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1 Uzavření smlouvy 
1.1 Společnost STUEKEN objednává výhradně na základě svých Všeobecných 

nákupních podmínek. Jiné podmínky se nestanou součástí smlouvy, 
i kdyby s nimi společnost STUEKEN výslovně nevyjádřila nesouhlas. 
Převezme-li společnost STUEKEN dodávku/službu bez výslovného 
nesouhlasu, nemůže být z toho v žádném případě vyvozeno, že společnost 
STUEKEN dodací podmínky dodavatele přijímá. Při odevzdávání nabídek 
musí dodavatel vyjádřit souhlas se Všeobecnými nákupními podmínkami 
společnosti STUEKEN. Pokud k takovémuto výslovnému vyjádření 
nedojde, platí provedení objednávky v každém případě jako uznání 
Všeobecných nákupních podmínek společnosti STUEKEN. Tyto Všeobecné 
nákupní podmínky platí i pro všechny budoucí smluvní vztahy 
s dodavatelem. 

1.2 Vypracuje-li dodavatel na základě poptávky společnosti STUEKEN nabídku, 
musí se přitom přesně držet poptávky společnosti STUEKEN. V případě 
odchylek na ně musí výslovně upozornit.  

1.3 Nepotvrdí-li dodavatel písemně objednávku do 10 pracovních dnů po 
jejím doručení, je společnost STUEKEN oprávněna ji odvolat. 

1.4 Právně závazné jsou pouze písemně podané objednávky. Ústně nebo 
telefonicky podané objednávky vyžadují ke své právní platnosti dodatečné 
písemné potvrzení. Totéž platí i pro vedlejší ústní dohody a změny 
smlouvy. Služby nebo dodávky poskytnuté bez písemné objednávky 
nebudou uznány. Objednávky, odvolání dodávek a jejich změny a dodatky 
mohou být – po předchozí písemné dohodě – provedeny 
i prostřednictvím dálkového přenosu dat nebo strojově čitelných nosičů 
dat. V případě neformálního uzavření obchodu platí objednávka jako 
obchodní potvrzení. 

1.5 Odměny za návštěvy nebo vypracování nabídek, projektů atd. nejsou 
poskytovány, pokud není odměna výslovně ujednána nebo na ni 
neexistuje zákonný nárok. 

1.6 Může-li společnost STUEKEN na základě předložení potvrzení o odeslání 
prokázat, že odeslala vyjádření faxem nebo prostřednictvím dálkového 
přenosu dat, má se za to, že dodavatel toto vyjádření obdržel. 

1.7 Dodavatel musí s uzavřenou smlouvou zacházet jako s důvěrnou. Na 
obchodní styky se společností STUEKEN může v propagačních materiálech 
upozornit až po písemném souhlasu uděleném společností STUEKEN. 

1.8 Smluvní partneři jsou povinni zacházet se všemi obecně neznámými 
obchodními nebo technickými podrobnostmi, se kterými budou 
obeznámeni na základě obchodního vztahu, jako s obchodním tajemstvím. 
Příslušně musejí být zavázáni i subdodavatelé. 

1.9 Společnost STUEKEN může změny předmětu dodávky požadovat i po 
uzavření smlouvy, je-li to pro dodavatele přijatelné. V případě této změny 
smlouvy musejí k dopadům, týkajícím se zejména vyšších nebo nižších 
nákladů a dodacích lhůt, přiměřeně přihlédnout obě strany. 

 
2 Ceny, expedice, obal 
2.1 Ujednané ceny jsou pevné ceny a vylučují dodatečné požadavky všeho 

druhu. Náklady na balení a dopravu až na adresu, resp. místo použití 
uvedené společností STUEKEN a na celní formality a clo jsou v těchto 
cenách zahrnuty. Je-li ujednána cena „ze závodu", „ze skladu" nebo 
podobně, musí být pověřen dopravce předepsaný společností STUEKEN. 
Všechny náklady vzniklé až do předání dopravci, včetně nakládky 
a dovozného, nese dodavatel. Nejsou-li v objednávce uvedeny žádné 
ceny, platí aktuální ceníkové ceny dodavatele s obvyklými srážkami. 
Způsobem stanovení ceny není dohoda o místu plnění dotčena. 

