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1. Úvod 

1.1 Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany obchodní společnosti 

REKON, spol. s r.o., se sídlem Svat. Čecha 290, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 421 97 236

kupujícího (dále jen „VNP“). 

1.2 Tyto VNP platí pro všechny objednávky obch. společnosti 

mají jen speciální písemná ujednání oboustranně odsouhlasená prodávajícím a kupujícím. Odchylku od 

těchto VNP lze provést rovněž v

spol. s r.o. neuplatní. Odmítnutí těchto

 

2. Objednávka 

2.1 Objednávka REKON, spol. s r.o. je závazná, pokud je

písemně (tj. písemně, faxem, e

2.2 Objednávka musí být prodávajícím potvrzena

data doručení, a to nejlépe písemně

různé související okolnosti lze usoudit, že prodávající objednávku potvrdil (poskytnutá obdržená záloha na 

kupní cenu nebyla prodávajícím 

materiál nebyl prodávajícím odmítnut

2.3 K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od objednávky učiněným ze strany prodávajícího se nepřihlíží.

Změny v objednávce učiněné prodávajícím jsou platné pouze, pokud jsou potvrzeny

spol. s r.o., a to nejlépe písemně.

2.4 Objednávka je návrhem kupní smlouvy

společnosti REKON, spol. s r.o. 

 

3. Dodací podmínky 

3.1 Prodávající dodá zboží v termínu dodání nebo v

na své náklady a nebezpečí. Dodací lhůta běží od data 

den od 8:00 do 14:00, pokud není dohodnuto jinak. 

strany REKON, spol. s r.o. na náklady prodávajícího

souhlasem REKON, spol. s r.o. s

termínem. Prodávající je povinen oznámit společnosti 

zboží, kdy bude zboží společnosti 

3.2 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik bylo objednáno na základě objednávky, není 

spol. s r.o. povinna přebytečné množství z

r.o. se nepovažuje za koupi zboží. Prodávající je

odkladu i bez výzvy odvézt zpět, neoznámí

ponechat a uhradit prodávajícímu k

3.3 Zboží i způsob jeho dodání musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním 

normám pro daný druh zboží, a to jak normám závazným,

republice platným právním předpisům, 

bude dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech, jakož i zvláštní 

předpisy o skladování a provozu

skutečnostech včas informovat.

nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu.

verzi. Pokud je zboží dodáváno na základě vzorků, návr
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PLATNOST OD 13.4.2016 

VYTIŠTĚNO DNE 19.5.2016 

Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany obchodní společnosti 

Svat. Čecha 290, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 421 97 236

Tyto VNP platí pro všechny objednávky obch. společnosti REKON, spol. s r.o. Přednost před těmito VNP 

mají jen speciální písemná ujednání oboustranně odsouhlasená prodávajícím a kupujícím. Odchylku od 

t rovněž v objednávce. Obchodní podmínky prodávajícího se na objednávku

dmítnutí těchto VNP prodávajícím činí objednávku REKON, spol. s r.o. neplatnou.

Objednávka REKON, spol. s r.o. je závazná, pokud je sdělena prodávajícímu či prodávajícímu

písemně (tj. písemně, faxem, e-mailem nebo EDI). 

bjednávka musí být prodávajícím potvrzena společnost i REKON, spol. s r.o. do 

písemně. Objednávka se považuje za přijatou i tehdy, pokud s

lze usoudit, že prodávající objednávku potvrdil (poskytnutá obdržená záloha na 

kupní cenu nebyla prodávajícím odmítnuta, prodávající i třeba jen částečně plnil

prodávajícím odmítnut atd.). 

