
 
 

Všeobecné nákupní podmínky společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, Verze: 1/2022 
 
 
1. Platnost a účinnost 
(1) Na veškeré nákupy společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, 
akciová společnost (“Vetropack“) se výlučně použijí následující Vše-
obecné nákupní podmínky (“VNP“), nedohodnou-li se strany písemně 
jinak. Odlišné podmínky nebo všeobecné smluvní podmínky dodava-
tele se použijí pouze tehdy, pokud byly Vetropackem výslovně pí-
semně přijaty. 
 
(2) VNP se použijí při uzavření smlouvy o dodávkách mezi Vetropac-
kem a dodavatelem. Tyto podmínky jsou neoddělitelnou součástí 
každé nákupní objednávky, jakéhokoliv dodatku k ní a jakéhokoliv ná-
sledného zadání zakázky. 
 
(3) V případě, že některé ustanovení těchto VNP je nebo se dostane 
do rozporu se zákonem nebo se stane nevymahatelným, nebude tím 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude na-
hrazeno novým platným ustanovením tak, aby byl dosažen výsledek, 
který bude právně přípustným způsobem nejbližší výsledku, který byl 
zamýšlen ustanovením, které bylo shledáno neplatným, nezákonným 
nebo nevymahatelným.  
 
(4) V případě jakýchkoliv pochybností má anglická verze přednost 
před místní jazykovou verzí.  
 
(5) Pojem “dodání” zahrnuje dodávky zboží i poskytování služeb.  
 
2. Písemná forma 
Všechny nákupní objednávky i jejich změny a doplňky a jejich potvr-
zení musí být učiněny písemně. Vetropack akceptuje pouze místní 
jazyk společnosti Vetropack, která činí objednávku, nebo angličtinu. 
Veškerá korespondence s Vetropackem týkající se objednávky musí 
obsahovat číslo nákupní objednávky. Bez ohledu na prostředek ko-
munikace, který byl použit, musí být korespondence zasílána rovněž 
formou e-mailu.  
 
3. Nabídka 
Veškeré nabídky a odhady nákladů musí být připraveny bezplatně a 
bez nároku na náhradu nákladů. Není-li v poptávce nebo ve výzvě k 
podání nabídky stanoveno jinak, nabídka dodavatele je závazná po 
dobu 90 dní počítanou ode dne, kdy je nabídka doručena Vetropacku. 
 
4. Nákup / Právo na zrušení / Potvrzení objednávky 
Pro potvrzení objednávky se vyžaduje, aby dodavatel vrátil jím pode-
psaný originál nákupní objednávky Vetropacku. Pokud dodavatel ne-
potvrdí objednávku beze změny do 14 dní od jejího obdržení, Vetro-
pack je oprávněn svoji nákupní objednávku kdykoliv bezplatně zrušit. 
 
5. Balení, doprava, dodací list a pojištění 
(1) Není-li písemně dohodnuto jinak, náklady na balení a dopravu 
nese dodavatel. Každá zásilka musí být bezpečně a řádně zabalena 
a odeslána v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Dodavatel od-
povídá za balení a dopravu a za škodu a náklady z toho vzniklé. Do-
davatel se zavazuje uzavřít na svůj náklad odpovídající přepravní po-
jištění, které bude přinejmenším krýt hodnotu nákupní objednávky. Na 
žádost Vetropacku je dodavatel povinen předložit příslušnou pojistku. 
Vratné obaly jsou poskytovány bezplatně a mohou být vráceny na ne-
bezpečí a náklady dodavatele 
(2) Dodavatel odpovídá za to, že veškeré dodávky jsou v souladu pří-
padnými právními předpisy stanovenými požadavky na označení ná-
lepkami (včetně certifikátů o původu zboží). Dodavatel je navíc povi-
nen připevnit ke každé dodávce řádně viditelný a proti povětrnostním 
vlivům odolný identifikační štítek s uvedením jejího obsahu, množství, 
identifikačních údajů odesílatele a adresáta.  
(3) Stanoví-li to nákupní objednávka, je v den odeslání dodávky do-
davatel povinen zaslat podrobné oznámení o odeslání, a to odděleně 
od zboží a faktury. Každá dodávka musí být doprovázena dodacím 
listem odkazujícím na oznámení o odeslání. Ve všech dokumentech 
a veškeré korespondenci musí být uváděno číslo nákupní objednávky 
Vetropacku. Aniž by tím byla dotčena další práva stanovená záko-
nem, budou veškeré dodávky nesplňující výše uvedené požadavky 
uloženy na náklady a nebezpečí dodavatele u Vetropacku a takové 
dodávky nebudou považovány za splnění smlouvy ze strany dodava-
tele.  
(4) Částečné dodávky jsou přípustné pouze s výslovným předchozím 
souhlasem Vetropacku. 
 