2.2 Dodací listy, nákladní listy, faktury a veškerá ostatní korespondence 
musejí obsahovat číslo objednávky společnosti STUEKEN. Nabídky musejí 
být opatřeny číslem poptávky. 

2.3 Společnost STUEKEN převezme pouze objednaná množství nebo počty 
kusů. Nadměrné nebo dílčí dodávky jsou přípustné pouze po dohodě 
učiněné se společností STUEKEN předem. 

2.4 Expedice probíhá na riziko dodavatele. Riziko jakéhokoli zhoršení stavu 
včetně náhodného zániku tak až do dodání na adresu, resp. místo použití 
požadované společností STUEKEN zůstává u dodavatele. 

2.5 Povinnost dodavatele vzít obal zpět se řídí podle zákonných ustanovení. 
Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo zabráněno jeho poškození při 
přepravě. Obaly musejí být použity pouze v rozsahu nezbytném pro 
dosažení tohoto účelu. Smějí být používány pouze ekologické obaly. 
Musejí přitom být dodržovány příslušné předpisy o obalech a v nich 
uvedené mezní hodnoty pro škodlivé látky. Budou-li obaly společnosti 
STUEKEN výjimečně naúčtovány zvlášť, je společnost STUEKEN oprávněna 
zaslat obaly, které se nacházejí v dobrém stavu, proti úhradě ve výši 
2/3 hodnoty vyplývající z faktury dodavateli vyplaceně zpět. 

 
3 Fakturace a platba 
3.1 Faktury musejí být, je-li to pro pochopení nezbytné, doručeny se všemi 

příslušnými podklady a daty. Musejí mít řádnou formu a musejí být po 
uskutečnění dodávky vystaveny zvlášť. Až do doručení řádné faktury náleží 
společnosti STUEKEN právo odmítnout plnění. Pro platbu jsou rozhodující 
skutečná množství, skutečné hmotnosti nebo jiné skutečné jednotky 
tvořící základ dodávky a sjednané ceny. 

 

3.2 Platba probíhá obvyklým způsobem. Při doručení faktury v první polovině 
měsíce bankovním převodem ke konci měsíce, při doručení ve druhé 
polovině měsíce k 15. dni následujícího měsíce. 

3.3 Jsou-li ujednána potvrzení o zkoušce materiálu, tvoří podstatnou součást 
dodávky a musejí být společnosti STUEKEN zaslána společně s dodávkou. 
Nejpozději však musejí být společnosti STUEKEN k dispozici 5 dní po 
doručení faktury. Platební lhůta nezačne běžet před doručením 
ujednaných potvrzení. 

3.4 Úhrada faktury není považována za zřeknutí se reklamace závad týkajících 
se fakturovaného zboží. V případě vadné dodávky je společnost STUEKEN 
oprávněna platbu v poměrné výši zadržet až do řádného splnění. 

3.5 V případě platby předem musí dodavatel poskytnout přiměřenou jistinu 
v podobě bankovní záruky dle vzoru společnosti STUEKEN. 

 
4 Dodací lhůty, zpoždění dodávky, vyšší moc 
4.1 Sjednané dodací lhůty jsou závazné. Dodavatel se při vypršení pevné 

dodací lhůty dostane s dodávkou do prodlení, aniž by to vyžadovalo 
upomínku. Pro dodržení dodací lhůty je u dluhů donosných rozhodující 
doručení zboží na místo převzetí, resp. použití uvedené společností 
STUEKEN. Je-li nezbytné převzetí, dostane se dodavatel bez upomínky do 
prodlení tehdy, pokud službu ke sjednanému termínu neposkytne nebo ji 
poskytne takovým způsobem, že převzetí může být odmítnuto.4.2
 Zjistí-li dodavatel, že sjednaný termín nemůže být z jakýchkoli důvodů 
dodržen, musí o tom společnost STUEKEN s uvedením důvodů 
a předpokládané doby trvání zpoždění neprodleně písemně informovat. 

4.3 Dostane-li se dodavatel do prodlení v důsledku překročení dodací lhůty, je 
společnost STUEKEN oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny zakázky za jeden pracovní den, maximálně však ve výši 10 % z ceny 
zakázky. Výhrada uplatnění smluvní pokuty může být uplatněna až do 
zaplacení faktury.  

4.4 Na neposkytnutí potřebných podkladů, které měla dodat společnost 
STUEKEN se dodavatel může odvolávat pouze tehdy, pokud podklady 
urgoval písemně a neobdržel je během přiměřené lhůty. 

