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Všeobecné nákupní podmínky  
platné a účinné od 1. ledna 2015 

 

 

Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) vydala společnost Global Tungsten & Powders 

spol. s r.o., se sídlem v Bruntále, Zahradní 1442/46, PSČ 792 01, Česká republika, IČO: 278 08 408, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značnou C 52380 

(dále jen „Global Tungsten & Powders“ nebo „kupující“), a platí pro všechny smluvní vztahy, do nichž 

vzájemně vstupují společnost Global Tungsten & Powders jako kupující a třetí (fyzické nebo právnické) 

osoby jako prodávající či dodavatelé (prodávající a dodavatel souhrnně dále označováni jako 

„dodavatel“). Tyto VNP byly vydány k výše uvedenému datu a nahrazují veškeré předchozí všeobecné 

nákupní podmínky vydané společností Global Tungsten & Powders nebo jejími právními předchůdci. 

 

 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1 Smluvní vztah se řídí výlučně těmito VNP společnosti Global Tungsten & Powders jako 

kupujícího. Tyto VNP platí analogicky, ať je předmětem smlouvy cokoliv. 

1.2 Tyto VNP platí také pro budoucí obchody, aniž by se musely nadále výslovně dojednávat. 

1.3 Kontaktní údaje kupujícího jsou následující: 

 

Global Tungsten & Powders spol. s r.o. 

Zahradní 1442/46 

792 01 Bruntál 

Česká republika 

IČO: 278 08 408 

DIČ: CZ27808408 

 

Ve veškeré obchodní nebo jiné korespondenci vztahující se ke k smlouvě je nutné uvádět číslo 

zakázky a číslo jednací. 

 

2. Uzavření smlouvy 
2.1 Dodavatel musí jak v nabídce, tak v potvrzení objednávky přesně dodržet specifikace kupujícího. 

Každá odchylka musí být výslovně uvedena, a to písemně. Smlouva je uzavřena, jakmile 
dodavatel obdrží písemné potvrzení objednávky kupujícího. Kromě dodávek a produktů 
specifikovaných v objednávce zahrnuje obsah objednávky také požadavky na bezvadné 
provedení a funkci objednaného zboží. Všechny dodávky a produkty musejí odpovídat právním 
předpisům státu, v němž se plní příslušná dodávka, jakož i současné úrovni techniky. Každá 
objednávka se musí opírat o písemnou objednávku uvádějící číslo objednávky.  

2.2 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), kterými se stanoví, že 
smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.  

2.3 Předané nebo objednané a zaplacené vzorky, výkresy resp. nástroje nesmí být předány třetím 

osobám bez souhlasu kupujícího, ani nesmí být užity k účelům mimo rámec této smlouvy, ani 

jejich obsah nesmí být sdělen třetím osobám. Tyto musejí být pečlivě uchovány a chráněny před 

krádeží, neoprávněným použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob. Dodavatel je musí předat 

kupujícímu, jakmile již nejsou zapotřebí pro účely této smlouvy. 

2.4 U objednávek na vyžádání vzniká závazek ke koupi až po výslovném vyžádání dodávky 

kupujícím. To platí i v případě, že zboží je už vyrobeno. Kupující má právo měnit datum dodávky, 

nestojí-li tomu v cestě žádné závažné důvody na straně dodavatele. 

2.5 Dodá-li dodavatel kupujícímu větší množství či počet zboží (či jiného plnění), než bylo ujednáno, 

je smlouva uzavřena na toto větší množství pouze za předpokladu, že je kupující výslovně přijme 

bez zbytečného odkladu po jeho dodání. Pokud tak neučiní, smlouva na toto větší množství 

uzavřena není, tzn. ustanovení § 2093 občanského zákoníku se neaplikuje. 
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2.6 Změny nebo dodatky ke smlouvě vyžadují písemnou formu. To platí také pro ujednání o odvolání 

požadavku písemné formy. 

2.7 V případě pochyb jsou ceny uvedené v dokumentech vydaných a/nebo uzavřených dodavatelem 

ceny pevné (včetně obalů) franko závod příjemce. 