6. Cena, faktura a placení 
(1) Není-li dohodnuto jinak, použijí se pevné paušální ceny. Tyto ceny 
musí zahrnovat náklady na splnění smlouvy včetně daní a poplatků, 
přičemž daň z přidané hodnoty musí být na faktuře uvedena samo-
statně. 
(2) Faktura musí být doručena odděleně od zásilky a musí být co do 
znění, obsahu a struktury v souladu s místními zákony a musí obsa-
hovat číslo nákupní objednávky Vetropacku. Faktury, které neodpoví-
dají těmto formálním požadavkům, mohou být vráceny a hledí se na 
ně, jakoby nebyly obdrženy.  
(3) Vetropack uhradí celou částku po 90 dnech. Za podmínek, které 
si dodavatel a Vetropack dohodnou samostatně, může dodavatel par-
ticipovat na Vetropack Supply Chain Finance Program. 
(4) Lhůta k úhradě počíná běžet dnem obdržení formálně správné a 
oprávněně vystavené faktury, nejdříve však okamžikem přijetí úplné 
a bezvadné dodávky. Při prodlení s úhradou odpovídá výše úroku 
z prodlení výši sazby Euribor – 3 měsíce stanovené pro první den pro-
dlení zvýšené o 1 procentní bod. Vetropack je oprávněn provést jaké-
koliv započtení přípustné dle zákona. Úhrada se nepovažuje za 
uznání řádného splnění smlouvy a nezakládá jakékoliv omezení ani 
vzdání se případných nároků Vetropacku za smlouvy (např. nároku 
ze záruky a/nebo nároku na náhradu škody).  
(5) K postoupení pohledávek dodavatele vůči Vetropacku je nutný 
předchozí písemný souhlas Vetropacku. 
 
7. Záruka a odpovědnost 
Dodavatel zaručuje a odpovídá za řádné splnění smlouvy. Dodavatel 
zaručuje, že dodávka má dohodnuté vlastnosti a je v souladu se 
smluvní specifikacemi a se zákony a předpisy, které se na ni vztahují. 
Dodavatel je i bez vyzvání povinen předložit požadované prohlášení 
o shodě. Přijetí a případná prohlídka dodávky se uskuteční až to 
umožní obvyklý provoz Vetropacku. Použití zákonných ustanovení o 
požadavcích na prohlídku je tímto výslovně vyloučeno. Nestanoví-li 
místní právo delší záruční dobu, je záruční doba u movitých věci 2 
roky a u nemovitostí 5 let. Záruční doba běží od obdržení a/nebo při-
jetí dodávky. Pokud dodavatel odstraní vady a nebo opraví vadné 
zboží, běží záruční doba znovu. Aniž by tím byla dotčena jeho ostatní 
práva dle zákona, může Vetropack při porušení záruky dle své volby 

odstoupit od smlouvy, požadovat náhradní zboží nebo opravu zboží 
nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V naléhavých přípa-
dech je Vetropack oprávněn – aniž by dodavateli stanovil lhůtu pro 
sjednání nápravy – na náklady dodavatele nechat dodávku opravit 
nebo ji nahradit dodávkou třetí osoby. Dodavatel nese veškeré ná-
klady vynaložené Vetropackem v důsledku vadné dodávky, zejména 
náklady na dopravu, použití silnice, práci, materiál, nakládání s od-
pady. Vetropack je povinen písemně či ústně oznámit skryté vady 
poté, co je zjistil, a to kdykoliv během příslušné záruční doby. Použití 
zákonných ustanovení opravňujících dodavatele namítnout, že Vetro-
pack nesplnil včas svou povinnost oznámit vady, je tímto výslovně 
vyloučeno. Bez ohledu na své jiné závazky dle této smlouvy se doda-
vatel zavazuje odškodnit a ochránit Vetropack před jakýmikoliv nároky 
třetích osob z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku tý-
kající se dodávky zboží a služeb dodavatele. Dodavatel je povinen 
sjednat a udržovat všeobecné pojištění odpovědnosti (kryjící zejména 
případy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku) s pojist-
ným krytím ve výši nejméně 5 mil. Euro pro každý jednotlivý případ. 
Vetropacku musí být na jeho žádost poskytnuta kopie takové pojistky. 
 
8. Subdodavatelé 
K úplnému nebo částečnému splnění objednávky s použitím subdo-
davatele je nutný předchozí písemný souhlas Vetropacku. Dodavatel 
zůstává odpovědný za plnění smluvních povinnosti subdodavatelem 
a je odpovědný za jednání či opominutí subdodavatele jako by šlo o 
jednání či opominutí dodavatele.  
 
