
BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. 
Čepí 1, 533 32 Pardubice 
Česká republika 
IČO: 60931655 
www.boco.cz 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky - datum vydání poslední aktualizace: 12/2017 Strana 1 / 9 
 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky 
 

1. Obecné - Rozsah  
1.1. Následující Všeobecné obchodní a dodací podmínky se vztahují na všechny stávající i 
budoucí obchodní vztahy mezi Dodavatelem (prodávajícím) a Odběratelem (kupujícím – subjektem s 
nímž je uzavíráno smluvní ujednání) a zejména na všechny nabídky, objednávky, dodávky, smlouvy a 
jiné služby poskytované Dodavatelem (prodávajícím), pokud nebudou písemně ve smlouvě konkrétně 
ujednány odlišné nebo jiné úpravy. V případě stálého obchodního vztahu budou Všeobecné obchodní 
a dodací podmínky tvořit nedílnou součást objednávky či smlouvy mezi stranami, aniž by na ně bylo 
výslovně odkazováno. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky se považují za přijaté nejpozději 
při převzetí dodané smluvní položky nebo plnění. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky 
upravují ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník České republiky v 
platném znění, všechny závazkové vztahy mezi Dodavatelem (prodávajícím) a Odběratelem 
(kupujícím). 
 

1.2. Dodavatel (prodávající) tímto odmítá jakékoliv jiné obchodní podmínky Odběratele 
(kupujícího), které jsou v rozporu se Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami Dodavatele 
(prodávajícího). Taková ustanovení nebudou součástí smlouvy a nebudou platit, ani jsou-li obsažena v 
písemném potvrzení objednávky ze strany Odběratele (kupujícího), v těchto případech bude mlčení 
Dodavatele (prodávajícího) považováno za jeho odmítnutí. Odchylné podmínky Odběratele 
(kupujícího) nejsou pro Dodavatele (prodávajícího) závazné, a to ani v případě, že s nimi Dodavatel 
(prodávající) výslovně nevyjádří nesouhlas. Pokud Všeobecné obchodní a dodací podmínky 
Odběratele (kupujícího) jsou s těmito smluvními podmínkami v rozporu, pak nejsou obsahem 
objednávky nebo smlouvy.  
 

1.3. Ústní nebo telefonická ujednání a dohody, které se liší od Všeobecných obchodních a 
dodacích podmínek Dodavatele (prodávajícího) jsou závazná pouze po písemném potvrzení 
Dodavatelem (prodávajícím) učiněné prostřednictvím doporučené pošty nebo elektronickou poštou. 
Totéž platí pro vedlejší dohody a závazky zástupců Dodavatele (prodávajícího) a zaměstnanců, které 
nebudou pro Dodavatele (prodávajícího) závazné až do získání písemného potvrzení. 
 

1.4. Veškeré dohody a právní prohlášení obou stran musí být v písemné formě a potvrzené, aby 
byly platné, tj. musí obsahovat podpis všech osob, pro které mají být závazné.  
1.5. Údaje z brožur, katalogů, kreseb, fotografií a všeobecných projektů Dodavatele 
(prodávajícího) nejsou závazné a Dodavatel (prodávající) si vyhrazuje veškeré změny v rozestavení, 
ve tvaru, rozměrech, materiálu, hmotnosti apod. u všech svých dodávek. 
 
2. Nabídky a plnění smlouvy  
2.1. Nabídky ze strany Dodavatele (prodávajícího) jsou vždy nezávazné, nebyly-li výslovně 
Dodavatelem (prodávajícím) označeny jako závazné a mohou být Dodavatelem (prodávajícím) 
změněny bez předchozího upozornění. Přijetí a všechny objednávky budou právně účinné pouze 
tehdy, pokud jsou potvrzeny Dodavatelem (prodávajícím) písemně nebo v případě, že Dodavatel 
(prodávající) zajistí skutečnou dodávku.  
 

2.2. Rozsah a provedení dodávky musí být v souladu s potvrzením objednávky, pokud existuje.  
 

2.3. Vedlejší dohody, změny a doplnění těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek 
budou platné pouze tehdy, pokud budou písemně potvrzeny Dodavatelem (prodávajícím). Totéž platí i 
pro záruky nebo ujištění o některých aspektech Dodavatelem (prodávajícím).  
 