2.8 Nebyly-li ceny dohodnuty předem, musejí se uvést závazně v potvrzení objednávky. V tomto 

případě si kupující vyhrazuje právo během čtyř týdnů od smlouvy odstoupit, aniž by dodavatel 

mohl požadovat jakoukoli náhradu.  
2.9 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud:  

a) dodavatel není schopen plnit termíny dodávky ve smyslu objednávky a sjednaných 
podmínek,  

b) dodavatel opakovaně dodá vadné zboží,  

c) dodavatel je opakovaná v prodlení s dodávkami,  

d) dodavatel je v platební neschopnosti / v úpadku,  

e) byl podán insolvenční návrh na dodavatele, 

f) dodavatel poruší ustanovení těchto VNP.  

 

3. Způsob dodání 

3.1 Dodací lhůty se musejí bezpodmínečně dodržovat tak, jak byly dohodnuty. Jakmile však 

dodavatel zaznamená prodlení dodávky, musí kupujícího okamžitě písemně informovat o příčině 

a očekávané délce prodlení. Toto nemá vliv na následky prodlení dodávky. 

3.2 Okamžitě po odeslání se musí dodávka nahlásit ve dvou vyhotoveních s uvedením čísla 

objednávky a evidenčního čísla. Dílčí dodávky se musí hlásit. 

3.3 Dodání musí být uskutečněno na místo určení specifikované kupujícím, a to nejrychlejším 

možným způsobem a prostředky. Kupující není povinen přejímat zboží bez řádných dodacích 

listů. Dodavatel je odpovědný za následky nesprávných informací uvedených na dodacích listech. 

3.4 Pokud hradí náklady za přepravu kupující, musí dodavatel volit nejlevnější způsob přepravy. V 

každém případě musí dodavatel bezpodmínečně dodržet přepravní pokyny kupujícího. 

3.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy je mu zboží fakticky předáno 

nebo při závěrečné inspekci stroje nebo zařízení. To platí i v případě, že je zboží předáván 

dopravci pro přepravu ke kupujícímu. 

3.6 Kupující není povinen přijímat dodávky COD (na dobírku). 
3.7 Pro všechny obchodní doložky platí INCOTERMS 2010. 

 

4. Způsob platby 

4.1 Faktury se posílají účetnímu oddělení s uvedením pořadového čísla. Nesmějí se přikládat k 

dodávkám. 

4.2 Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich obdržení se slevou 3% hotově, do 30 dnů netto. 

Tato lhůta neběží, dokud není dodávka úplná a bezvadná. 

4.3 Dílčí faktury musejí být vyznačeny. 

4.4 Platby akceptovanými směnkami jsou přípustné. 

 

5. Poskytování materiálu 

5.1 Materiál, který dal k dispozici kupující, zůstává jeho majetkem. 

5.2 Materiál, který dal k dispozici kupující, musí dodavatel pečlivě uchovávat. Dodavatel musí 

kupujícího okamžitě informovat o jakékoli ztrátě nebo poškození poskytnutého materiálu. 

5.3 Při zpracovávání nebo mísení materiálu poskytnutého kupujícím s jiným materiálem dodavatele 

se stává kupující spoluvlastníkem. Spoluvlastnický podíl odpovídá poměru hodnoty kupujícím 

poskytnutého materiálu k ostatnímu materiálu. Dodavatel v tomto případě zaručuje kupujícímu 

spoluvlastnictví a zavazuje se vykonávat spoluvlastnictví pro kupujícího bezplatnou úschovou. 
 

6. Práva z vadného plnění, záruka, reklamace, odpovědnost za škodu  
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6.1 Dodavatel odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Neposkytne-li dodavatel delší záruku, 
platí, že dodavatel poskytuje na zboží záruku v délce dvou let ode dne převzetí, ledaže je doba 
použitelnosti dle příslušných právních předpisů kratší; pak je dodavatel povinen dodat zboží tak, 
aby v okamžiku přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího nebyla doba použitelnosti 
vyčerpána více než z 1/3 a poskytuje mu záruku v délce doby použitelnosti. Dodavatel je povinen 
kupujícího řádně poučit o podmínkách skladování a nakládání s předaným zbožím. 