K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od objednávky učiněným ze strany prodávajícího se nepřihlíží.

objednávce učiněné prodávajícím jsou platné pouze, pokud jsou potvrzeny

písemně. 

upní smlouvy, k jejímuž uzavření dojde potvrzením objednávky prodávajícím

 

termínu dodání nebo v dodací lhůtě na místo dodání uvedené v

. Dodací lhůta běží od data doručení objednávky. Zboží bude dod

:00, pokud není dohodnuto jinak. Částečné plnění je možné s písemným souhlasem ze 

strany REKON, spol. s r.o. na náklady prodávajícího. Předčasné plnění je možné pouze s

REKON, spol. s r.o. s tím, že všechny právní důsledky se v každém případě řídí dohodnutým 

Prodávající je povinen oznámit společnosti REKON, spol. s r.o. alespoň pět dnů před dodáním 

bude zboží společnosti REKON, spol. s r.o. dodáno do místa dodání. 

li prodávající větší množství zboží, než kolik bylo objednáno na základě objednávky, není 

přebytečné množství zboží koupit. Přijetí přebytečného zboží spol

boží. Prodávající je povinen si přebytečné zboží na své náklady bez

zpět, neoznámí-li písemně REKON, spol. s r.o., že si chce přebytečné

ajícímu kupní cenu. 

musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním 

normám pro daný druh zboží, a to jak normám závazným, tak doporučujícím, musí odpovídat v

republice platným právním předpisům, stejně jako evropským normám. Prodávající se rovněž zavazuje, že 

bude dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech, jakož i zvláštní 

předpisy o skladování a provozu takového zboží, a že bude společnost REKON, spol. s r.o. o

včas informovat. Zboží i součásti použité k jeho výrobě musí být nové, nepoužité, 

kvalitního materiálu. Rovněž je nutné vždy dodat poslední platnou technickou 

dodáváno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům 

Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany obchodní společnosti 

Svat. Čecha 290, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 421 97 236 jako 

Přednost před těmito VNP 

mají jen speciální písemná ujednání oboustranně odsouhlasená prodávajícím a kupujícím. Odchylku od 

Obchodní podmínky prodávajícího se na objednávku REKON, 

REKON, spol. s r.o. neplatnou. 

sdělena prodávajícímu či prodávajícímu zaslána 

do tří pracovních dnů od 

přijatou i tehdy, pokud s ohledem na 

lze usoudit, že prodávající objednávku potvrdil (poskytnutá obdržená záloha na 

, prodávající i třeba jen částečně plnil, poskytnutý obdržený 

K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od objednávky učiněným ze strany prodávajícího se nepřihlíží. 

objednávce učiněné prodávajícím jsou platné pouze, pokud jsou potvrzeny ze strany REKON, 

m objednávky prodávajícím 

dodací lhůtě na místo dodání uvedené v objednávce, a to 

Zboží bude dodáno v pracovní 

písemným souhlasem ze 

Předčasné plnění je možné pouze s písemným 

každém případě řídí dohodnutým 

alespoň pět dnů před dodáním 

li prodávající větší množství zboží, než kolik bylo objednáno na základě objednávky, není REKON, 

společností REKON, spol. s 

boží na své náklady bez zbytečného 

, že si chce přebytečné zboží 

musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním 

, musí odpovídat v České 

stejně jako evropským normám. Prodávající se rovněž zavazuje, že 

bude dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech, jakož i zvláštní 

, a že bude společnost REKON, spol. s r.o. o těchto 

výrobě musí být nové, nepoužité, 

Rovněž je nutné vždy dodat poslední platnou technickou 

zcela odpovídat těmto vzorkům  
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či výkresům. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že

je schopen řádně a včas vyrobit a dodat dle veškerých

nesmí být zatíženo právními vadami.

3.4 Pro přepravu je prodávající povinen na své náklady zboží zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu 

způsobem, který výslovně stanoví uzavřená kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení a zajištění zboží 

pro přepravu není kupní smlouvou výslovně stanoven, je prodávající povinen zboží pro přepravu zabalit či 

zajistit tak, aby v průběhu přepravy včetně nakládky a vykládky nemohlo dojít k

znehodnocení zboží. Při balení a zajištění zboží pro přepravu j

společnosti REKON, spol. s r.o. s

Prodávající souhlasí, že veškeré náklady na zabalení, zajištění

ceně. Prodávající je povinen na svůj náklad odstranit a zlikvidovat obal v

právními předpisy. 

