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I. Rozsah platnosti a účinnosti 
1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, 
jakož i další podmínky související s uzavíráním kupních smluv, smluv o dílo a smluv o poskytování 
služeb, na základě kterých odběratel objednává zboží nebo provedení díla nebo poskytnutí služeb. Pro 
účely těchto VNP se zboží, dílo nebo služby označují jen jako „zboží“. 
 
2. Podmínky dodavatele, které se zcela nebo zčásti odchylují od těchto VNP, těmto VNP odporují nebo 
je doplňují, jsou pro odběratele nezávazné, a to i tehdy, když jim odběratel neodporuje nebo když 
dodavatel prohlásí, že si přeje dodávat v souladu s takovými podmínkami.  
 
3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VNP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy 
uzavřené na základě těchto VNP ovlivněn.   
 
4. Pro dodávky některých komodit uznává odběratel platnost mezinárodně standardních podmínek pro 
obchod s nimi, avšak pouze do té míry, kdy nejsou v rozporu s těmito VNP, resp. se smlouvou.  
 
 
II. Uzavření smlouvy 
1. Náklady na vyhotovení nabídky, jakož i případné přepracování, cenové kalkulace, vzorky a obstarání 
všech informací a podkladů potřebných k vyhotovení nabídky nese výlučně dodavatel.  
 
2. Pokud dodavatel objednávku neodmítne ani nepotvrdí do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, 
má se za to, že objednávka byla odmítnuta a odběratel jí není vázán.  
 
3. Smlouva vzniká potvrzením objednávky dodavatelem poštou, e-mailem, telefonicky či osobně, příp. 
poskytnutím plnění (dodáním zboží). Jakékoli odchylky, změny a odlišná ustanovení od objednávky jsou 
považovány za nový návrh smlouvy, který musí být schválen odběratelem. Pokud se k odchylkám, 
změnám a odlišným ustanovením odběratel nevyjádří, není smlouva uzavřena.  
 
 
III. Cena zboží, platební podmínky 
1. Má se za to, že sjednané ceny jsou pevné, konečné, neměnné a obsahují všechny náklady 
dodavatele, vč. nákladů na dopravu, balení, clo, daně apod.  
 
2. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném, kompletním a bezvadném dodání zboží.   
 
3. Lhůta splatnosti faktury je 60 dnů ode dne jejího doručení odběrateli, není-li sjednáno jinak.  
 
4. Na fakturách a na dodacích listech je dodavatel vždy povinen uvést číslo objednávky a v případě 
importních dodávek i číslo harmonizované celní nomenklatury HS/CN.  
 
5. Faktury s neúplnými nebo chybnými údaji je odběratel oprávněn vrátit dodavateli. Lhůta splatnosti 
počne plynout až doručením řádné faktury.  
 
 
IV. Dodávka 
1. Dílčí, resp. dřívější, dodávky jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem odběratele. Dodá-li 
dodavatel odběrateli větší množství či počet zboží (či jiného plnění), než bylo ujednáno, je smlouva 
uzavřena na toto větší množství pouze za předpokladu, že je odběratel výslovně přijme bez zbytečného 
odkladu po jeho dodání. Pokud tak neučiní, smlouva uzavřena není.  
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2. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele převzetím ve sjednaném místě plnění, nebude-li 
dohodnuto jinak s ohledem na smluvenou dodací doložku dle Incoterms 2010. 
 
3. Dodavatel je oprávněn použít subdodavatele jen s písemným souhlasem odběratele. Pokud bude 
dodavatel plnit závazek k dodání zboží prostřednictvím třetí osoby, potom odpovídá, jako by plnil sám.  
 
4. Dodavatel vždy provede včasné a úplné avizování odesílaných dodávek na mail nakup@chocoland.cz 
(příp. mail kontaktní osoby odběratele) v minimálním rozsahu odvolávky na objednávku, specifikace 
zboží, množství, termín odeslání, číslo dopravního prostředku, přičemž vyplývá-li z povahy nákupu a 
sjednaných podmínek, postačuje pak sdělení termínu a místa, kde je zboží připraveno k vyzvednutí.  
 
