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(dále jen „dodavatel“) 

STANOVILA PRO PŘÍPAD DODÁVEK DÍLA, TRANSFERU ZNALOSTÍ A/NEBO TECHNOLOGIÍ TYTO 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní 

smlouvy o dílo, kupní smlouvy či jakékoliv další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) 

mezi dodavatelem a právnickou osobou či podnikatelem jako objednatelem (dále jen „objednatel“). 

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních 

podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením 

obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a 

povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. 

V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

1.3. Specifikace zboží či poskytovaných služeb je vymezena v cenové nabídce dodavatele (dále jen 

„nabídka“). 

1.4. Smlouva mezi dodavatelem a objednatelem je uzavřena potvrzením nabídky ze strany objednatele 

formou objednávky objednatele.  

1.5. V případě, že objednatel s nabídkou nebo rozsahem dodávaného zboží či poskytovaných služeb 

nesouhlasí, nevystaví objednávku a k uzavření smlouvy nedojde. 

1.6. Dodavatel je oprávněn nabídku odvolat, a to kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy podle článku 1.4 

těchto obchodních podmínek. 

1.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za podmínek stanovených těmito všeobecnými 

obchodními podmínkami, dále jen „VOP“. 

 

2. Platební podmínky 

2.1. Objednatel hradí cenu za dodávané zboží či poskytované služby na základě faktury vystavené 

dodavatelem. Cena uvedená v potvrzené cenové nabídce dodavatele nezahrnuje DPH. DPH bude 

účtována dle platných právních předpisů. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na dodání zboží či 

poskytnutí služby. Pokud je to v nabídce dodavatele uvedeno, postupuje se podle hodinové sazby 

uvedené v cenové nabídce. 

2.2. Splatnost faktury vystavené podle článku 2.1 VOP je 7 dnů od vystavení a doručení faktury objednateli. 

Dodavatel může v nabídce stanovit splatnost delší. Pokud je cena za zboží či služby hrazena po částech 

(článek 2.9 a 2.10 VOP), vystaví dodavatel objednateli fakturu se stejnou dobou splatností na každou 

jednotlivou dílčí část dodávky. 
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2.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto VOP může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 

% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Nárok dodavatele na náhradu škody, která 

mu prodlením objednatele vznikla, popřípadě další práva dodavatele, tím nejsou dotčeny. 

2.4. Cena je hrazena převodem na bankovní účet dodavatele, který dodavatel objednateli pro tento účel 

sdělí. Závazek uhradit cenu je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet dodavatele. 

2.5. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR). V případě platby v eurech bude cena 

uvedená ve smlouvě přepočítána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni uzavření 

smlouvy. 

2.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny zboží či služby je dodavatel oprávněn pozastavit další 

dohodnuté dodávky zboží či služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků objednatele. 

2.7. V případě dodání náhradních dílů a servisních služeb je cena fakturována po dodání náhradního dílu, 

popřípadě po provedení servisu. 

2.8. V případě dodání zboží, popřípadě poskytnutí služeb, za cenu nepřesahující částku 300.000,- Kč bez DPH, 

je cena fakturována po dodání zboží či poskytnutí služby. V případě dodání zboží, popřípadě poskytnutí 

služeb, za cenu přesahující částku 300.000,- Kč bez DPH, bude cena hrazena dle článku 2.9 a 2.10. 

2.9. U dodávek s poskytnutou slevou nižší než 20% z celkové ceny, bude fakturována ve dvou částech: 

 první část ve výši 50 % z ceny po uzavření smlouvy; 

 druhá část ve výši 50% z ceny po dodání zboží nebo po ukončení zkušebního provozu; 

2.10. V případě poskytnutí významné slevy (vyšší než 20%), bude cena fakturována ve dvou částech: 

 80 % z ceny po uzavření smlouvy; 

 20 % z ceny po dodání zboží nebo po ukončení zkušebního provozu. 

2.11. V případě dodávky zařízení, u něhož je podíl subdodávek větší než 60 %, se dodavatel a objednatel 

dohodnou na individuálních platebních podmínkách. 

2.12. Pokud se cena dodání zařízení, součástky nebo poskytnutí služby řídí hodinovou sazbou, je cena 

stanovena hodinovou sazbou uvedenou v cenové nabídce dodavatele. V takovém případě dodavatel 

fakturuje vždy měsíčně za všechny služby poskytnuté v předcházejícím měsíci. 

2.13. Objednatel může požádat dodavatele o změnu platebních podmínek podle tohoto článku VOP. 

V takovém případě si může dodavatel účtovat dodatečné náklady ke sjednané ceně, a to do výše 10 % 

z ceny zboží či služby, nebo může žádost objednatele odmítnout. 

2.14. Platí, že sjednané podmínky v nabídce mají přednost před těmito VOP. 

 

3. Dodávka zboží a poskytnutí služby 

3.1. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost při dodání zboží či poskytování 

služeb. V případě, že nebude možné dodat zboží nebo poskytnout službu z důvodů na straně 

objednatele, nedochází k prodlení na straně dodavatele. Zároveň je objednatel povinen nahradit škodu, 

která dodavateli neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele vznikla. Dále má dodavatel právo 

odstoupit od smlouvy. 

3.2. Dodací podmínky DAP závod Objednatele, INCOTERMS 2010 

3.3. Při dodání zboží bude sepsán písemný protokol o doručení zboží na místo určení. Podpisem protokolu je 

splněn závazek dodavatele dodat zboží. Pokud zboží nepodléhá zkušebnímu provozu, objednatel 

zároveň svým podpisem potvrzuje, že je zboží kompletní a bez vad. 
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3.4. Při poskytování servisních služeb a montáží bude písemný protokol sepsán po provedení služby. 

