
NÁKUPNÍ PODMÍNKY  
společnosti CERGOMONT s.r.o., Horní Lhota 127, 678 01 Blansko, IČ: 46993223 

 

 

Čl. 1. Preambule 

1.1. Tyto Nákupní podmínky vycházejí z platného právního řádu České republiky a upravují právní vztahy mezi společností CERGOMONT 
s.r.o. (dále jen CERGOMONT) a jejími obchodními partnery (dále jen prodávající) při nákupu zboží, výrobků, materiálu a surovin (dále jen 
zboží) společností CERGOMONT a jsou nedílnou součástí objednávky nebo kupní smlouvy uzavřené mezi společností CERGOMONT a 
prodávajícím majíce povahu obchodních podmínek. 

1.2. Tyto Nákupní podmínky zavazují CERGOMONT a prodávající, pokud není mezi CERGOMONT a prodávajícím dohodnuto jinak. 

1.3. Prodávající se zavazuje seznámit se se všemi podmínkami obchodu sjednaného mezi ním a společností CERGOMONT, především s 
těmito Nákupními podmínkami, objednávkou, kupní smlouvou a dalšími písemnými dokumenty, které mu společnost CERGOMONT předá. 

Čl. 2. Nákup zboží a kvalita zboží 

2.1. Nákup zboží mezi společnosti CERGOMONT a prodávajícím bude probíhat na základě těchto smluvních dokumentů a postupů: 

- na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a společností CERGOMONT; 

- na základě objednávky CERGOMONT a písemným potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího, čímž dojde k uzavření kupní 
smlouvy; 

- na základě objednávky CERGOMONT a dodání zboží při splnění všech podmínek stanovených v této objednávce ze strany prodávajícího, 
čímž dojde také k uzavření kupní smlouvy. 

2.2. Objednávka CERGOMONT obsahuje zejména: 

 - obchodní firmu prodávajícího, adresu sídla nebo místa podnikání prodávajícího; 

- číslo objednávky; 

- identifikaci zboží; 

- množství objednávaného zboží; 

- termín (den, měsíc, rok) dodání zboží; 

- místo dodání zboží a výrobků; 

- dodací podmínka dle INCOTERMS 2010; 

- platební podmínky; 

- další informace významné pro dodávku zboží a výrobků dle uvážení CERGOMONT. 

2.3. Objednávky budou prodávajícímu zasílány elektronickou poštou, prostřednictvím České pošty nebo předávány osobně. 

2.4. Přijaté objednávky potvrdí prodávající společnosti CERGOMONT písemně, a to prostřednictvím České pošty na adresu, která je 
uvedena přímo na objednávce. 

2.5. Změna objednávky ze strany CERGOMONT je možná a je účinná ode dne potvrzení této změny ze strany prodávajícího. 

2.6. Prodávající je povinen zajistit, aby zboží bylo dodáno v kvalitě a jakosti, které odpovídají obecným platným právním normám a 
předpisům, a to u každé dodávky zboží. Dále je prodávající povinen zajistit, aby zboží bylo dodáno v kvalitě a jakosti, která je požadována 
společností CERGOMONT v: 

- materiálové specifikaci, která může být součástí objednávky nebo její přílohou; 

- nákupním textu pro objednávané zboží uvedeném v objednávce; 

- nebo dle vzorku zboží, odsouhlaseného prodávajícím a CERGOMONT. 

Čl. 3. Kupní cena a platební podmínky  

3.1 Kupní cena za zboží je stanovena dohodou mezi společností CERGOMONT a prodávajícím v příslušné smlouvě a pokud není písemně 
dohodnuto jinak, jedná se o kupní cenu bez daně z přidané hodnoty. Daň je povinen vyčíslit prodávající v souladu s platnou právní úpravou, 
a to na faktuře (daňovém dokladu). 

3.2. Platbu za zboží bude provádět CERGOMONT na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného dodavatelem nejpozději do 15-ti 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. CERGOMONT je oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu, pokud neobsahuje některou ze 
zákonných nebo dohodnutých náležitostí nebo pokud obsahuje nesprávné cenové údaje. Prodávající v takovém případě vystaví fakturu 
novu s novou lhůtou splatnosti s tím, že do uplynutí této nové lhůty splatnosti není CERGOMONT v prodlení se zaplacením kupní ceny 
uvedené na faktuře. 
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3.3. Splatnost faktury je 45 (slovy: čtyřicet pět) dnů ode dne jejího doručení do sídla CERGOMONT, pokud není mezi prodávajícím a 
CERGOMONT písemně dohodnuto jinak s tím, že lhůta pro splatnost faktury začíná běžet od prvního dne následujícího po dni doručení 
faktury CERGOMONT. Za datum úhrady kupní ceny prodávajícímu se považuje den odepsání částky představující kupní cenu z bankovního 
účtu CERGOMONT. 

