
 
VŚEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 

společnosti 

DFK Cab, s.r.o. 

1. Definice: 

 

Zákazník Jakýkoli subjekt, (i) který uzavřel Kupní smlouvu nebo Rámcovou 
smlouvu se společností DFK, (ii) který zahájil jednání se společností 
DFK ohledně Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy, ať už 
předložením Nákupní objednávky společnosti DFK nebo prokázáním 
jakékoli jiné formy zájmu o koupi Produktů, nebo (iii) s nímž 
společnost DFK zahájila jednání ohledně Kupní smlouvy nebo 
Rámcové smlouvy 
 

DFK DFK Cab s.r.o., IČO: 04468422, sídlo společnosti: Pobřežní 394/12, 
Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika 
 

Dokumentace Veškerá dokumentace nebo údaje (technická, obchodní, dílenská 
dokumentace) týkající se Produktů, subjektu DFK a jeho podnikání 
 

Rámcová smlouva Jakákoli rámcová smlouva, kupní smlouva, dodavatelská smlouva 
nebo jakákoli jiná smlouva (jakkoli pojmenovaná) mezi společností 
DFK a Zákazníkem, která se týká prodeje a nákupu Produktů a která 
byla uzavřena písemně 
 

Všeobecné 
podmínky 
 

Tyto Všeobecné nákupní podmínky společnosti DFK 
 

Potvrzení objednávky Dokument, dopis, oznámení nebo zpráva (bez ohledu na to, zda se 
nazývá potvrzení objednávky nebo proforma faktura či jinak, a bez 
ohledu na to, zda bylo oznámení učiněno elektronicky, písemně nebo 
jinak) potvrzující přijetí Nákupní objednávky předložené 
Zákazníkem, toto potvrzení obvykle obsahuje jméno/název 
Zákazníka, specifikaci Produktů, kupní cenu, náklady na přepravu, 
způsob doručení, dodací podmínky a/nebo další platební podmínky 
 

Produkty Produkty vyráběné, distribuované nebo obchodované společností 
DFK a v závislosti na okolnostech a kontextu také služby 
poskytované společností DFK 
 

Kupní smlouva Smlouva, jejíž význam je uveden v ustanovení 3.3 těchto 
Všeobecných podmínek 
 

Nákupní nabídka Jakákoli forma nabídky Produktů předložená společností DFK 
Zákazníkovi, obvykle s uvedením jména/názvu Zákazníka, 
specifikace Produktů a Kupní ceny. Marketingové materiály, 
propagační materiály nebo obecné / neadresné informace vztahující 
se k Produktům nepředstavují Nákupní nabídku 
 

Nákupní objednávka Jakákoli forma požadavku nebo zájmu o nákup Produktů předložená 
Zákazníkem společnosti DFK 

 

2. Obecná ustanovení 

2.1. Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny současné i budoucí Nákupní objednávky, 

Kupní smlouvy, Nákupní nabídky, hodnocení nebo dotazy týkající se nákupu Produktů. 

2.2. Společnost DFK tímto odmítá aplikovatelnost jakýchkoli obecných nebo jiných podmínek 

Zákazníka (bez ohledu na název), a to i v případě, že budou takové podmínky jakýmkoli 

způsobem předloženy nebo doručeny společnosti DFK. Společnost DFK tímto prohlašuje, že dále 



 
odmítá jakékoli ustanovení, podle něhož by všeobecné obchodní podmínky Zákazníka 

nahrazovaly tyto Všeobecné podmínky, a dále DFK tímto odmítá jakékoli ustanovení 

všeobecných podmínek Zákazníka, podle něhož se má za to, že společnost DFK mlčky přijala 

odmítnutí těchto Všeobecných podmínek nebo aplikování všeobecných podmínek Zákazníka. 

2.3. Pro platnost jakýchkoli odchylek, úprav, doplňků nebo vyloučení těchto Všeobecných podmínek 

je nutná jejich písemná forma. Ustanovení Rámcových smluv nahrazují ustanovení těchto 

Všeobecných podmínek. 