9. Vyšší moc 
V případě vyšší moci, jako je válka nebo události válce podobné, pří-
rodní katastrofy, pandemie a endemie a stávky ve více než jednom 
podniku, není po dobu trvání takové události Vetropack povinen do-
dávku převzít a je oprávněn od smlouvy odstoupit. Případy vyšší moci 
bránící dodavateli splnit jeho smluvní povinnosti musí být okamžitě 
písemně oznámeny Vetropacku. Po dobu trvání takových případů se 
smluvní povinnosti považují za pozastavené. Pokud případ vyšší moci 
trvá déle než devadesát (90) dní, je Vetropack oprávněn oznámením 
zaslaným doporučeným dopisem od smlouvy s okamžitou účinností 
odstoupit, a to bez povinnosti poskytnout dodavateli jakoukoliv ná-
hradu. 
 
10. Mlčenlivost a reklama 
Vlastnické právo a práva z duševního vlastnictví k dokumentům, da-
tům, výkresům, vzorkům, modelům, formám a dalším informacím po-
skytnutým Vetropackem zůstávají Vetropacku. Dodavatel je může po-
užít pouze pro účely řádného plnění smlouvy, nesmí  být rozmnožo-
vány ani zpřístupněny třetím osobám a musí s nimi být nakládáno 
jako s důvěrnými. Dodavatel je povinen zajistit, aby veškeré osoby, 
které by mohly mít přístup k důvěrným informacím, byly vázány po-
vinností mlčenlivosti. Důvěrné informace mohou použity pouze v ob-
chodních vztazích s Vetropackem. Po ukončení smlouvy musí být dů-
věrné materiály Vetropacku na jeho žádost vráceny a dodavatel si ne-
smí ponechat jejich kopie.  
Ve svých reklamních materiálech je dodavatel oprávněn zmínit svůj 
obchodní vztah s Vetropackem jen s předchozím písemným souhla-
sem Vetropacku.  
 
11. Lhůty a prodlení 
Dodací lhůty stanovené Vetropackem jsou lhůtami pevnými, i bez 
předchozí upomínky proto jakéhokoliv prodlení s dodávkou předsta-
vuje prodlení dodavatele. Dodávka musí být k dispozici na specifiko-
vané adrese v den dodání specifikovaný v objednávce. Jakmile se 
prodlení s dodávkou stane zřejmým, je dodavatel povinen neprodleně 
písemně informovat Vetropack. V případě prodlení s dodávkou je Ve-
tropack – aniž by tím byla dotčena jeho jiná práva stanovená zákonem 
a aniž by byl povinen poskytnout dodatečnou lhůtu pro plnění – opráv-
něn zcela nebo z části odstoupit od smlouvy nebo trvat na plnění. Do-
davatel odpovídá ve všech případech za škodu. Bez ohledu na zavi-
nění dodavatele a bez ohledu na výši a prokázání skutečné škody je 
Vetropack oprávněn požadovat za každý započatý kalendářní den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty nákupní objednávky 
bez daně z přidané hodnoty, celková výše smluvní pokuty však ne-
může překročit 20% z hodnoty nákupní objednávky bez daně z při-
dané hodnoty. Vetropack si vyhrazuje právo požadovat náhradu 
škody přesahující tuto smluvní pokutu. Úhrada smluvní pokuty nezba-
vuje dodavatele jeho smluvních povinností. V případě zrušení 
smlouvy je Vetropack oprávněn objednat si na náklady dodavatele 
náhradní zboží od třetí osoby. Vetropack akceptuje dodávku zboží 
oproti jeho úhradě pouze na základě předchozí písemné dohody.  
 
12. Právní vady a práva třetích osob 
Dodavatel zaručuje, že je jeho dodávka prosta jakýchkoliv práv třetích 
osob. Dodavatel se zavazuje odškodnit a ochránit Vetropack před ja-
kýmikoliv nároky třetích osob vzniklými v souvislosti s dodávkou a za-
vazuje se zajistit její neomezené užívání. Dodavatel se zavazuje od-
škodnit a ochránit Vetropack před jakýmikoliv nároky třetích osob tý-
kajícími se porušení veřejnoprávních předpisů. Dodavatel zaručuje, 
že v okamžiku převzetí nebude dodávka zatížena žádným zástavním 
právem třetí osoby; jinak je Vetropack oprávněn dodávku odmítnout 
a požadovat okamžitou dodávku nezatíženého zboží a náhradu 
škody. 
 
13. Přechod nebezpečí a užitku 
U dodávek bez instalace nebo montáže a při splnění podmínek uve-
dených v ustanoveních článku 5 těchto VPN přechází nebezpečí a 
užitek v souladu s dohodnutou podmínkou INCOTERMS popř. pře-
vzetím a/nebo přijetím. U dodávek vyžadujících instalaci nebo montáž 
přechází nebezpečí a užitek převzetím, které musí být řádně zdoku-
mentováno v předávacím protokolu. 
 