3.5 Spolu se zbožím je prodávající povinen společnosti REKON, spol. s r.o. dodat veškeré doklady nutné k 

převzetí, volnému nakládání, k proclení

instalace, provozu a údržby zboží a podmínky jeho skladování.

být předloženy ve dvojím vyhotovení v

údaji z objednávky, jakými jsou zejména číslo objednávky, položky objednávky, čísla jednotlivých dílů, 

přesné označení zboží a v případě dodávek ze zemí Evropské 

3.6 Prodávající je povinen učinit veškerá opatření k

s r.o. o případném hrozícím nebezpečí

či nepřímo vzniknou v souvislosti se zbožím a jeho použitím.

 

4. Kupní cena, platební podmínky 

4.1 REKON, spol. s r.o. je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v kupní smlouvě. Kupní cena 

je stanovena jako pevná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím, včetně nákladů na balení zboží, na 

přepravu zboží, pojištění zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke zboží, skladné atd.

Od kupní ceny se prodávající zavazuje odečíst slevu, na kterou 

základě kupní smlouvy či jiné dohody nárok, a to i pokud 

4.2 Společnost REKON, spol. s r.o. provede úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem 

faktury, když úhrada bude realizována do 60 dnů od 

V případě opravy nebo doplnění faktury se za doručení řádné faktury považuje až okamžik doručení nové 

řádné faktury. Prodávající zašle fakturu elektronicky nebo prostřednictvím poštovního doručovatele na 

kontakt nebo adresu společnosti REKON, spol. s r.o. uvedené v

všechny zákonem stanovené náležitosti pro daňový doklad, číslo objednávky,

(včetně sériového čísla zboží), 

kusů aj.) s uvedením příslušné 

společnost REKON, spol. s r.o.

nebude mít předepsané náležitosti, bude obsahovat údaje v 

společností REKON, spol. s r.o. uznána a proplacena a společnost REKON, spol. s r.o. ji neprodleně vrátí 

zpět prodávajícímu k doplnění nebo opravení, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s placením kupní 

ceny. 

4.3 Dnem zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem 

služeb společnosti REKON, spol. s r.o. částka kupní ceny odepsána z účtu 
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Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že před potvrzením objednávky ověřil a potvrdil, že 

schopen řádně a včas vyrobit a dodat dle veškerých zadání, a to jak zákonných, tak smluvních

vadami. 

Pro přepravu je prodávající povinen na své náklady zboží zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu 

způsobem, který výslovně stanoví uzavřená kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení a zajištění zboží 

pravu není kupní smlouvou výslovně stanoven, je prodávající povinen zboží pro přepravu zabalit či 

zajistit tak, aby v průběhu přepravy včetně nakládky a vykládky nemohlo dojít k

znehodnocení zboží. Při balení a zajištění zboží pro přepravu je prodávající povinen respektovat pokyny 

společnosti REKON, spol. s r.o. s tím, že prodávající je také povinen upozornit na

Prodávající souhlasí, že veškeré náklady na zabalení, zajištění a opatření zboží jsou již obsaženy

dávající je povinen na svůj náklad odstranit a zlikvidovat obal v souladu s

Spolu se zbožím je prodávající povinen společnosti REKON, spol. s r.o. dodat veškeré doklady nutné k 

převzetí, volnému nakládání, k proclení a užívání zboží, zejména doklady upravující technické podmínky 

instalace, provozu a údržby zboží a podmínky jeho skladování. Doklady, předpisy a návody k

být předloženy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce. Prodávající připojí k dodávce dodací list se všemi 

objednávky, jakými jsou zejména číslo objednávky, položky objednávky, čísla jednotlivých dílů, 

případě dodávek ze zemí Evropské unie uvede číslo cla a zboží.

je povinen učinit veškerá opatření k zamezení vzniku škody a písemně informovat

hrozícím nebezpečí, v opačném případě plně odpovídá za škody, které kupujícímu přímo 

souvislosti se zbožím a jeho použitím. 