2.4. Pokud společnost DFK a Zákazník uzavřou jakoukoli Kupní smlouvu nebo naváží jiný právní 

vztah, na který se vztahují tyto Všeobecné podmínky, má se za to, že Zákazník souhlasil 

s aplikovatelností těchto Všeobecných podmínek na budoucí Kupní smlouvy a jakékoli další 

právní vztahy se společností DFK. 

2.5. Společnost DFK je oprávněna tyto Všeobecné podmínky změnit. Takové změny vstoupí 

v platnost dnem účinnosti, jak bude oznámeno. Pokud datum účinnosti nebylo Zákazníkovi 

výslovně oznámeno, vstoupí změny týkající se Zákazníka v platnost dnem, kdy budou 

Zákazníkovi oznámeny nebo o nich bude informován. 

 

3. Nákupní nabídky, Nákupní objednávky, Kupní smlouvy 

3.1. Společnost DFK může na základě výslovné žádosti nebo i bez takové žádosti Zákazníka předložit 

Zákazníkovi Nákupní nabídku. Nákupní nabídky provedené společností DFK a předložené 

Zákazníkovi nebudou pro společnost DFK závazné do té doby, než Zákazník předloží společnosti 

DFK Nákupní objednávku a bude uzavřena Kupní smlouva podle ustanovení 3.3. 

3.2. Zákazník může na základě konkrétní Nákupní nabídky nebo i bez takové Nákupní nabídky od 

společnosti DFK odeslat společnosti DFK Nákupní objednávku. Nákupní objednávky nejsou pro 

společnost DFK závazné, dokud nedojde k uzavření Kupní smlouvy podle článku 3.3. 

3.3. Každá Nákupní objednávka musí být potvrzena Potvrzením objednávky, aby se stala závaznou. 

Objednávka potvrzená prostřednictvím Potvrzení objednávky představuje Kupní smlouvu, podle 

níž se společnost DFK zavazuje dodat Produkty uvedené v Potvrzení objednávky a Zákazník se 

zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou v Potvrzení objednávky („Kupní smlouva”). 

3.4. Zákazník přezkoumá Potvrzení objednávky a doručí společnosti DFK jakékoli námitky k Potvrzení 

objednávky do 24 hodin poté, co Potvrzení objednávky obdrží. 

3.5. Kupní smlouva se skládá z následujících dokumentů seřazených podle pořadí jejich uplatnění: 

i. Potvrzení objednávky; 
ii. Rámcová smlouva (je-li relevantní); 
iii. Tyto Všeobecné podmínky; 
iv. Záruční list; 
v. Ceník / Seznam produktů (je-li relevantní); 

3.6. V případě změn týkajících se interních výrobních kapacit společnosti DFK nebo jakékoli jiné 

události, která může ovlivnit dobu dodání nebo jakékoli jiné podmínky Kupní smlouvy („Události“), 

společnost DFK o těchto událostech neprodleně uvědomí Zákazníka a bude ho informovat o jejich 

důsledcích. Společnost DFK a Zákazník se poté dohodnou na úpravě podmínek ovlivněných 

Událostmi. Aniž by tím byla dotčena výše uvedená ustanovení, společnost DFK si vyhrazuje 

právo jednostranně zrušit nebo upravit Kupní smlouvu po jakýchkoli Událostech, pokud nebude 

dosaženo dohody se Zákazníkem ohledně podmínek ovlivněných Událostí. Společnost DFK 

nicméně není oprávněna bez souhlasu Zákazníka jednostranně měnit nebo upravovat kupní ceny 

stanovené v Kupní smlouvě. 

