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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY GALATEK a. s.  

 
1. Platnost a závaznost obchodních podmínek 

1.) Tyto všeobecné nákupní a platební podmínky (dále jen VNP) jsou nedílnou součástí všech objednávek nebo smluv o 
nákupu zboží uzavřených mezi společností GALATEK a. s. jako odběratelem (dále jen kupující) a jeho dodavateli 
(dále jen prodávající). Pokud dojde mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní nebo rámcové smlouvy, jsou 
ujednání obsažené v této smlouvě těmto podmínkám nadřazeny.  

2.) Změny těchto VNP jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.  
3.) Kupující požaduje zajištění a vystavení „Prohlášení o shodě“ dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Rozsah dodávané dokumentace se řídí NV 176, které vychází ze 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES 

 
2. Ceny a platební podmínky 

1.) Sjednané kupní ceny jsou pevné. Případné klouzavé cenové doložky prodávajícího se neuznávají. Toto platí také pro 
smlouvy o opakujících se dodávkách. Zvýšení kupní ceny předpokládá uzavření individuální písemné dohody mezi 
kupujícím a prodávajícím.  Není-li dohodnuto jinak, jsou náklady na balení, zaslání, transport a pojištění na sjednané 
místo dodání, obsaženy v konečné ceně.  

2.) Pokud nebylo dohodnuto jinak, je pro jednotlivé faktury sjednána 30-ti denní lhůta splatnosti od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

3.) Není-li písemně sjednána platba v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet uvedený v daňovém dokladu 
prodávajícího. Závazek kupujícího k zaplacení kupní ceny a den splatnosti se považuje za splněný odepsáním 
fakturované částky z účtu kupujícího.  

4.) Uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího není uznáním smluvního výkonu, zejména nezávadnosti, provedených 
dodávek a prací, ani jako uznání řádné fakturace.  

 
3. Postoupení pohledávky 

Pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu nesmí být postoupeny třetí osobě.  
 

4. Dodání zboží a p řechod nebezpe čí škody na zboží 
1.) Není-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen zboží dodat na své náklady a nebezpečí do místa plnění, kterým je 

adresa dodání uvedená v objednávce. Prodávající je povinen na své náklady dodávané zboží odborně zabalit a pojistit. 
Přednost je nutné dávat ekologickým balícím materiálům. Poškození, ztráty a jiné nevýhody vzniklé nedodržením 
povinností jdou k tíži prodávajícího. 

2.) Součástí dodávky zboží na adresu dodání uvedenou v objednávce, musí být dodací list s uvedením čísla objednávky a 
množství dodaného zboží. Pokud jde o počty kusů, váhy a míry, jsou směrodatné hodnoty, které jsou zjištěny při 
kontrole dodaného zboží.  

3.) Dohodnutý termín dodání zboží je závazný. Odchylky od termínu vyžadují předběžní písemný souhlas kupujícího.  
4.) Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, písemně oznámit kupujícímu předpokládané zpoždění 

dodávky zboží.  
5.) Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré přímé a nepřímé škody ze zpoždění jako i škody uplatňované 

smluvními partnery kupujícího z důvodu nedodržení termínu dodáni zboží ze strany prodávajícího. Příjem opožděné 
dodávky zboží neznamená, že se kupující zříká nároku na náhradu škody. 

6.) Není-li dohodnutý termín dodání zboží dodržen z důvodů, za které odpovídá prodávající, je kupující po bezvýsledném 
uplynutí přiměřené další lhůty, kterou stanoví, oprávněn požadovat podle jeho volby náhradu škody za nesplnění, 
anebo si sjednat náhradní plnění od třetí strany na náklady prodávajícího anebo odstoupit od smlouvy. 

7.) V případě vad a nedodělků nebránících užívání věci, kupující dodané zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu do 
výše 80%. Zbývajících 20% z ceny zaplatí kupující po odstranění poslední vady nebo nedodělku, zapsaného 
v reklamačním protokolu. 