4.5 Vyšší moc smluvní partnery na dobu trvání narušení a v rozsahu svého 
účinku zprošťuje povinností plnění. Smluvní partneři jsou povinni 
poskytnout v rámci proveditelného neprodleně potřebné informace 
a přizpůsobit své povinnosti v dobré víře změněným podmínkám. 
Společnost STUEKEN je zcela nebo částečně zproštěna povinnosti převzít 
objednanou dodávku/službu a v tomto smyslu oprávněna odstoupit od 
smlouvy, pokud je již pro ni dodávka/služba kvůli zpoždění způsobenému 
vyšší mocí – s přihlédnutím k ekonomickým aspektům – nepoužitelná. 

4.6 V případě dřívější dodávky než bylo ujednáno, si společnost STUEKEN 
vyhrazuje právo odeslat dodávku na náklady dodavatele zpět. Nedojde-li 
v případě předčasné dodávky ke zpětnému odeslání, bude zboží až do 
sjednaného termínu dodání uskladněno u společnosti STUEKEN na 
náklady a riziko dodavatele. Společnost STUEKEN si v případě předčasné 
dodávky vyhrazuje právo provést platbu až ve sjednaný den splatnosti. 

4.7 Dílčí dodávky akceptuje společnost STUEKEN pouze po výslovné dohodě. 
U sjednaných dílčích dodávek musí být uvedeno zbývající množství. 

 
5 Ručení 
 Dodavatel ručí za jakýkoli způsob porušení smlouvy dle zákonných 

předpisů, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. 
 
6 Odpovědnost za vady  
6.1 Sjednaná specifikace je součástí zakázky a může být změněna pouze se 

souhlasem obou stran. Za specifikaci je považován i jakýkoli závazný popis 
rozsahu dodávky nebo výkres. 

6.2 Dodavatel je povinen používat u svých dodávek/služeb i u subdodávek 
nebo vedlejších služeb třetích osob v rámci finančních a technických 
možností ekologické výrobky a postupy. Dodavatel ručí za ekologickou 
nezávadnost dodaných výrobků a obalů a za všechny následné škody, 
které vzniknou v důsledku porušení jeho zákonné povinnosti k ekologické 
likvidaci. Na vyžádání společnosti STUEKEN vystaví dodavatel osvědčení 
o kvalitě pro dodané zboží. 

6.3 Společnost STUEKEN dodavateli neprodleně písemně oznámí zjevné vady 
dodávky/služby a škody vzniklé při přepravě, jakmile budou podle řádného 
obchodního postupu zjištěny, nejpozději však do 10 pracovních dnů od 
doručení nebo započetí zpracování materiálu. V tomto smyslu se 
dodavatel zříká námitky opožděné reklamace. 

6.4 Ke sjednané kvalitě věci nebo díla patří i vlastnosti, které může společnost 
STUEKEN očekávat na základě veřejného vyjádření prodejce, podnikatele, 
výrobce (zák. č. 59/1998 Sb) nebo jeho pomocníka zejména v reklamě 
nebo při popisování určitých vlastností, ledaže by tyto vlastnosti byly 
v rozporu se sjednanými vlastnostmi. Toto neplatí, pokud smluvní partner 
vyjádření neznal a nemusel ani vědět, že bylo k okamžiku uzavření 
smlouvy rovnocenným způsobem opraveno nebo že rozhodnutí o koupi 
nemohlo ovlivnit. 

6.5 Právo vybrat si způsob náhradního plnění i u smlouvy o dílo zásadně náleží 
společnosti STUEKEN, ledaže by smluvnímu partnerovi náleželo právo 
náhradní plnění odmítnout nebo by si společnost STUEKEN vůči 
podnikateli vybrala nepřijatelné právo na náhradní plnění. 
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6.6 Společnost STUEKEN může vadu dodaného výrobku nebo vyhotoveného 
díla po bezvýsledném uplynutí přiměřené lhůty určené k náhradnímu 
plnění odstranit sama a požadovat náhradu nezbytných výdajů, pokud 
dodavatel náhradní plnění neodmítá právem. Nehledě na zákonné 
ustanovení může společnost STUEKEN v naléhavých případech, zejména 
za účelem odvrácení akutního nebezpečí značných škod odstranit vadu na 
náklady dodavatele sama i bez stanovení lhůty pro náhradní plnění. 