 

4. Důvěrnost informací 

4.1. Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat přísnou důvěrnost informací a nebude sdělovat přímo 

či nepřímo žádné třetí straně jakékoli informace sdělené společností DFK, které jsou označeny 

jako důvěrné, nebo které by s ohledem na jejich povahu či na okolnosti jejich sdělení měly být 

odůvodněně považovány za důvěrné („Důvěrné informace”). Jakákoli Dokumentace (informace 

v ní obsažené) je považována za Důvěrnou informaci. 

4.2. Ustanovení 4.1. se nevztahuje na žádnou informaci, u které může Zákazník prokázat, že: 

i. Je nebo se stane veřejně známou jinak, než porušením této části 4, 

ii. Zákazník s ní disponoval bez omezení v souvislosti s jejím sdělením již před datem 

sdělení podle výše uvedeného dokumentu DFK, 



 
4.3. Zákazník se zavazuje využívat Důvěrné informace pouze pro účely nákupu Produktů a 

obchodování se společností DFK a nesmí Důvěrné informace používat k žádným jiným účelům, 

mimo jiné k získávání srovnatelných produktů a služeb od jiného výrobce nebo konkurenta 

společnosti DFK. 

 

5. Dodání 

5.1. Dodací podmínky, včetně doby a místa dodání v souvislosti s Kupní smlouvou, se řídí Potvrzením 

objednávky, které musí takové informace obsahovat. Pokud v Potvrzení objednávky nejsou 

stanoveny dodací podmínky nebo existují nejasnosti ohledně dodacích podmínek, platí dodací 

podmínky EX WORKS. 

5.2. Společnost DFK je oprávněna provádět dílčí dodávky. 

 

6. Kupní cena a platba 

6.1. Kupní cena, platební podmínky a platební údaje Kupní smlouvy se řídí Potvrzením objednávky, 

které musí takové informace obsahovat. Pokud není stanoveno nebo vyjádřeno jinak, všechny 

ceny jsou uváděny bez DPH, ostatních daní, dovozních cel, manipulačních poplatků, přepravních 

nákladů nebo manipulačních poplatků. 

6.2. Cenové nabídky a kotace jsou platné po dobu 30 dnů od jejich doručení Zákazníkovi. 

6.3. Pokud není stanoveno jinak (např. Potvrzením objednávky), platby jsou splatné do 30 (třiceti) dnů 

od přijetí příslušného Potvrzení objednávky. 

6.4. Pokud se Zákazník nachází v prodlení s platbou jakékoli částky splatné podle Kupní smlouvy, 

jeho odpovědnost se zvýší tak, aby zahrnovala úroky z této částky ode dne, kdy je taková platba 

splatná, do dne uskutečnění platby, a to ve výši 0,05 % za každý den. Právo na inkaso úroků 

podle předchozí věty je vyloučeno, pokud by společnost DFK nedodržela dobu dodání uvedenou 

v Potvrzení objednávky. 

6.5. Společnost DFK není povinna Produkty odeslat, dokud Zákazník v souladu s uzavřením Kupní 

smlouvy nezaplatí kupní cenu v plné výši. 

 

7. Inspekce, převod vlastnictví 

7.1. Po dodání Produktů Zákazník zkontroluje jejich shodu s Kupní smlouvou. Pokud by Produkty 

dodané společností DFK neodpovídaly Kupní smlouvě, ať už z důvodu kvality nebo množství 

sjednaných v Kupní smlouvě, Zákazník bude neprodleně kontaktovat společnost DFK za účelem 

vyřešení problému. Pokud Zákazník nebude společnost DFK informovat o neshodě / závadách 

Produktů do 7 dnů po jejich dodání, Produkty budou považovány za řádně dodané a plně 

v souladu s Kupní smlouvou. 

7.2. Společnost DFK tímto odmítá jakékoli právo Zákazníka na inspekci, která by měla být provedena 

v prostorách DFK bez předchozího souhlasu DFK. 

7.3. Není-li sjednáno jinak, zůstávají Produkty ve vlastnictví společnosti DFK až do úplného zaplacení 

kupní ceny za tyto Produkty. 