8.) Prodávající se může odvolat na to, že nedostal nutné podklady pro splnění objednávky, které měl kupující dodat, jen 
v případě, jestliže písemně tyto podklady urgoval a nedostal je v přiměřené lhůtě.  

9.) Dojde-li k dřívějšímu dodání než bylo dohodnuto, vyhrazuje si kupující právo odeslat dodané zboží zpět na náklady 
prodávajícího. Když nedojde ke zpětnému odeslání takové dodávky, bude dodané zboží uloženo u kupujícího až do 
termínu dodávky, na náklady a riziko prodávajícího. V případě předčasné dodávky si kupující vyhrazuje, že kupní 
cenu zaplatí teprve ve 30 denní lhůtě od dohodnutého termínu dodávky. Dílčí dodávky kupující akceptuje pouze při 
uzavření písemné dohody.  

10.) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího čtvrtý (4) den po jeho doručení. 
 

5. Fakturace 
Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 
Sb. 
Fakturu je nutno zaslat na poštovní adresu uvedenou v objednávce nebo elektronicky na adresu fakturace@galatek.cz 
nikoliv ji přikládat k zásilkám.  
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6. Přechod vlastnictví 

Není-li dohodnuta výhrada vlastnického práva, přechází vlastnictví dodaného zboží na kupujícího v den jeho dodání. 
Další vlastnické výhrady jsou vyloučeny. 

 
 

7. Vyšší moc 
1.) Vyšší moc je důvodem pro zproštění smluvní strany odpovědnosti za porušení smluvních povinností. 
2.) Vyšší moc je mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na lidské vůli (např. živelná 

událost). 
3.) O vzniku překážky bránící řádnému plnění v důsledku překážky z vyšší moci, je smluvní strana povinna druhou 

smluvní stranu neprodleně informovat, učinit opatření k zabránění či minimalizaci škod, sdělit předpokládanou dobu 
působení vyšší moci a následky jejího působení pro řádné plnění.  

 
8. Kvalita 

 1.) Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení 
ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Jakost 
nebo provedení může kupující určit podle smluveného vzorku nebo předlohy. 

 2.)  Prodávající výslovně prohlašuje, že dodané zboží bylo vyrobeno z bezvadných materiálů dohodnutých, resp. 
uvedených v dokumentaci, při výrobě nedošlo k technologickým chybám. Pokud se v dodávce nebo při montáži 
vyskytují nebo musí být použity materiály obsahující silikon, pak před termínem dodání musí být kupující 
prodávajícím písemně seznámen s rozsahem použití těchto materiálů. Kupující písemně potvrdí, že souhlasí 
s použitím těchto materiálů. V případě, že kupující písemně nepotvrdí jejich použití, prodávající musí dodat zboží 
v bezsilikonovém provedení.  

3.) Prodávající dále prohlašuje, že dodané zboží odpovídá platné legislativě v den doručení objednávky, zejm. předpisům 
BOZP, protipožárním předpisům, platným předpisům o kvalitě zboží a nejnovějšímu stavu techniky.   

4.) Před zahájením výroby či odesláním zboží je prodávající povinen pečlivě zkontrolovat podklady a požadavky 
kupujícího na provedení zakázky a případné námitky proti předaným podkladům a požadavkům neprodleně (před 
zahájením výroby) sdělit kupujícímu a vyčkat jeho pokynů.  

5.) Před odesláním zboží je prodávající povinen zkontrolovat a zdokumentovat dodržení shora uvedených požadavků 
pomocí vhodné kontroly kvality odpovídající nejnovějšímu stavu techniky.   

6.) Kupující si vyhrazuje právo na provedení dodavatelského auditu dle ISO 9001 v aktuální verzi platné v den doručení 
objednávky.  

 
9. Reklamace vad  

  1.)  Dodané zboží (věc) je vadné, nemá-li vlastnosti definované způsobem uvedeným v bodě 8 Kvalita těchto VNP, 
platnou legislativou v den doručení objednávky nebo kupní smlouvou. Za vadu se považuje i plnění jiné věci nebo 
vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

2.)  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se 
projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své 
povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

3.) Dle možnosti kupující dodané zboží (věc) zkontroluje (množství, funkčnost) nejpozději do třech (3) pracovních dnů 
od převzetí dodaného zboží. Toto platí pouze pro případ, že zboží je dodáno na adresu sídla společnosti Galatek a.s. 