 

REKON, spol. s r.o. je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v kupní smlouvě. Kupní cena 

je stanovena jako pevná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím, včetně nákladů na balení zboží, na 

, pojištění zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke zboží, skladné atd.

rodávající zavazuje odečíst slevu, na kterou společnosti REKON, spol. s r.o.

upní smlouvy či jiné dohody nárok, a to i pokud prodávající k odečtení slevy

Společnost REKON, spol. s r.o. provede úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem 

faktury, když úhrada bude realizována do 60 dnů od doručení řádné faktury, pokud není dohodnuto jinak.

opravy nebo doplnění faktury se za doručení řádné faktury považuje až okamžik doručení nové 

Prodávající zašle fakturu elektronicky nebo prostřednictvím poštovního doručovatele na 

nebo adresu společnosti REKON, spol. s r.o. uvedené v objednávce. Faktura musí obsahovat 

všechny zákonem stanovené náležitosti pro daňový doklad, číslo objednávky, označení a specifikace zboží 

(včetně sériového čísla zboží), všechny údaje o zboží v položkách dle objednávky (množství, váha, počet 

vedením příslušné jednotkové kupní ceny zboží a celkovou kupní cenu zboží v

společnost REKON, spol. s r.o. oprávněna fakturu vrátit. V případě, že faktura vystavená prodávajícím 

nebude mít předepsané náležitosti, bude obsahovat údaje v rozporu s kupní smlouvou

společností REKON, spol. s r.o. uznána a proplacena a společnost REKON, spol. s r.o. ji neprodleně vrátí 

zpět prodávajícímu k doplnění nebo opravení, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s placením kupní 

bezhotovostním převodem je den, ve kterém je poskytovatelem platebních 

REKON, spol. s r.o. částka kupní ceny odepsána z účtu společnosti

ověřil a potvrdil, že zboží 

zadání, a to jak zákonných, tak smluvních. Zboží 

Pro přepravu je prodávající povinen na své náklady zboží zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu 

způsobem, který výslovně stanoví uzavřená kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení a zajištění zboží 

pravu není kupní smlouvou výslovně stanoven, je prodávající povinen zboží pro přepravu zabalit či 

zajistit tak, aby v průběhu přepravy včetně nakládky a vykládky nemohlo dojít k poškození nebo 

e prodávající povinen respektovat pokyny 

povinen upozornit na nevhodnost pokynů. 

boží jsou již obsaženy v kupní 

souladu s příslušnými platnými 

Spolu se zbožím je prodávající povinen společnosti REKON, spol. s r.o. dodat veškeré doklady nutné k 

a užívání zboží, zejména doklady upravující technické podmínky 

ředpisy a návody k obsluze musí 

Prodávající připojí k dodávce dodací list se všemi 

objednávky, jakými jsou zejména číslo objednávky, položky objednávky, čísla jednotlivých dílů, 

nie uvede číslo cla a zboží. 

zamezení vzniku škody a písemně informovat REKON, spol. 

opačném případě plně odpovídá za škody, které kupujícímu přímo 

REKON, spol. s r.o. je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v kupní smlouvě. Kupní cena 

je stanovena jako pevná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím, včetně nákladů na balení zboží, na 

, pojištění zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke zboží, skladné atd., bez DPH. 

REKON, spol. s r.o. vznikl na 

rodávající k odečtení slevy nebude vyzván. 

Společnost REKON, spol. s r.o. provede úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na základě originálu 

faktury, pokud není dohodnuto jinak. 

opravy nebo doplnění faktury se za doručení řádné faktury považuje až okamžik doručení nové 

Prodávající zašle fakturu elektronicky nebo prostřednictvím poštovního doručovatele na 

Faktura musí obsahovat 

označení a specifikace zboží 

položkách dle objednávky (množství, váha, počet 

cenu zboží v plné výši, jinak je 

V případě, že faktura vystavená prodávajícím 

rozporu s kupní smlouvou, nebude 

společností REKON, spol. s r.o. uznána a proplacena a společnost REKON, spol. s r.o. ji neprodleně vrátí 

zpět prodávajícímu k doplnění nebo opravení, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s placením kupní 

je den, ve kterém je poskytovatelem platebních 

společnosti. 
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5. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

5.1 Prodávající se zavazuje, že zboží 

účelu obvyklému a že si zachová dohodnuté vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé.