6.7 Záruční doba činí 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců, nebylo-li výslovně 
sjednáno jinak. Začíná běžet předáním předmětu dodávky společnosti 
STUEKEN nebo společností STUEKEN uvedené třetí osobě na místo 
převzetí, resp. použití předepsané společností STUEKEN. Jsou-li sjednány 
termíny převzetí, začíná záruční doba běžet úspěšným převzetím. Zpozdí-li 
se převzetí bez zavinění dodavatele, začíná záruční doba běžet nejpozději 
12 (slovy: dvanáct) měsíců po poskytnutí předmětu dodávky k převzetí. 

6.8 Vyskytne-li se během prvních 12 měsíců záruční doby vada, má se za to, 
že tato vada existovala již k okamžiku přechodu rizika, ledaže by tato 
domněnka byla s povahou věci nebo vady neslučitelná. 

6.9 Pro dodané díly, které během zkoumání a/nebo odstraňování vady 
nemohly zůstat v provozu, se běžící záruční doba prodlužuje o dobu 
přerušení provozu. 

6.10 Pro opravené nebo nově dodané díly začíná s tímto okamžikem – mimo 
rámec zákonného stavení - záruční lhůta běžet od začátku. 

6.11 Nároky, které existují již na začátku záruční doby nebo které během 
záruční doby vzniknou, jsou promlčeny podle zákonných promlčecích lhůt. 
Promlčení začíná běžet se vznikem nároku. 

6.12 V případě právních vad osvobodí dodavatel společnost STUEKEN od 
případně existujících nároků třetích osob. U právních vad činí promlčecí 
lhůta tři roky. Tato promlčecí lhůta začíná běžet s koncem roku, ve kterém 
nárok vznikl a společnost STUEKEN se dozvěděla nebo by se bez hrubé 
nedbalosti musela dozvědět o okolnostech zakládajících nárok a o osobě 
dlužníka. Bez ohledu na znalost nebo neznalost z hrubé nedbalosti budou 
tyto nároky promlčeny za deset let od jejich vzniku. 

6.13 Musela-li společnost STUEKEN v důsledku vady věci dodané smluvním 
partnerem, resp. dodaného díla věc dodanou smluvním partnerem nebo 
dodané dílo vzít zpět, přijmout snížení kupní ceny, resp. úhrady nebo jeho 
odběrateli poskytnout náhradu škody či výdajů, nevyžaduje to pro práva 
vůči smluvnímu partnerovi kvůli vadě uplatňované odběratelem 
společnosti STUEKEN jinak nezbytné stanovení lhůty. Výše uvedená 
záruční lhůta začíná v těchto případech běžet s přechodem rizika na 
odběratele společnosti STUEKEN. K promlčení výše uvedených nároků 
dojde nejdříve dva měsíce po okamžiku, ve kterém společnost STUEKEN 
nároky svého odběratele splnila. Toto odložení konce běhu promlčecí 
doby skončí nejpozději pět let po okamžiku, ve kterém smluvní partner 
věc, resp. dílo společnosti STUEKEN dodal. 

6.14 Bude-li vůči společnosti STUEKEN uplatňován nárok kvůli porušení 
úředních bezpečnostních předpisů nebo na základě tuzemských či 
zahraničních předpisů nebo zákonů o odpovědnosti za škody způsobené 
vadou výrobku z důvodu vady výrobku, kterou lze svést na zboží 
dodavatele, je společnost STUEKEN oprávněna požadovat od dodavatele 
náhradu této škody v takovém rozsahu, v jakém je jím dodanými výrobky 
způsobena. Tato škoda zahrnuje i náklady na nezbytné stažení výrobků 
z prodeje. Pokud se vada vyskytne na dílu dodaném dodavatelem, má se 
za to, že vada vznikla výhradně v oblasti odpovědnosti dodavatele. 

6.15 Dodavatel musí provést dle druhu a rozsahu vhodné, nejnovějšímu stavu 
techniky odpovídající zajištění kvality a musí ho společnosti STUEKEN na 
vyžádání prokázat. Dodavatel se společností STUEKEN, bude-li to 
společnost STUEKEN považovat za nutné, uzavře příslušnou dohodu 
o zajištění kvality. 