3.4. CERGOMONT je oprávněn jednostranným úkonem započíst svoji pohledávku za prodávajícím proti pohledávce prodávajícího vůči 
CERGOMONT, pokud se bude jednat o pohledávky existující, vymahatelné, splatné a nepromlčené. 

Čl. 4. Doba dodání zboží a dodací podmínky  

4.1 Dodání zboží se uskutečňuje v termínech, které jsou dohodnuty mezi CERGOMONT a prodávajícími ve smluvních dokumentech (tj. 
kupní smlouva nebo objednávka potvrzená prodávajícím). Jinými termíny není CERGOMONT vázán. 

4.2. CERGOMONT má právo nepřevzít od prodávajícího dodávané zboží z těchto důvodů: 

a) dodávka zboží není kompletní dle specifikace v objednávce nebo smlouvě; 

b) zásah vyšší moci, úřední opatření. 

4.3. Pokud odmítne CERGOMONT převzít zboží od prodávajícího z výše uvedených důvodů, nedostane se CERGOMONT do prodlení s 
převzetím zboží a nenese nebezpečí škody na věci a prodávající nemá právo požadovat po CERGOMONT náhradu škody ani jiné sankční 
plnění. 

4.4. Pokud nebude moci CERGOMONT převzít od prodávajícího zboží v dohodnuté lhůtě z jiných důvodů, než jsou uvedeny v bodě 4 odst. 
2, má právo CERGOMONT požádat prodávajícího o přiměřené prodloužení lhůty dodání zboží a prodávající je povinen toto prodloužení 
umožnit, nejdéle však o 30 dnů. 

4.5. Pokud by došlo k marnému uplynutí prodloužené lhůty k dodání zboží (bod 4 odst.4) nebo pokud by události uvedené v bodě 4 odst. 2 
trvaly déle jak dva kalendářní měsíce, má CERGOMONT i prodávající právo od smlouvy odstoupit s tím, že žádná strana nemá právo na 
náhradu škody, která vznikla tímto odstoupením. 

4.6. Prodávající je povinen s dostatečným časovým předstihem oznámit CERGOMONT všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na 
včasné dodání zboží v dohodnuté lhůtě, jakož i dobu předpokládaného zpoždění v dodávce zboží. Splnění této oznamovací povinnosti 
prodávajícího však nezbavuje CERGOMONT práva požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty za nedodržení dohodnuté doby 
dodání zboží. 

4.7. Místem plnění je místo uvedené na objednávce nebo kupní smlouvě, případně sídlo společnosti CERGOMONT. 

4.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na CERGOMONT okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo prodávajícím pověřené třetí 
osoby. 

4.9. CERGOMONT nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, pokud není mezi CERGOMONT a 
prodávajícím dohodnuto jinak. 

Čl. 5. Doklady ke zboží  

5.1 Ke každému dodávanému zboží je prodávající povinen vystavit dodací list, který bude obsahovat tyto náležitosti: 

- číslo objednávky nebo smlouvy; 

- název zboží uvedený na objednávce nebo ve smlouvě; 

- dodané množství zboží ve stanovených jednotkách; 

- označení prodávajícího. 

5.2. Ke každému dodávanému zboží je prodávající dále povinen vystavit následující doklady: 

- návody k obsluze, prohlášení o shodě; 

- další doklady, které si CERGOMONT zboží vyžádá. 

5.3. Převzetí zboží potvrdí pověřený zaměstnanec CERGOMONT na dodacím listu. 

 

Čl. 6. Doprava zboží  

6.1. Dopravu zboží od prodávajícího k CERGOMONT bude obvykle zajišťovat na své náklady prodávající s tím, že náklady na dopravu 
zahrne prodávající do kupní ceny, která bude dohodnuta mezi CERGOMONT a prodávajícím (dodací podmínka DDP dle INCOTERMS 
2010). 

6.2. Pokud nebude doprava zboží probíhat podle ustanovení bodu 6.1., může být mezi CERGOMONT a prodávajícím dohodnuta dodací 
podmínka EXW, v tom případě se prodávající a CERGOMONT písemně dohodnou na jedné z těchto variant: 

- dopravu zboží zajistí prodávající prostřednictvím třetí osoby s tím, že cenu dopravy je prodávající povinen předem písemně dohodnout s 
CERGOMONT. Cena dopravy zboží bude CERGOMONT vyúčtována fakturou – daňovým dokladem buď prodávajícím nebo třetí osobou 
zajišťující dopravu zboží nebo: 

- dopravu zboží si zajistí CERGOMONT na své náklady. 
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Čl. 7. Obal zboží  

7.1. Obal zboží je součástí zboží a celé dodávky a obal jako takový má stejný právní režim jako zboží, kterým je obal opatřen, pokud není 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Cena obalu je zahrnuta v kupní ceně dohodnuté mezi CERGOMONT a prodávajícím, pokud není 
dohodnuto jinak. 