2.4. Objednávky akceptuje Dodavatel (prodávající) pouze za podmínky, že pro smluvní vztah 
budou platit tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky. Tyto Všeobecné obchodní a dodací 
podmínky jsou veřejně přístupné na internetové stránce dodavatele www.boco.cz. Tím, že Odběratel 
(kupující) zašle objednávky a z jeho strany v nich nedojde k písemnému odmítnutí těchto 
Všeobecných obchodních a dodacích podmínek za písemného souhlasu Dodavatele (prodávajícího), 
projevuje tak Odběratel (kupující) bezpodmínečný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními a 
dodacími podmínkami Dodavatele (prodávajícího). Dojde-li na základě vzájemné dohody mezi 
Dodavatelem (prodávajícím) a Odběratelem (kupujícím) k uzavření standardní smlouvy na základě 
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objednávky bez platnosti těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, tak v takovém 
případě platí zákonná ustanovení ohledně uzavírání smluv dle platných zákonů ČR. 
 
 
3. Technické specifikace, reklama, důvěrnost  
3.1. Veškeré technické dokumenty, jako jsou výkresy, specifikace, ilustrace, včetně všech 
informací, pokud jde o rozměry, vlastnosti nebo hmotnosti, pokud nejsou součástí závazné nabídky, 
slouží pouze pro informační účely a neobsahují žádné záruky nebo záruky kvality v souvislosti se 
smluvní položkou. Totéž platí pro specifikace a zobrazení v nabídkách, brožurách, inzerátech, 
katalozích, navíc k dalším veřejným prohlášením, propagaci nebo reklamě Dodavatele 
(prodávajícího). Záruky a ujištění Dodavatele (prodávajícího) musí být potvrzeny pouze v písemné 
formě a jako takové označeny. Dodavatel (prodávající) si vyhrazuje právo na technická vylepšení či na 
možnost jiných technických nebo konstrukčních změn. Podklady náležející k nabídce (kopie, nákresy, 
popis apod.) zůstávají výlučným vlastnictvím Dodavatele (prodávajícího) a jsou chráněny autorským 
právem, jestliže na ně tato ochrana dopadá. Jejich přenechání třetím osobám – i formou výňatku – je 
přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem Dodavatele (prodávajícího). 
 

3.2. Dodavatel (prodávající) si vyhrazuje veškerá vlastnická práva a autorská práva, pokud jde o 
odhady nákladů, ilustrace, výkresy a jiné technické dokumentace. Takové dokumenty nesmí být 
zpřístupněny třetím osobám a mohou být použity pouze pro účely dohodnuté nebo uvedené 
Dodavatelem (prodávajícím). Výše uvedené platí zejména na písemné dokumenty, které jsou 
označeny Dodavatelem (prodávajícím) za "důvěrné". Odběratel (kupující) musí získat od Dodavatele 
(prodávajícího) písemný souhlas před distribucí těchto dokumentů třetím osobám. 
 
4. Rozměry, tolerance a právní normy 
4.1. Neexistuje-li jiná písemná dohoda mezi Odběratelem (kupujícím) a Dodavatelem 
(prodávajícím), rozměry a tolerance smluvní položky se budou řídit normami a / nebo specifikací 
výrobků příslušného odvětví nebo podniku Dodavatele (prodávajícího). V případě, že Odběratel 
(kupující) vyžádá další posouzení, musí být dohodnuto písemně a náklady platí Odběratel (kupující) 
nebo strana dle písemné dohody mezi Odběratelem (kupujícím) a Dodavatelem (prodávajícím).  
 

4.2. Smluvní položky musí splňovat závazné právní normy a další závazné předpisy České 
republiky platné v době, kdy byla smlouva vyhotovena a jejich splnění je nutné k tomu, aby byla 
smluvní položka použitelná. Právní normy nebo jiné předpisy země Odběratele (kupujícího) nebo 
země, v níž má být smluvní položka použita, rozuměj jiné země, než je Česká republika, nejsou 
Dodavateli (prodávajícímu) známé, a proto nemohou být při realizaci dodávky zohledněny, pokud není 
dále uvedeno jinak. Nedodržení takových norem a předpisů tedy neznamená vadu smluvní položky.  
 

4.3. Nejpozději s objednávkou musí Odběratel (kupující) poskytnout Dodavateli (prodávajícímu) 
konkrétní a detailní výčet místních nebo jiných zákonných předpisů, které má Dodavatel (prodávající) 
dodržet při realizaci dodávky a při dodržování bezpečnostních a schvalovacích předpisů.  
 