6.2 V případě zjevných a/nebo skrytých vad při dodání zboží, jakož i v rámci záruční doby, náleží 
kupujícímu práva z vadného plnění podle občanského zákoníku. Neučiní-li kupující volbu mezi 
zákonnými nároky do pěti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, platí, že dodavatel je 
povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny formou dobropisu ve výši odpovídající 
hodnotě rozdílu mezi vadným a bezvadným zbožím. Dodavatel je povinen doručit dobropis 
kupujícímu do jednoho týdne od uplatnění výše přiměřené slevy. Pokud již byla cena kupujícím 
zaplacena, je prodávající povinen vrátit kupujícímu část zaplacené ceny odpovídající uplatněné 
slevě do jednoho týdne od uplatnění výše slevy. Pokud kupující požaduje dodání náhradního 
zboží, je prodávající povinen dodat náhradní zboží do jednoho týdne od uplatnění tohoto nároku. 
Dodavatel je povinen nahradit kupujícímu veškerou újmu, která kupujícímu vadným plněním 
vznikne. 

6.3 Uplatněním reklamace se rozumí vytknutí vady zboží písemnou formou. Vady se musejí hlásit do 
dvou týdnů po jejich objevení. 

6.4 Dodavatel odpovídá za to, že zboží splňuje veškeré požadavky kladené na něj obecně závaznými 
právními předpisy a normami České republiky a Evropské unie. Dodavatel je povinen nejpozději s 
předáním zboží předat kupujícímu návody k použití v českém jazyce a další související doklady. 
V případě, že dodavatel poruší tuto povinnost či pokud v dokladech předaných a předložených 
kupujícímu budou uvedeny nepravdivé, zavádějící či neúplné údaje, je dodavatel povinen 
nahradit kupujícímu v plném rozsahu újmu, která v důsledku toho kupujícímu vznikne. 

6.5 Dodavatel se zavazuje, že svým věřitelům splní veškeré povinnosti spojené se zbožím tak, aby 
kupující ve smyslu ustanovení § 1106 občanského zákoníku nenabyl společně s vlastnickým 
právem k zboží žádnou povinnost, která by mohla být se zbožím spojena. Nabyde-li kupující 
takovou povinnost, vzniká dodavateli povinnost splnit věřiteli příslušný dluh v celém rozsahu do 
15 dnů od doručení výzvy kupujícího dodavateli nebo v této lhůtě jinak zařídit, aby kupující 
nemusel věřiteli příslušný dluh splnit. Povinnost dodavatele nahradit kupujícímu případnou újmu 
tím není dotčena. 

7. Postupování nároků 

7.1  Postoupí-li dodavatel své nároky vyplývající ze smlouvy s kupujícím třetí osobě, naúčtuje kupující 

dodavateli všeobecný manipulační poplatek ve výši € 35,00. 

 

8. Bezpečnostní předpisy/předpisy na ochranu životního prostředí 
8.1 Dodané zboží a služby a stejně tak i výrobní postupy dodaných produktů musí odpovídat 

zákonným ustanovením, především zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a ostatním 
příslušným právním a technickým předpisům. Musí rovněž vyhovovat požadavkům kupujícího. 
Kromě toho musí být popřípadě dodrženy předpisy každého mezinárodního spolku nebo 
organizace. To stejné platí i pro předpisy na ochranu životního prostředí. 

8.2 Nezbytná bezpečnostní opatření jsou zahrnuta v ceně. 
8.3 Dodavatel musí dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží. Je-li v objednávce 

poznámka, že se má uskutečnit další přeprava námořní či leteckou cestou, musí dodavatel 
dodržovat také všechny předpisy, které jsou určeny pro tento druh přepravy, pokud jde o balení a 
značení. 

8.4 Dodavatel prohlašuje, že splňuje požadavky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních („RoHS 2“ - Restriction of the use of certain Hazardous Substances, 
která nahradila původní RoHS směrnici 2002/95/EC) a vyhlášky č. 221/2004 Sb. v platném znění. 
Směrnice RoHS 2 ukládá, že výrobky přicházející na trh nesmějí obsahovat stanovené škodlivé 
látky, kterými jsou olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium a zhášeče hoření (PBB a PBDE). 
Vyhláška č. 221/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 135/2007 Sb. zakazuje uvádět na trh nebezpečné 
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látky a přípravky, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT), 
azbestová vlákna, dichlor (dichlor-2-methylbenzyl)benzen (směs isomerů) - obchodní název: 
Ugilec 141, chlor (chlorbenzyl)methylbenzen (směs isomerů) - obchodní název: Ugilec 121, brom 
(brombenzyl)methylbenzen (směs isomerů) - obchodní název: DBBT. Dodavatel prohlašuje, že 
všechny jím na základě této smlouvy dodané produkty jsou souladu s vyhláškou č. 221/2004 Sb. 
a zároveň naplňují legislativní požadavky směrnice RoHS 2, která zakazuje používání výše 
vyjmenovaných látek. 