7.2. Prodávající je povinen zboží opatřit takovým vhodným obalem, který zboží dostatečně ochrání, a to zejména při přepravě amanipulaci 
tak, aby nedošlo k poškození, znehodnocení nebo zničení zboží. 

7.3. V případě prodeje nebezpečných látek (ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.), které prodávající prodává CERGOMONT, je prodávající 
povinen spolu s dodávkou nebezpečné látky přiložit i bezpečnostní list nebezpečné látky. Obal od nebezpečné látky musí být označen dle 
požadavků nařízení Evropské Komise (ES) č. 790/2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

Čl. 8. Podmínky platné v závazkových vztazích v mezinárodního obchodu  

8.1. Pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu (dvoustranné i vícestranné) s mezinárodním prvkem platí tyto Nákupní podmínky v 
celém svém rozsahu, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

8.2. Prodávající, kteří mají své sídlo ve státech patřících k Evropské unii, jsou povinni, na základě žádosti CERGOMONT, do 5 (pěti) dnů 
ode dne obdržení této žádosti, zaslat CERGOMONT Prohlášení dodavatele pro výrobky se statutem preferenčního původu dle nařízení 
Rady EU č. 1207/2001 (Příloha I. nebo II.) a na žádost CERGOMONT v téže lhůtě i Prohlášení dodavatele pro výrobky bez statutu 
preferenčního původu dle nařízení Rady EU č. 1207/2001 (Příloha III. nebo IV.). Prodávající ručí za správnost údajů uvedených v těchto 
prohlášeních. Případné postihy za nesprávně uvedené údaje budou prodávajícímu ze strany CERGOMONT přefakturovány. 

Čl. 9. Podmínky platné pro nákup speciálního zboží - nebezpečných chemických látek a přípravků  

9.1. Nákup speciálního zboží – nebezpečných chemických látek a přípravků (dále jen nebezpečných látek) je možný pouze na základě 

písemně uzavřené smlouvy mezi CERGOMONT a prodávajícím nebo na základě písemné objednávky CERGOMONT potvrzené 
prodávajícím s tím, že tato objednávka musí obsahovat náležitosti objednávky uvedené v bodě 2.2. těchto Nákupních podmínek. 

9.2. Prodávající, který je dle smlouvy nebo dle objednávky povinen nebezpečné látky dodat CERGOMONT je povinen dodávku nebezpečné 
látky uskutečnit sám, nesmí k dodávce nebezpečné látky pro CERGOMONT použít další třetí osobu s výjimkou osoby, která bude zajišťovat 
dopravu nebezpečné látky. 

9.3. Prodávající je povinen zaslat společnosti CERGOMONT bezpečnostní list nebezpečné látky, a to nejméně pět dnů před uskutečněním 
dodání nebezpečné látky na základě příslušné smlouvy nebo objednávky. Prodávající je dále povinen zasílat bezpečnostní list nebezpečné 
látky dodávané CERGOMONT do pěti dnů po každé jeho aktualizaci. 

9.4 Předání nebezpečné látky společnosti CERGOMONT od prodávajícího (nebo od třetí osoby zajišťující dopravu) musí být provedeno za 
stálého dozoru zaměstnance CERGOMONT. 

9.5. Pro nákup speciálního zboží – nebezpečných chemických látek a přípravků platí kromě tohoto ustanovení bodu 9 celé tyto Nákupní 
podmínky. 

Čl. 10. Vady zboží  

10.1. Prodávající je povinen dodat zboží CERGOMONT řádně, to je především v množství, jakosti a provedení, termínu dodání a místě 
dodání, jež určuje objednávka nebo smlouva mezi prodávajícím a CERGOMONT a prodávající dále musí toto zboží opatřit obalem 
stanoveným objednávkou nebo smlouvou nebo těmito Nákupními podmínkami. 

10.2. Prodávající nesplní svůj závazek vůči CERGOMONT z objednávky nebo smlouvy, pokud prodávající dodá CERGOMONT zboží, které 
nemá vlastnosti dohodnuté v objednávce nebo smlouvě, to je zejména situace, kdy zboží má vady týkající se množství, jakosti, provedení, 
obalu, dále má zboží vady, pokud bylo dodáno jiné zboží než dohodnuté v objednávce nebo smlouvě či má vady v dokladech nutných k 
užívání zboží. Taktéž nedojde ke splnění závazku prodávajícího vůči CERGOMONT z objednávky nebo smlouvy, pokud má zboží právní 
vady. Všechny tyto vady uvedené v tomto bodě 10.2. jsou vady podstatné. 