5.2 Délka záruční doby činí 36 měsíců ode dne řádného dodání 

běžet nová záruční doba. 

5.3 REKON, spol. s r.o. je oprávněn

nároku vyplývajícího z vady zboží.

5.4 V případě porušení cizích práv v

nezbytné, aby společnost REKON, spol. s r.o. nebyl

škodu v této souvislosti, včetně případných právních výloh uhradí 

 

6. Smluvní pokuta 

6.1 Pokud bude prodávající v prodlení s

kupní ceny zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, 

která se hradí samostatně a nezávisle na smluvní pokutě.

 

7. Výhrada vlastnického práva 

7.1 Všechny dodávky prodávajícího musí být provedeny bez výhrady vlastnického práva nebo práv třetích 

osob. 

 

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1 REKON, spol. s r.o. je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v souladu s právními předpisy České 

republiky. 

 

9. Všeobecná ustanovení 

9.1 Prodávající nesmí bez výslovného

smluvní povinnosti na třetí osoby.

9.2 Prodávající je povinen oznámit neprodleně změnu adresy písemně, doporučeným dopisem. Až do 

okamžiku oznámení nové adresy platí korespondence zaslan

9.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení 

se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo 

původně zamýšlenému účelu původ

9.4 Smluvní vztah prodávajícího a společnosti 

republiky. 
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PLATNOST OD 13.4.2016 

VYTIŠTĚNO DNE 19.5.2016 

dpovědnost za vady zboží 

Prodávající se zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k dohodnutému účelu, jinak k 

účelu obvyklému a že si zachová dohodnuté vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé. 

36 měsíců ode dne řádného dodání zboží. Po odstranění vad začíná na

REKON, spol. s r.o. je oprávněna reklamovat vady zboží kdykoli během záruční doby a má na výběr volbu 

vady zboží. 

případě porušení cizích práv v souvislosti s objednaným zbožím je prodávající povinen učinit vše 

REKON, spol. s r.o. nebyla právně postižena, ani neutrpěl

této souvislosti, včetně případných právních výloh uhradí prodávající. 

prodlení s plněním smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,

ceny zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, 

která se hradí samostatně a nezávisle na smluvní pokutě. 

Všechny dodávky prodávajícího musí být provedeny bez výhrady vlastnického práva nebo práv třetích 

REKON, spol. s r.o. je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v souladu s právními předpisy České 

Prodávající nesmí bez výslovného písemného souhlasu společnosti REKON, spol. s r.o.

smluvní povinnosti na třetí osoby. 

Prodávající je povinen oznámit neprodleně změnu adresy písemně, doporučeným dopisem. Až do 

ámení nové adresy platí korespondence zaslaná na starou adresu za doručenou

li se některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VNP neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo 

ému účelu původního ustanovení. 

prodávajícího a společnosti REKON, spol. s r.o. se řídí výlučně právním řádem

vé nad Labem 

bude po záruční dobu způsobilé pro použití k dohodnutému účelu, jinak k 

Po odstranění vad začíná na tyto vady 

reklamovat vady zboží kdykoli během záruční doby a má na výběr volbu 

je prodávající povinen učinit vše 

ani neutrpěla škodu. Případnou 

plněním smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z 

ceny zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, 

Všechny dodávky prodávajícího musí být provedeny bez výhrady vlastnického práva nebo práv třetích 

REKON, spol. s r.o. je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v souladu s právními předpisy České 

REKON, spol. s r.o. převádět své 

Prodávající je povinen oznámit neprodleně změnu adresy písemně, doporučeným dopisem. Až do 

á na starou adresu za doručenou. 

neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo 

se řídí výlučně právním řádem České 