6.16 Dodavatel se v přiměřené výši pojistí proti všem rizikům vyplývajícím 
z odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku včetně rizika stažení 
výrobků z prodeje a na vyžádání předloží společnosti STUEKEN 
k nahlédnutí pojistnou smlouvu. 

 
7 Záruka 
7.1 Dodavatel garantuje a prohlašuje, že veškeré dodávky/služby odpovídají 

nejnovějšímu stavu techniky, příslušným právním ustanovením 
a předpisům a směrnicím úřadů, odborových organizací a profesních 
sdružení. Budou-li ve výjimečném případě nutné odchylky od těchto 
předpisů, musí si dodavatel k tomuto účelu opatřit písemný souhlas. 
Povinnost dodavatele vyplývající ze záruky nebude tímto souhlasem 
omezena. Obsahují-li výrobky dodané společnosti STUEKEN, dle 
příslušných předpisů a ustanovení profesních sdružení, látky podléhající 
povinnosti deklarace nebo zákazu použití, pro které existuje zákonná 
výjimka, musejí být tyto látky, pokud se tak již nestalo, společnosti 
STUEKEN bez vyzvání ohlášeny. Dodavatel je povinen poskytnout vždy 
společnosti STUEKEN pro nebezpečné látky aktuální bezpečnostní list. Má-
li dodavatel proti způsobu provedení požadovanému společností STUEKEN 
námitky, musí to společnosti STUEKEN neprodleně písemně oznámit.  

7.2 Dodavatel garantuje a prohlašuje, že žádné dodávky nejsou zatíženy 
ochrannými právy třetích osob a zejména že v důsledku dodávky 
a používání předmětů dodávky nebudou porušena práva týkající se 
patentů a licencí nebo jiná ochranná práva třetích osob na území České 

republiky. Je-li dodavateli známo, že jeho výrobky budou společností 
STUEKEN prodávány i v určitých zemích, platí výše uvedené i pro tyto 
země. 

 
8 Ochranná práva  
8.1 Dodavatel osvobodí společnost STUEKEN a zákazníky společnosti STUEKEN 

od nároků třetích osob vyplývajících z případného porušení ochranných 
práv a ponese veškeré náklady, které společnosti STUEKEN v této 
souvislosti vzniknou. 

8.2 Společnost STUEKEN je oprávněna opatřit si - s přihlédnutím k povinnosti 
řádné péče - od oprávněné osoby na náklady dodavatele povolení 
k užívání příslušných předmětů dodávky a služeb. 

 
9 Zahraniční obchody  
 Má-li dodavatel svoji pobočku v zahraničí, platí dodatečně následující: 
9.1 Pro vztah mezi dodavatelem a společností STUEKEN platí výhradně české 

právo s vyloučením zákonů o mezinárodní koupi hmotných věcí movitých 
(CISG). 

9.2 Smluvním jazykem je čeština. Smluvní partneři mohou sjednat, že 
smluvním jazykem bude jiný jazyk než čeština, zejména angličtina. Pokud 
smluvní partneři kromě (vedle) češtiny používají i jiný jazyk, má přednost 
české znění. 

 
10 Závěrečná ustanovení  
10.1 Pokud by byly jednotlivé části těchto Všeobecných nákupních podmínek 

právně neúčinné, nebude tím účinnost ostatních ustanovení dotčena. 
10.2 Dodavatel není oprávněn předat zakázku nebo podstatné části zakázky 

třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
STUEKEN. 

10.3 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
STUEKEN, který nesmí být nespravedlivě odmítnut, oprávněn postoupit 
své pohledávky vůči společnosti STUEKEN. 

10.4 Společnost STUEKEN bude s osobními údaji dodavatele zacházet v souladu 
s českým zákonem o ochraně osobních údajů. 

10.5 Nebylo-li výslovně sjednáno jinak, je místem plnění pro povinnost dodání 
adresa, resp. místo použití požadované společností STUEKEN, pro všechny 
ostatní povinnosti obou stran sídlo společnosti STUEKEN v Hradci Králové. 

10.6 V případě veškerých sporů vyplývajících ze smluvního vztahu musí být, je-li 
dodavatel obchodník zapsaný v obchodním rejstříku, právnická osoba 
veřejného práva nebo veřejnoprávní osoba se zvláštním právním 
postavením, žaloba podána u soudu, který je příslušný pro sídlo 
společnosti STUEKEN s.r.o..  