5. Pro každou dodávku musí dodavatel vystavit dodací list obsahující mj. odvolávku na číslo objednávky, 
přesnou specifikaci zboží, množství, místo určení, případně druh obalu a jejich počet nebo i další údaje 
např. číslo šarže apod.  
 
6. Je-li dodávka realizována na nebo ve vratných obalech, zavazuje se dodavatel na tuto skutečnost 
odběratele vždy upozornit na dodacím listě, příp. na faktuře, včetně uvedení ceny obalů a lhůty pro 
vrácení. Existuje-li pouze možnost obaly vracet, zavazuje se dodavatel sdělit odběrateli, za jakých 
podmínek včetně ceny.  
 
7. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel je výrobcem potravin a je certifikován podle norem jakosti 
ISO 22000, BRC a IFS. Dodavatel je povinen dodat standardní specifikace a případně vyplnit, resp. 
potvrdit, příslušné formuláře vztahující se ke zboží zaslané mu odběratelem. Dodavatel se zavazuje k 
tomu, že v souladu s požadavky norem pro systémy jakosti řad HACCP, ISO, BRC a IFS bude odběrateli 
umožněno provést návštěvu a zákaznický audit ve výrobním závodě dodavatele za účelem ověření 
zavedeného a uplatňovaného systému řízení jakosti. Totéž platí pro případ auditu prováděného na 
základě požadavku zákazníka odběratele. Pokud se jedná o dodavatele, který je pouze 
zprostředkovatelem, bere tento na vědomí výše uvedenou možnost a zavazuje se k tomu, že učiní 
maximum pro uskutečnění požadované návštěvy výrobce, jehož výrobky dodává.  
 
8. Dodavatel je povinen zajistit vyhotovení všech standardních dokladů (zejména doklady pro celní 
účely, dokumenty vyžadované předpisy dané země včetně předpisů pro tranzit dalšími zeměmi). 
Doklady musí být prokazatelně předány oprávněné osobě přepravce či jejich zaměstnance.  
 
9. Dodavatel se zavazuje, je-li to aplikovatelné, předat odběrateli všechny běžné atesty dokládající 
kvalitu zboží. Atesty se dodavatel zavazuje dodat zejména u zboží podléhající zkáze vč. data výroby 
nebo data záruční doby a dále u zboží dle odst. 10 tohoto článku. 
 
10. Pokud zboží je nebo se stane podle právních norem pro potravinářskou výrobu, bezpečnost a 
ochranu zdraví, nebo pro ochranu životního prostředí nevyhovujícím či nebezpečným, je dodavatel 
povinen na to předem, resp. bez zbytečného odkladu, odběratele upozornit. Pokud ještě nedošlo 
k realizaci (expedici) dodávky, je dodavatel  povinen vyčkat na odsouhlasení expedice a v případě 
expedice je povinen uvést v průvodních dokladech, že dodávané zboží je nebezpečné a zboží náležitě 
podle příslušných právních norem označit. Případné škody, které by vznikly odesláním takového zboží, 
aniž by byl odběratel řádně upozorněn na možné nebezpečí, resp. odeslání schválil, jdou k tíži 
dodavatele.  
 
11. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit zejména, pokud:  
- je dodavatel v prodlení s dodáním zboží nebo 
- dojde ze strany dodavatele k vadnému plnění nebo 
- byl na dodavatele podán insolvenční návrh nebo 

mailto:nakup@chocoland.cz
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- dodavatel odmítne provedení zákaznického auditu dle čl. 7 těchto VNP nebo 
 
 
V. Záruka, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu 
1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží. Dodavatel odpovídá 
za vady, které má zboží při předání, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zárukou dodavatel 
zaručuje, že zboží bude po výše uvedenou dobu způsobilé použití k účelu, pro který bylo zboží 
objednáno. Záruční doba bude přerušena při každém oznámení vady. Po řádném odstranění případných 
vad začíná běžet nová záruční doba.  
 