4.4. U odpadních materiálů vzniklých při prováděných testech v kterémkoliv místě na smluvní položce, 
nebo při instalaci smluvní položky u Odběratele (kupujícího) může dojít k podléhání oficiálním 
všeobecným technickým a legislativním požadavkům v nakládání s odpady nebo v oblasti ochrany 
životního prostředí. Povinnosti z toho vyplývající a likvidace takových materiálů v souladu s těmito 
požadavky musí být povinností Odběratele (kupujícího) a musí být provedena na jeho náklady. 
 
5. Cena a platební podmínky 
5.1. Není-li dohodnuto jinak, ceny budou "ze závodu Čepí" v souladu s INCOTERMS 2010, včetně 
nakládky na místě, ale bez obalu. Veškeré dodatečné náklady, jako jsou náklady na dopravu, obaly, 
pojištění, vývoz, tranzit, dovoz nebo jiná povolení, stejně jako certifikace a podobně, hradí Odběratel 
(kupující). Odběratel (kupující) dále hradí veškeré druhy poplatků, daní a mýtného. Obal nelze vzít 
zpět nebo poskytovat za něj náhradu bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele 
(prodávajícího).  
 

5.2. Ceny jsou chápány jako čistá cena plus daň z přidané hodnoty, popřípadě dle příslušné 
zákonné sazby dané země v den fakturace. Odběratel (kupující) je dále povinen nést náklady na 
materiál stanovený v odstavci 8. těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.  
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5.3. Není-li dohodnuto jinak, budou platby provedeny bez jakýchkoli srážek nebo poplatků pro 
Dodavatele (prodávajícího) na jeho platební účet, následovně: 

− 50%, jakožto první splátka ceny, ihned po obdržení potvrzení objednávky, smlouvy apod.;  
− 40%, jakožto druhá splátka ceny, jakmile je Odběratel (kupující) informován, že převážná 

nebo  
celá část smluvní položky dle objednávky nebo smlouvy je připravena k expedici; 

− 10%, jakožto třetí splátka ceny, po předání smluvní položky v místě sídla Dodavatele 
(prodávajícího), se splatností platby před předáním smluvní položky k rukám Odběratele 
(kupujícího) nebo před expedicí smluvní položky (předáním prvnímu přepravci), pokud není 
dále uvedeno jinak (např. dle vzájemně dohodnutých a odsouhlasených individuálních 
podmínek sjednaných v objednávce, smlouvě apod.). 

Dodavateli vzniká právo a povinnost vystavit daňový doklad ihned po splnění výše uvedených 
podmínek pro jednotlivé splátky ceny. Dodavatel (prodávající) vystaví Odběrateli (kupujícímu) na 
zaplacení konkrétní splátky ceny příslušný účetní doklad. Dodavateli (prodávajícímu) vzniká právo 
vystavit daňový doklad – konečnou fakturu ihned po předání dodávané smluvní položky prvnímu 
dopravci v případě odeslání smluvní položky Odběrateli (kupujícímu), jinak ihned, jakmile dá 
Dodavatel (prodávající) smluvní položku k dispozici Odběrateli (kupujícímu) v prostorách svého sídla 
společnosti či v jeho pobočných závodech (např. ze skladu apod.), pokud není ujednáno jinak.  
Platby za opravy musí být provedeny ihned.   
 

5.4. V případě, že kompenzace Dodavatele (prodávajícího) nebyla nakonec odsouhlasena, jeho 
cena platná v den dodávky bude určující. Dodavatel (prodávající) si při dodacích termínech delších jak 
4 měsíce vyhrazuje právo měnit odpovídajícím způsobem ceny v případě, že se náklady sníží nebo 
zvýší po zaslání objednávky nebo uzavření smlouvy, zejména z důvodu dohod o mzdách nebo změn v 
nákladech na materiál atd.. Dodavatel (prodávající) je povinen poskytnout Odběrateli (kupujícímu) na 
požádání doklad o této změně.  
 

5.5. Uplatnění slev vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. Dohodnuté slevy nesmí být poskytnuty v 
případě, že Odběratel (kupující) je v prodlení se zaplacením předchozích dodávek.  
 