4.)  Je-li vadné plnění, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Kupující je 
oprávněn odstoupit od celé dodávky i v případě, že se vada vyskytne pouze u části (součásti) zboží. 

5.)  Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.  
6.) Máli dodané zboží vady, bez ohledu na dobu jejich zjištění, nese prodávající všechny potřebné náklady na odstranění 

vad, náhradní dodávku a opětovnou prohlídku a kontrolu zboží. Kupující si výslovně vyhrazuje právo na uplatnění 
náhrady škody v plné výši.  

7.) Při nebezpečí z prodlení, v případech zvláštní naléhavosti a po marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění vady 
určené kupujícím prodávajícímu, může vadu odstranit kupující sám, resp. zajistí odstranění zjištěné vady na náklady 
prodávajícího.  

 
10. Záruka za jakost  

               Prodávající se zavazuje, že věc bude po záruční dobu 24 měsíců (nebyla-li písemně dohodnuta jiná záruční doba) 
způsobilá k použití pro sjednaný, popř. obvyklý, účel nebo že si zachová dohodnuté, popř. obvyklé, vlastnosti. 
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa 
určení. Má-li být koupená věc uvedena do provozu jako subdodávka, dohodly smluvní strany, že záruční doba běží až 
ode dne uvedení věci do provozu. Pokud věc vykazuje vady, záruční doba běží od dne jejich odstranění (podepsání 
předávacího protokolu o odstranění vad a nedodělků). 

 
11.  Právo na používání a zhodnocení, ochranná práv a 

1.) Prodávající prohlašuje, že při výrobě a prodeji zboží kupujícímu nebyla porušena práva třetích osob, kupující je 
oprávněn zboží řádně užívat a nakládat s ním bez omezení. 

2.)  V případě, že by třetí osoba vznesla proti kupujícímu v souvislosti s koupí zboží jakékoliv nároky, např. z porušení 
autorských práv, licencí, je prodávající povinen uplatněné nároky uspokojit za kupujícího. 
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3.)  Na vyžádání předloží prodávající kupujícímu na vlastní náklady všechny přihlášky na ochranné právo, které používá 
v souvislosti s dodaným anebo dodávaným zbožím (věcí). 

 
 
12. Obchodní tajemství 

1.)  Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné skutečnosti, které souvisejí s duševním vlastnictvím společnosti Galatek a.s. a jehož vlastník zajišťuje ve 
svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 

2.)  Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro 
jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl tím, že mu tajemství bylo 
svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho vztahu k němu. 

3.)  Prodávající je povinen přísně utajovat veškerá vyobrazení, výkresy, výpočty a jiné podklady a informace, které získá 
od kupujícího. Třetím osobám je může sdělovat pouze s výslovným souhlasem kupujícího. Povinnost utajení platí i po 
ukončení smlouvy a zaniká poté, co se výrobní informace obsažené v předaných vyobrazeních, výkresech, výpočtech 
a jiných podkladech, stanou obecně známé..  

             4.)  Výrobky zhotovené podle zapůjčených podkladů anebo na základě důvěrných informací, anebo s nástroji kupujícího 
nebo podle nich vyrobenými nástroji, smí používat prodávající jen pro kupujícího, nesmí je nabízet nebo dodávat 
třetím osobám. To platí obdobně také pro zakázky tisku a pro standardní produkty prodávajícího modifikované dle 

                    zadání kupujícího.    
 

13. Místo pln ění 
                   Místem plnění je dodací adresa dle objednávky. 

 
14. Místní p říslušnost soudu 

Místně příslušným soudem k rozhodování sporů vzniklým mezi prodávajícím a kupujícím je Okresní soud 
v Havlíčkově Brodě.  

 