14. Poskytnutí materiálu a služeb Vetropackem 
Veškerý materiál poskytnutý Vetropackem pro splnění dodávky zů-
stává ve vlastnictví Vetropacku i poté, co byl zpracován nebo upra-
ven, a musí dodavatel odpovídajícím způsobem označen. Dodavatel 
je povinen materiál okamžitě po jeho obdržení prohlédnout a posou-
dit, zda je vhodný k použití. Vetropack vylučuje jakoukoliv odpověd-
nost za dodaný materiál, pokud dodavatel neoznámí jeho vady do pěti 
dní od jeho obdržení. Po dokončení díla musí být veškerý nezpraco-
vaný nebo neupravený materiál i bez výzvy vrácen Vetropacku.  
Pokud Vetropack pro splnění dodávky poskytne zaměstnance, odpo-
vídá dodavatel za jejich výkon práce, řádné pokyny a dohled jako by 
se jednalo o vlastní zaměstnance dodavatele. Dodavatel je dále od-
povědný za soulad se zákony a předpisy (včetně těch o ochraně 

zdraví a bezpečnosti) vztahujícími se k poskytnutí zaměstnanců, ja-
kož i s dalšími provozními pravidly přijatými dodavatelem nebo Vetro-
packem. 
 
15. Prohlášení materiálů a RoHS 
Bez ohledu na informační povinnosti stanovené zákonem je dodava-
tel povinen poskytnout Vetropacku veškeré potřebné a užitečné infor-
mace vztahující se ke zbožím a službám, které mají být dodány, 
zejména informace o řádném skladování a bezpečnostní listy dle 
směrnic 91/155/EHS, 93/112/ES a 99/45/ES. Dodavatel zajistí, aby v 
okamžiku dodání byly dodávky v souladu s RoHS a tím i v souladu se 
směrnicí ES o Omezení užívání některých nebezpečných látek v elek-
tronických s elektrických zařízeních (směrnice 2002/95/ES).  
 
16. Právní nástupnictví 
Vetropack je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy s 
dodavatelem na jinou společnost ze skupiny Vetropack. Dodavatel je 
povinen svůj souhlas s takovým postoupením písemně potvrdit do 10 
dní od obdržení žádosti Vetropacku, ve které bude specifikován na-
byvatel. Dodavatel není oprávněn kvůli takovému postoupení 
smlouvu zrušit.  
 
17. Práce v továrnách Vetropacku 
V případě prací prováděných v továrně Vetropacku se vedle přísluš-
ných zákonů a předpisů použijí i tyto VNP a bezpečnostní pokyny a 
nařízení Vetropacku, se kterými byl dodavatel seznámen. 
 
18.  Ochrana údajů a Pravidla chování dodavatele 
Vetropack uchovává osobní a obchodní údaje dodavatele pomocí 
systémů elektronického zpracování dat. Dodavatel opravňuje Vetro-
pack ke zpracování těchto údajů, k jejich předávání všem přidruže-
ným společnostem Vetropacku pro účely jejich skutečného nebo po-
tenciálního obchodního vztahu s dodavatelem a k jejich předávání 
subjektům poskytujícím Vetropacku datové služby v EU a Švýcarsku, 
dokud nebude Vetropacku písemně oznámeno, že obchodní účel 
skončil nebo že o vymazání požádala příslušná osoba. Dodavatel pro 
tyto účely souhlasí s použitím Obecného nařízení EU o ochraně osob-
ních údajů – GDPR (také ve prospěch subjektů údajů tímto nařízením 
chráněných a vymahatelnosti jejich práv) a zavazuje se toto nařízení 
zcela dodržovat, pokud jde o osobní údaje Vetropacku, a pokud tento 
závazek poruší, zavazuje se ochránit Vetropack před všemi nároky, 
škodami a náklady. 
Dodavatel je povinen dodržovat Pravidla chování dodavatele skupiny 
Vetropack, která jsou uvedena a mohou být stažena na 
https://www.vetropack.com/en/vetropack/procurement/documents/. 
 
19. Místo plnění, soudní příslušnost a použitelné právo 
(1) Pro dodávku a pro úhradu kupní ceny je místem plnění stanovená 
adresa místa dodání.  
 
(2) Smluvní vztahy, na které se tyto VNP použijí, se řídí právem 
České republiky, s vyloučením jeho kolizních ustanovení a s vy-
loučením Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pou-
žijí se INCOTERMS platné v době nákupní objednávky.   
 
(3) Výlučnou pravomoc a příslušnost mají soudy České republiky 
místně příslušné podle sídla Vetropacku. Vetropack si vyhrazuje 
právo podat žalobu vůči dodavateli u příslušného soudu dle ja-
kéhokoliv místa podnikání dodavatele.  