5.6. Zpožděné platby se řídí zákonnými ustanoveními, pokud není v těchto Všeobecných 
obchodních a dodacích podmínkách dále uvedeno jinak.  
 

5.7. Nedodržení platebních podmínek snímá z Dodavatele (prodávajícího) povinnost dodat 
smluvní položku dle smluvních či sjednaných podmínek, ale nezbavuje Odběratele (kupujícího) jeho 
povinnosti přijmout dodávku.  
 

5.8. V případě, že Odběratel (kupující) neprovede včasnou jakoukoliv platbu, dostane se do 
prodlení bez předchozího upozornění, a to ode dne prodlení. Dodavatel (prodávající) bude účtovat 
úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den, kdy je platba v prodlení. Prokazování 
pro účely uplatnění vyššího odškodnění za zpoždění je vyhrazeno.  
 
 

5.9. Pokud se Odběratel (kupující) dostane do prodlení s jakoukoliv platbou dle bodu 5.3. těchto 
Všeobecných obchodních a dodacích podmínek po dobu delší než 14 dnů po splatnosti, je Dodavatel 
(prodávající) oprávněn po předchozím bezvýsledném upozornění žádat smluvní položku zpět nebo 
vstoupit do prostor Odběratele (kupujícího) a odvézt položku coby smluvní zajištění.  
 

5.10. V případech, kdy je Odběratel (kupující) v prodlení s  jakoukoliv platbou dle bodu 5.3. těchto 
Všeobecných obchodních a dodacích podmínek po dobu delší než 14 dnů po splatnosti, může 
Dodavatel (prodávající) zrušit (jednostranně ukončit) současnou objednávku a požadovat platbu za 
doposud nezaplacené dodávky, popřípadě za dosud nerealizované rozpracované dodávky. 
 

5.11. Odběratel (kupující) nesmí odepřít nebo snížit platby na základě námitek, nároků či 
protinávrhů, které nebyly potvrzeny Dodavatelem (prodávajícím). Platby musí být rovněž provedeny v 
případě, že je dodávka zpožděna nebo ji není možné realizovat v důsledku okolností, které nemůže 
Dodavatel (prodávající) ovlivnit.  
 

5.12. Všechny pohledávky Dodavatele (prodávajícího) vůči Odběrateli (kupujícímu) vyplývající z 
jakéhokoli právního vztahu vůbec, budou okamžitě splatné, pokud nastanou okolnosti, které opravňují 
Dodavatele (prodávajícího), aby je zrušil na základě zákonného nebo smluvního ustanovení. 
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5.13. Pokud Odběratel (kupující) nepřevezme smluvní položku připravenou v souladu 
s objednávkou, smlouvou apod. na smluvně dohodnutém místě nebo ve smluvně dohodnutém 
termínu, pak má Dodavatel (prodávající) právo na odstoupení od objednávky nebo smlouvy za 
současného poskytnutí přiměřené lhůty (max. 1 měsíc) a může požadovat po Odběrateli (kupujícímu) 
náhradu za jemu vzniklou škodu. Při prodlení v přijetí smluvní položky Odběratelem (kupujícím) může 
Dodavatel (prodávající) provést jeho uložení i na náklady a na nebezpečí Odběratele (kupujícího). 
Také v případě opožděného převzetí smluvní položky má Dodavatel (prodávající) nárok na náhradu 
škody z prodlení. Bude-li převzetí smluvní položky odloženo o více než jeden měsíc od oznámení, že 
je smluvní položka připravena k expedici, je Dodavatel (prodávající) Odběrateli (kupujícímu) oprávněn 
účtovat za každý započatý den smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny smluvní položky vč. DPH. 
 
6. Výhrada vlastnictví  
6.1. Dodavatel (prodávající) si ponechává vlastnická práva ke smluvní položce až do obdržení 
všech plateb v rámci smlouvy o dodávce.  
 

6.2. S ohledem na smluvní položky, které Odběratel (kupující) obdrží od Dodavatele 
(prodávajícího) jako součást probíhajícího obchodního vztahu, Dodavatel (prodávající) si ponechá 
vlastnická práva, dokud nebudou vypořádány všechny jeho pohledávky vůči Odběrateli (kupujícímu) 
vyplývající z obchodního vztahu, a to i pohledávky vzniklé v budoucnosti, včetně těch, které vyplývají 
ze souběžně nebo následně uzavřených smluv. 
 