 

8. Záruka, omezení odpovědnosti 

8.1. Záruční lhůta, záruční reklamace a postup jejich vyřizování se řídí Záručním listem. 

8.2. Záruční lhůta se v důsledku (úspěšného) uplatnění záruční reklamace neprodlužuje. Záruka se 

nevztahuje na vady, které by měl Zákazník identifikovat na základě kontroly popsané v článku 

7.1. 

8.3. Opravné prostředky související se záručním postupem a/nebo vadami Produktů jsou omezeny 

na: 

i. výměnu dílu 

ii. přiměřenou slevu 

Zákazník se tímto vzdává jakýchkoli dalších zákonných opravných prostředků, a to i v případě 

věcných vad Produktů. 

8.4. Zákazník tímto souhlasí, že právo stanovit opravný prostředek v souvislosti se záruční reklamací 

zůstává společnosti DFK. 

8.5. Společnost DFK neodpovídá za žádné náklady ani výdaje vzniklé Zákazníkovi v souvislosti 

s odstraněním vady mimo záruční postup stanovený v Záručním listu. 



 
8.6. Společnost DFK není odpovědná za žádné nepřímé, náhodné, následné škody, nemateriální 

škody, ani ušlý zisk. Jakákoli jiná odpovědnost společnosti DFK je dále omezena celkovou 

částkou, kterou Zákazník zaplatil společnosti DFK za Produkty za posledních 18 měsíců.     

 

9. Vyšší moc 

9.1. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná a výjimečná situace nebo událost mimo kontrolu 

stran, která brání kterékoli z nich v plnění jakýchkoli jejich povinností. Závady na zařízení nebo 

materiálu nebo zpoždění při jejich zpřístupnění třetími stranami, nepředvídatelný objem 

Nákupních objednávek, nepříznivá zdravotní situace po celém světě (včetně jakékoli epidemické 

nebo pandemické situace), pracovní spory nebo stávky představují podle těchto Všeobecných 

podmínek události vyšší moci. 

9.2. Pokud některá ze stran čelí události vyšší moci, oznámí to druhé straně bez zbytečného odkladu 

a uvede povahu, pravděpodobnou dobu trvání a předvídatelné účinky této události vyšší moci. 

9.3. U žádné ze smluvních stran nedochází k porušení jejích smluvních povinností, pokud jí v jejich 

splnění zabránila vyšší moc.  

 

10. Práva duševního vlastnictví 

10.1. Jakákoli dokumentace je chráněným, důvěrným a autorským materiálem společnosti DFK. 

Porušení zákonů o duševním vlastnictví je předmětem soudních zákazů, občanskoprávní 

odpovědnosti a dalších zákonných sankcí.  

10.2. Pouze společnost DFK je vlastníkem veškerých práv, zákonných nároků a výhod, včetně všech 

souvisejících práv duševního vlastnictví k Produktům a Dokumentacím a jakýmkoli návrhům, 

nápadům, žádostem o vylepšení, zpětným vazbám, doporučením nebo jiným informacím 

poskytnutým Zákazníkem nebo jakoukoli jinou stranou. 

10.3. Kupní smlouva nebo jakýkoli jiný smluvní vztah mezi společností DFK a Zákazníkem nepřevádí 

na Zákazníka žádná vlastnická nebo licenční práva k Produktům nebo k Dokumentaci nebo s nimi 

související, ani práva duševního vlastnictví vlastněná společností DFK. 

 

11. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

11.1. Kupní smlouva nebo jakýkoli jiný právní vztah mezi společností DFK a Zákazníkem se řídí českým 

právem a je vykládán v souladu s ním. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží je výslovně a zcela vyloučena 

11.2. Pro všechny spory mezi stranami jsou příslušné soudy České republiky 

 

12. Datum nabytí účinnosti 

12.1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2021. 

 

Přijal a odsouhlasil: 

Jméno: 

Titul: 

Společnost: 

Datum: 

 

 

________________________ 
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