10.3. Pokud CERGOMONT zjistí, že zboží dodané prodávajícím má podstatné vady, oznámí CERGOMONT tuto skutečnost prodávajícímu 
do 5 pracovních dnů ode dne zjištění těchto vad (dnem oznámením dojde k zahájení reklamačního řízení) a současně oznámí prodávajícímu, 
jakým způsobem požaduje odstranění vad zboží. CERGOMONT může v rámci reklamačního řízení požadovat po prodávajícím odstranění 
vad takto: 

a) dodání náhradního zboží za vadné, dodání chybějícího zboží; 

b) opravu zboží, pokud jsou vady opravitelné; 

c) přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Výběr shora uvedené možnosti je na volbě CERGOMONT. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci CERGOMONT pěti dnů ode dne 
zahájení reklamačního řízení, a to zdarma. 

10.4. CERGOMONT taktéž může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem. Smlouva je porušena 
podstatným způsobem v těchto případech: 

- nevyřízení reklamace CERGOMONT ve lhůtě pěti dnů ode dne zahájení reklamačního řízení; 
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- dodání zboží s vadami ve dvou po sobě následujících dodávkách zboží. Tímto není dotčeno právo CERGOMONT odstoupit od smlouvy v 
případě nepodstatného porušení smlouvy. 

10.5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když je písemné oznámení o tomto odstoupení doručeno prodávajícímu na poslední 
známou adresu prodávajícího (tj. adresu, která je známa společnosti CERGOMONT). Pro odstoupení od smlouvy platí, že je oznámení o 
odstoupení považováno za doručené prodávajícímu desátý den po předání tohoto oznámení k poštovní přepravě. Toto ustanovení o 
odstoupení platí i pro případné odstoupení od smlouvy z jiných důvodů, vyplývajících ze závazkového vztahu mezi CERGOMONT a 
prodávajícím. 

10.6. CERGOMONT, kromě práv uvedených shora v tomto bodě 10, má právo požadovat na prodávajícím náhradu další škody, která 
vznikne vadným plněním. 

Čl. 11. Zajištění závazků 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající zaplatí CERGOMONT v případě porušení svých závazků tyto smluvní sankce: 

i. za nedodržení termínu dodání zboží jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč; 

ii. zároveň je za nedodržení termínu dodání zboží prodávající povinen uhradit CERGOMONT za každý i započatý kalendářní den 
prodlení s dodáním zboží smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny zboží denně; 

iii. za nedodržení dílčích termínů pro dodávky zboží a jiných objednávkou nebo kupní smlouvou stanovených termínů, smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % denně z celkové ceny zboží dle objednávky nebo kupní smlouvy, za každý i započatý kalendářní den 
prodlení; 

iv. při dodání vadného zboží dle čl. 10.3. těchto Nákupních podmínek je kupující, mimo nároky uvedené v čl. 10.3. těchto Nákupních 
podmínek, na prodávajícím oprávněn uplatnit rovněž smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou zjištěnou vadu dodaného zboží; 

v. za každý i započatý kalendářní den prodlení prodávajícího oproti dohodnutému termínu pro opravu reklamovaných vad zboží dle 
čl.10.3., písm. b) těchto Nákupních podmínek, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč jednotlivě za každou reklamovanou vadu zboží;  

vi. za každý i započatý kalendářní den prodlení prodávajícího oproti dohodnutému termínu pro odstranění záruční vady, smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč jednotlivě za každou záruční vadu. 

11.2. Uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok CERGOMONT na náhradu škody ve smyslu § 2894 a násl. OZ. 

11.3. Pokud CERGOMONT vznikne právo uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu, je CERGOMONT oprávněn částku ve výši smluvní 
pokuty (smluvních pokut) odečíst z jakýchkoliv faktur, uplatněných prodávajícím u CERGOMONT. 

Čl. 12. Místo řešení případných sporů  

Cílem CERGOMONT je maximální úsilí řešit nesrovnalosti či spory s prodávajícími mimosoudní cestou. V případě, že tato snaha 
CERGOMONT bude bez výsledku, je u tuzemských prodávajících soud místě příslušný podle sídla žalované strany. U zahraničních partnerů 
je místem pro řešení případných sporů Okresní soud Blansko, popř. Krajský soud v Brně. 

 

Čl. 13. Závěrečná ustanovení 

Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání těchto podmínek neplatnými nebo neúčinnými, 
budou tato ujednání uvedena do souladu s právními normami a zbývající ustanoveních zůstávají platná, neodporuje-li to účelu těchto 
podmínek nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. 

Tyto Nákupní podmínky jsou zveřejněny a volně přístupné na internetových stránkách společnosti CERGOMONT v sekci “Dokumenty” na 

adrese: www.cergomont.cz/inpage/dokumenty    

 

 

V Blansku dne 01. 09. 2021 

 

 

Ing. Josef Vrba, jednatel 

CERGOMONT s.r.o. 

http://www.cergomont.cz/inpage/dokumenty