6.3. Dodavatel (prodávající) je oprávněn na náklady Odběratele (kupujícího) pojistit smluvní 
položku s  výhradou  vlastnictví  na  náklady  Odběratele (kupujícího)  proti  krádeži, rozbití, ohni, vodě  
a jiným škodám, pokud nelze ověřit, že Odběratel (kupující) sám takové pojištění zajistil.  
 

6.4. Odběratel (kupující) je povinen zacházet se smluvní položkou s výhradou vlastnictví opatrně. 
Pokud je třeba údržba a prohlídka, musí Odběratel (kupující) tyto práce provádět včas, na své vlastní 
náklady.  
 

6.5. Pokud Odběratel (kupující) převede smluvní položku s výhradou vlastnictví do nové movité 
věci, převod bude ve prospěch Dodavatele (prodávajícího), aniž by pro něj vyplývaly povinnosti a nový 
předmět bude výhradně v majetku Dodavatele (prodávajícího). 
 

6.6. Odběratel (kupující) nesmí postoupit ani zastavit smluvní položku s výhradou vlastnictví bez 
souhlasu Dodavatele (prodávajícího). Odběratel (kupující) je povinen neprodleně oznámit Dodavateli 
(prodávajícímu) nucený výkon, nebo jiná opatření třetích stran související se smluvní položkou s 
výhradou vlastnictví nebo postoupenými pohledávkami a poskytnout Dodavateli (prodávajícímu) 
všechny informace a dokumenty nezbytné pro zachování jeho práv. Totéž platí, pokud jsou tato 
opatření bezprostřední. Vykonávající úředník nebo třetí strana musí být informováni Odběratelem 
(kupujícím) o vlastnických právech Dodavatele (prodávajícího). Odběratel (kupující) hradí veškeré 
náklady na zrušení zabavení a pro opětovné dodání smluvní položky s výhradou vlastnictví v případě, 
že tyto náklady nelze získat zpět od třetí strany.  
 

6.7. Odběratel (kupující) je povinen informovat Dodavatele (prodávajícího) bezodkladně o 
nuceném výkonu práva třetích osob na smluvní položce s výhradou vlastnictví nebo postoupené 
pohledávky  
a poskytnout veškeré podklady potřebné k odvolání výkonu.  
 

6.8. Právo Odběratele (kupujícího) prodávat, používat nebo instalovat smluvní položku s výhradou 
vlastnictví a povolení k výběru postoupených pohledávek zanikají jeho soudním pozastavením plateb  
a / nebo návrhem na insolvenční řízení. Výše uvedené se nevztahuje na práva správce konkurzní 
podstaty.  
 

6.9. Dodavatel (prodávající) je povinen znovu postoupit nebo uvolnit dle úvahy nároky, kdy 
hodnota poskytnuté jistoty přesahuje nároky (snížené o zálohy a dílčí platby, v případě potřeby) o více 
než 20%. Po uspokojení všech pohledávek Dodavatele (prodávajícího) vyplývající z obchodního 
vztahu vlastnické právo ke smluvní položce s výhradou vlastnictví a postoupeným pohledávkám 
přechází na Odběratele (kupujícího).  
 

6.10. Odkazy na hodnoty smluvní položky s výhradou vlastnictví se odvozují od částky fakturované 
(fakturační hodnoty) Dodavatelem (prodávajícím).  
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6.11. Pokud se výhrady vlastnictví musí zapsat v rejstříku, aby byla platná, Dodavatel  (prodávající) 
bude oprávněn zapsat svou výhradu vlastnictví v příslušném rejstříku. Odběratel (kupující) se 
zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost již při první žádosti Dodavatele (prodávajícího).  
 
7. Dodání  
7.1. Dodací lhůty stanovené Dodavatelem (prodávajícím) jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou 
výslovně označeny jako "závazné termíny dodávek" Dodavatelem (prodávajícím).  
 

7.2. Soulad Dodavatele (prodávajícího) se závaznými dodacími lhůtami vyžaduje, aby veškeré 
obchodní a technické otázky mezi oběma stranami byly vyřešeny, a že Odběratel (kupující) splní 
všechny povinnosti, např. získání potřebných úředních povolení nebo oprávnění, nebo poskytnutí 
platby atd.. Pokud tomu tak není z důvodu pochybení ze strany Odběratele (kupujícího), dodací lhůta 
bude přiměřeně prodloužena.  
 