2. Odběratel je povinen provést kontrolu dodaného zboží a oznámit zjištěné vady dodavateli, které měl 
odběratel zjistit při prohlídce, bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne 
dodání zboží u zjevných vad a ve stejné lhůtě ode dne, kdy vadu mohl odběratel při dostatečné péči 
zjistit u skrytých vad. Dodavatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů od převzetí reklamace. 
 
3. V případě, že zboží dojde do místa plnění očividně poškozené, je odběratel oprávněn odmítnout zboží 
převzít. Neuzná-li dodavatel důvod odmítnutí převzetí zboží, resp. reklamaci, je odběratel oprávněn 
pověřit stanovením kvality zboží znalce v příslušném oboru. Náklady na stanovení kvality u znalce 
ponese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy, případně se určí alikvotní podíl platby. 
 
4. Odběratel je oprávněn vady zboží odstranit sám, resp. třetí osobou, v případě, že tak dodavatel v 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu odběratelem sám neučiní. Odběratel je oprávněn požadovat po 
dodavateli náklady, které musel na odstranění vady 3. osobou vynaložit. 
 
 
VI. Ostatní ujednání 
1. Dodavatel odpovídá za to, že zboží není zatíženo právy třetích osob.  
 
2. Dodavatel odpovídá za to, že zboží splňuje veškeré požadavky kladené na něj právními předpisy 
České republiky a Evropské unie.  
 
3. Pokud dodavatel získal certifikát jakosti dle norem ISO, zavazuje se bez zbytečného odkladu zaslat 
jeho kopii odběrateli, stejně jako informaci o každé změně u tohoto certifikátu.  
 
4. Smluvní strany se zavazují časově neomezeně zachovávat tajemství o skutečnostech, které získají o 
smluvním partnerovi v rámci spolupráce. To platí vedle provozních organizačních procesu zejména pro 
všechny skutečnosti označené jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. Z povinnosti zachování 
tajemství jsou vyjmuty skutečnosti, které v době jejich poskytnutí jednou smluvní stranou druhá smluvní 
strana již má, jsou obecně známé nebo byly legálně získány od třetích osob.  
 
5. Dodavatel není oprávněn provést zápočet svých nároků s nároky odběratele bez písemného souhlasu 
odběratele. 
 
6. Uzavřením smlouvy přebírá dodavatel na sebe nebezpečí změny okolností.  
 
 
VII. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré právní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí výlučně právem země odběratele. 
Použití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno, pokud není domluveno jinak. 
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2. Všechny spory, které by mohly vzniknout z rámcové či dílčí smlouvy či v souvislosti s nimi v případě, 
kdy je sídlo dodavatele mimo Českou republiku (dodávky ze zahraničí), budou s vyloučením pravomoci 
obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu 
jediným rozhodcem ustanoveným podle tohoto Řádu. Veškeré ostatní spory (s dodavateli z ČR) budou 
řešeny obecnými soudy České republiky. Pro tento případ se smluvní strany dohodly na místní 
příslušnosti soudu podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tak, že příslušným soudem je soud v obvodu sídla odběratele.  
 
3. Odběratel si vyhrazuje právo na změnu těchto VNP v průběhu platnosti a účinnosti případné rámcové 
smlouvy, i bez uvedení důvodů, a to v přiměřeném rozsahu. Odběratel je povinen o jejich změně 
dodavatele informovat písemnou formou na e-mailovou a/nebo korespondenční adresu dodavatele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne změny. V případě, že nebude 
dodavatel souhlasit s navrhovaným zněním těchto VNP, má právo případnou rámcovou smlouvu 
vypovědět s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet doručením výpovědi 
odběrateli.  
 

 
Datum:                                                                                 Razítko a podpis: 

 