8.5 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zúčastněných na plnění 
zakázky a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost, zejména vybavením ochrannými pracovními 
pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních 
opatření, vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Dodavatel při plnění zakázky v sídle 
kupujícího odpovídá za pořádek a čistotu v tomto místě. Po dobu plnění zakázky je povinen 
zabezpečit, že nedojde k narušování tohoto místa, nebo újmě na věcech, které se na tomto místě 
nacházejí. Dále je dodavatel povinen z místa plnění zakázky neprodleně odstraňovat veškeré 
znečištění, které způsobil. 

8.6 Dodavatel je povinen odpadní materiál vzniklý při plnění zakázky vlastním nákladem průběžně a 
bez zbytečného odkladu odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání 
s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Dodavatel je při plnění smlouvy původcem 
odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených 
povinností dodavatele jsou součástí dohodnuté ceny. 

8.7 Dodavatel se zavazuje informovat kupujícího o všech látkách, které hodlá užit při realizaci 
smlouvy, zejména pak o nebezpečných chemických látkách a přípravcích, (např. barvy, 
chemikálie, stavební hmoty atd.). Zároveň nesmí používat při plnění smlouvy nebezpečné 
chemické látky a přípravky, jejíž uvádění na trh je zakázáno podle vyhlášky č. 221/2004 Sb., 
uvedené platí i pro používání nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu, 
nebo používání je omezeno dle přílohy 2 téže vyhlášky. V případě používání chemických látek je 
také nutné se řídit směrnici RoHS 2. 

8.8 Dodavatel nesmí vylévat žádné zbytky chemických látek ani jiné odpadní vody vznikající při 
plnění smlouvy v sídle kupujícího do kanalizace bez předchozího projednání s příslušným 
zaměstnancem kupujícího. 

8.9 Veškeré zbytky všech látek použitých v sídle kupujícího při plnění smlouvy musí dodavatel vždy 
odvézt ze sídla kupujícího. 

8.10 Dodavatel je povinen při plnění smlouvy dodržovat závazky z ní vyplývající a pokyny kupujícího, 
veškeré ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti při plnění uzavřené smlouvy. 

8.11 Dodavatel je povinen informovat kupujícího o rizicích ve výše uvedených oblastech. 
8.12 V případě jakékoliv havárie, kterou způsobí dodavatel, je tento povinen neprodleně informovat 

kupujícího. 
8.13 Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci nebo osoby plnící povinnosti ze smlouvy 

uzavřené s kupujícím měli odpovídající odbornou způsobilost pro výkon konaných činností. 

9.  Prohlášení dodavatele o souladu s právními předpisy a o „konfliktních minerálech“ 
 
9.1 Při uzavření smlouvy v souladu s těmito VNP činí dodavatel následující prohlášení a ujišťuje 

kupujícího, že: 
 
a) bude dodržovat a jednat v souladu se všemi zákony a ostatními právními předpisy 

týkajícími se předmětů plnění, které mají být poskytnuty na základě smlouvy uzavřené dle 
těchto VNP, včetně případných národní, mezinárodní a evropských právních předpisů 
zejména, nikoli však výlučně, pro oblast životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, práce a 
zaměstnanosti, přepravy nebo skladování nebezpečných materiálů a požadavků na import 
/ export, nebo celní předpisy, a pokud je to relevantní, zboží a jejich přepravy nebo vrácení 
podle smlouvy uzavřené na základě těchto VNP; dále se dodavatel zavazuje dodržovat a 
jednat v souladu se zásadami a principy uvedenými v etickém kodexu chování skupiny 
Plansee (Plansee Group Code od Conduct, k dispozici na: 
http://www.plansee.com/code-of-conduct/EN.pdf) a postupy dodání kupujícího (Supplier 

http://www.plansee.com/code-of-conduct/EN.pdf
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Policy k dispozici na: www.plansee.com/supplier-policy),; na požádání je dodavatel 
povinen poskytnout kupujícímu separátní písemné ujištění o dodržování výše uvedených 
právních předpisů a postupů. Dodavatel se rovněž zavazuje vyvinout veškeré úsilí a 
spolupracovat s kupujícím na prověřování integrity dodavatelského řetězce dodavatele, 
zejména pravidelných dodávek vstupního materiálu; 
 

