvím jeho odběratelů, a proto 

není přípustné poskytovat jakékoli informace (ať už z vlastní vůle nebo z nedbalosti) třetím osobám. 
Není přípustné vyrábět nebo nechávat vyrábět pro vlastní potřebu či pro třetí osobu výrobky ani 
komponenty, které jsou totožné nebo velmi podobné výrobkům poptávaným Kupujícím, i kdyby byly 
zhotoveny z odlišného materiálu. 

 
10.3 Všechny výrobky dodané podle těchto podmínek nesmějí být užity pro žádný jiný účel než pro 

dodávku Kupujícímu a nesmějí být kopírovány nebo napodobovány. 
 

10.4 V případě nedodržení výše uvedených ustanovení v čl. 10 VNP je Prodávající zavázán zaplatit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. 

 
10.5 Tento závazek je platný po celý časový úsek od data podpisu těchto podmínek, a dále pak po dobu 

dvou let od data poslední objednávky dotčeného produktu objednaného Kupujícím. 
 
 
11. ZMĚNY 

11.1 Jakékoli změny nebo odchylky od těchto podmínek musejí být dohodnuty písemně a podepsány 
oběma smluvními stranami. 
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12. ODDĚLITELNOST 

12.1 Jestliže některé ustanovení těchto podmínek nebo jeho část je nebo se stává neplatné nebo 
nevymahatelné, zbytek těchto podmínek nebude dotčen a ustanovení budou platná a vymahatelná 
v plném rozsahu. 

 
 
13. SPORY 

13.1 Veškeré spory vyplývající ze smluv dle těchto VNP nebo vzniklé ve spojení s aplikací těchto 
podmínek, nebo právní záležitosti z nich vyplývající, budou rozhodovány s konečnou platností u 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se 
sídlem Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu, při použití hmotného práva platného v sídle kupujícího. 

 
13.2 Tyto podmínky se budou řídit hmotným právem (bez ohledu na jeho konflikt zákonných ustanovení) 

platným v zemi sídla Kupujícího. 
_ 

 
 
 
 
 
 

Prodávající: 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(podpis) 
 
 
 
.......................................................................... 
 (hůlkově jméno a funkce)  
 
 
 
V …………….…………….. dne: ……………………….…. 

 