Podpisem objednatel potvrzuje, že služba byla poskytnuta řádně, včas a bez vad. 

3.5. Pokud zboží či služba podléhají zkušebnímu provozu, bude zařízení schopno sériového provozu 

uplynutím stanovené doby zkušebního provozu, ledaže objednatel písemně vytkne vady zařízení bránící 

sériovému provozu. O dobu nezbytně nutnou na odstranění takových vad se prodlouží zkušební provoz. 

3.6. Dodání zboží či poskytnutí služby je možné v pracovní dny v čase od 6:00 do 18:00. Odchylnou dobu 

dodání zboží nebo poskytnutí služby je možné sjednat mezi objednatelem a dodavatel individuálně. 

Cena za dodání zboží či poskytnutí služby mimo výše uvedené časové rozmezí se může lišit oproti cenám 

za zboží či služby dodávané nebo poskytované ve standardní pracovní době. 

3.7. Dodavatel je oprávněn zajistit plnění ze smlouvy u subdodavatele. 

3.8. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele doručením zboží na místo určení. Vlastnické právo k 

věci přechází na objednatele úplným zaplacením kupní ceny.  

3.9. Objednatel může požádat dodavatele o změnu termínu dodání zboží nebo poskytnutí služby, který byl 

ujednán ve smlouvě. V takovém případě si může dodavatel účtovat dodatečné náklady ke sjednané 

ceně, a to do výše 10 % z ceny zboží či služby, nebo může žádost objednatele odmítnout.  

3.10. Maximální délka zkušebního provozu činí 72 hodin. Případnou delší dobu zkušebního provozu může 

objednatel požadovat, jen byla-li delší lhůta přislíbena dodavatelem v rámci nabídky. 

3.11. Dodavatel je oprávněn neuzavřít smlouvu s odběratelem v případě, že odběratel požaduje plnění nad 

rámec nabídky a/nebo těchto VOP. 

 

4. Licence 

4.1. Pokud je součástí dodávky zařízení software, udílí dodavatel objednateli nevýhradní, územně a časově 

neomezenou licenci k užití tohoto softwaru. 

4.2. Rozsah užití softwaru objednatelem dle výše uvedené licence je omezen výlučně na využití v rámci 

zařízení dodaného dodavatelem. Samostatné využití nebo převod licence na třetí osobu není možný bez 

předchozího písemného souhlasu dodavatele. Zároveň není možné jakékoliv samostatné zpeněžení 

licence objednatelem. 

 

5. Odstoupení od smlouvy 

5.1. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení 

smlouvy a těchto VOP, a dále v případech stanovených občanským zákoníkem. 

5.2. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její 

části déle než 4 týdny. Rovněž je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že by z viny 

objednatele nebo na jeho nátlak byly porušovány pravidla bezpečnosti strojních zařízení, jak jsou 

formulovány souborem harmonizovaných předpisů Evropské Unie a k nimž vystavuje dodavatel 

prohlášení o shodě (CE). 

5.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5.4. Od smlouvy lze rovněž odstoupit dohodou obou smluvních stran. V případě odstoupení objednatele od 

smlouvy, má dodavatel právo požadovat kompenzaci nákladů na poměrnou část díla, kterou od 

okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku odstoupení od smlouvy objednatelem realizoval. V případě 

odstoupení dodavatele z důvodu uvedeným v článku 5.2 nemá objednatel právo požadovat kompenzace 

z nedodání díla dodavatelem.  
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6. Práva z vadného plnění 

6.1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce: 

 Bez záruky v případě použití zařízení ve vlastnictví objednatele 

 6 měsíců u součástek s vysokou mírou opotřebení  

 6 měsíců v případě implementace dříve použitých (second hand) technologií 

 12 měsíců u výkresové dokumentace; 

 12 měsíců u zařízení vyrobených dodavatelem; 

 24 měsíců u součástek vyrobených dodavatelem. 

U zařízení a součástek, které nejsou vyrobené dodavatelem, se uplatní záruka stanovená výrobcem. 

Záruční doba počíná běžet předáním zboží nebo poskytnutím služby podle článků 3.2, 3.4 nebo 3.5 

6.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení součástek způsobené jejich obvyklým užíváním a na vady způsobené 

objednatelem nebo třetími stranami. 

6.3. V případě vady v záruční době informuje objednatel dodavatele bez zbytečného odkladu po objevení 

vady. Dodavatel zajistí odstranění vady. 

6.4. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2516 až § 2619 občanského zákoníku). 

6.5. Cena za pozáruční servis se řídí hodinovou sazbou dodavatele. 

6.6. V případě, že zařízení obsahuje prvky se zkrácenou záruční dobou nebo bez záruky, jak je uvedeno 

v článku 6.1 těchto VOP, platí na tyto prvky omezená záruka, avšak na dílo jako celek platí záruční doba 

12 měsíců. 

6.7. Delší záruční dobu lze po dodavateli spravedlivě požadovat, jen byla-li přislíbena objednateli v rámci 

nabídky. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany 

sjednávají, že vztah se řídí českým právem s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží, jejíž použití se tímto vylučuje. 

7.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, 

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce 

přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost 

ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu. 

7.3. Objednatel prohlašuje, že se s VOP seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.  

7.4. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo těchto VOP budou řešeny obecnými soudy České republiky 

s místní příslušností řídící se podle sídla dodavatele. 

7.5. Pokud objednatel požaduje plnění v rámci grantu nebo dotace s účastí zdrojů z fondů veřejné podpory, 

uvede tuto skutečnost na počátku, aby dodavatel zohlednil tuto skutečnost v nabídce. To neplatí, 

účastní-li se dodavatel soutěže a povaha účasti na veřejném spolufinancování je mu předem známa. 

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1 2021. 