b) bude dodržovat a jednat v souladu se všemi místními, národními a mezinárodními 
předpisy, které se týkají dovozu nebo vývozu veškerého zboží, které má být dodáno podle 
smlouvy uzavřené v souladu s těmito VNP; 

 
c) dodávky, výrobky, suroviny nebo jiné plnění dodavatele, které je předmětem koupě dle 

smlouvy uzavřené dle těchto VNP, bez ohledu na to zda se jedná o standardní plnění nebo 
plnění vyrobené speciálně pro kupujícího, neobsahuje žádný materiál, látky, suroviny nebo 
chemikálie, které jsou zakázány dle národních právních předpisů nebo předpisů Evropské 
unie, a také těch, které jsou zakázány ve všech zemích, v nichž jsou tyto dodávky, výrobky, 
suroviny nebo jiné plnění užívány; 

 
d) v případě dovozu cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, derivátů a výrobků z těchto 

nerostných surovin a minerálů, se nejedná o nerostné suroviny a minerály, které by 
pocházely z ilegální těžby nebo které by byly ilegálně zdaněny na obchodních cestách 
z oblastí postižených konflikty, vysoce rizikových oblastí a dále zemí ovládaných 
nevládními vojenskými skupinami, nebo nezákonnými vojenskými frakcemi, zejména 
z Demokratické republiky Kongo a všech přilehlých zemí nebo jakýchkoliv jiných 
konfliktem zasažených či vysoce rizikových oblastí. 

 
9.2 Výše uvedená prohlášení činí dodavatel ke dni uzavření smlouvy v souladu s těmito VNP a 

všechna prohlášení budou považována za opakovaně učiněná dodavatelem ke každému dni 
platnosti takto uzavřené smlouvy. 

9.3 Dodavatel odpovídá kupujícímu za újmu, která mu vznikne tím, že dodavatel poruší jakékoliv 
své prohlášení nebo závazek dle článku 9.1 a 9.2, nebo v důsledku toho, že některé 
z prohlášení dodavatele se ukáže jako nepravdivé nebo neúplné, a to v plné výši. 

10. Důvěrnost informací a povinnost mlčenlivosti 
10.1 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých neveřejných informacích a datech 

(mimo jiné o těch, které mají obchodně-technickou povahu), o nichž se dozví na základě nebo v 
důsledku obchodního vztahu s kupujícím, a zavazuje se nesdělit je třetím osobám. Dodavatel 
se zavazuje zajistit, že jakýkoliv subdodavatelé nebo jiné třetí osoby, které dodavatel 
nevyhnutně potřebuje k plnění smlouvy, budou obdobným způsobem vázaní povinností 
mlčenlivosti. 

10.2 Dodavatel je oprávněn používat obchodní firmu kupujícího nebo ochranné známky v jeho 
vlastnictví pro účely reklamy, propagace nebo uvádění referencí pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu uděleného kupujícím. 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1 Tyto VNP se řídí českým právem. Veškeré vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou 

definovány v těchto VNP ani ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými českými právními předpisy. 

11.2 Smluvní strany se dále dohodly, že kupující je oprávněn proti pohledávce dodavatele započíst 
jakékoliv pohledávky, tedy i své pohledávky vůči dodavateli, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku považovat za nejisté nebo neurčité. 

11.3 Vylučuje se právo dodavatele dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních 
jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému kupujícího podle § 562 odst. 2 
občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo dodavatele dovolat se ke svému prospěchu 
obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při 
běžném provozu závodu kupujícího podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.4 Místně příslušný je věcně příslušný soud prvního stupně v sídle kupujícího. 
11.5 Používat název kupujícího pro reklamní účely není dovoleno. 
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11.6 Doba pro vykládku je od pondělí do pátku, od 7.00 do 15.00 hod. 
11.7 Návštěvy u kupujícího jsou možné pouze po předchozí domluvě s odpovědnými pracovníky 

nákupního oddělení. 
11.8 Dodavatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a jakákoliv změna okolností nezakládá 

dodavateli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Aplikace ustanovení § 1765 
odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku je výslovně vyloučena. 