7.3. Dodavatel (prodávající) není odpovědný - i v případě závazných dohodnutých lhůt a termínů 
plnění - za zpoždění dodávek z důvodu vyšší moci nebo v důsledku okolností, které podstatně ztíží 
nebo znemožní dodávky (včetně následných obtíží při získávání materiálů, provozní poruše, stávce, 
uzavření, nedostatku personálu, nedostatku dopravních prostředků, v důsledku oficiálních pokynů, 
pirátství nebo podobně, i pokud se vyskytují u Dodavatele (prodávajícího) nebo jeho sub-dodavatele). 
Takové zpoždění opravňují Dodavatele (prodávajícího) odložit dodávky po dobu trvání překážky, a to 
navíc k přiměřenému času potřebnému ke spuštění transakce, nebo přiměřeně prodloužit dodací 
lhůty, nebo odstoupit od smlouvy zcela, nebo z části v souvislosti s nesplněnou částí smlouvy. Totéž 
platí, pokud je Dodavatel (prodávající) již v prodlení. Odběratel (kupující) musí být neprodleně 
informován o nedostupnosti plnění. Protiplnění musí být uhrazeno neprodleně. V případě, že stav 
vyšší moci trvá déle než jeden měsíc, budou Odběratel (kupující) a Dodavatel (prodávající) hledat 
cestou jednání úpravu provozně technických a finančních dopadů. Pokud by tato jednání nevedla 
k řešení vyhovujícímu oběma stranám, může Dodavatel (prodávající) zcela nebo částečně odstoupit 
od objednávky, smlouvy apod. a účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. V těchto 
případech nemá Odběratel (kupující) právo uplatňovat vůči Dodavateli (prodávajícímu) nárok na 
náhradu jakýchkoliv škod, které by v důsledku těchto událostí mohly vzniknout. 
 

7.4. Po uplynutí nastavené přiměřené doby odkladu je Odběratel (kupující) nebo Dodavatel 
(prodávající) oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, pokud jde o nedokončenou část smlouvy v 
případě, že překážka, vyplývající z odstavce 7.3 těchto Všeobecných obchodních a dodacích 
podmínek, trvá déle než šest měsíců od data plánovaného termínu dodání.   
 

7.5. Pokud Dodavatel (prodávající) nesplní dodací lhůtu dohodnutou jako závaznou z jiných 
důvodů, než které jsou uvedeny v odstavci 7.3 těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, 
Odběratel (kupující) má právo, po uplynutí doby odkladu 20 týdnů, nedojde-li alespoň k 
částečnému plnění nebo k výrazné snaze odstranit překážky, které zabraňují dodání, od smlouvy 
odstoupit. Odběrateli (kupujícímu) nebude existovat žádný nárok na náhradu škody za neplnění 
smlouvy podle odstavce 13 těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.  
 

7.6. V případě, že Odběratel (kupující) bude v prodlení z důvodu neplnění povinností, ať už při 
převzetí dodávky nebo přípravných pracích, které mají být provedeny Odběratelem (kupujícím), 
dohodnutá platba nebo nedoplatek bude splatný po uplynutí přiměřené doby odkladu, ale nejpozději k 
dohodnutému termínu dodání. Právní účinky prodlení věřitele tím nebudou dotčeny. Dle uvážení 
Dodavatele (prodávajícího) dočasné uskladnění smluvní položky bude poskytnuto na náklady 
Odběratele (kupujícího) a na jeho riziko. 
 

7.7. Dodavatel (prodávající) je oprávněn provádět částečné dodávky, a vydávat příslušné faktury, 
a to kdykoliv.  
 

7.8. Po odeslání potvrzení objednávky Dodavatelem (prodávajícím) nebude Odběratel (kupující) již 
oprávněn zrušit objednávku.  
 

7.9. Podle nejlepšího vědomí Dodavatele (prodávajícího) vývoz a použití smluvní položky 
dodáváno do země určení není v rozporu s vývozními předpisy České republiky a / nebo Evropské 
unie. Jakékoli změny výše uvedeného před dodáním smluvní položky, musí být sledovány 
Dodavatelem (prodávajícím) a okamžitě sděleny Odběrateli (kupující). 
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7.10. V případě, že nové vývozní předpisy vstoupí v platnost v průběhu plnění smlouvy o dodávce, 
bude toto považováno za událost vyšší moci. Odstavec 7.3 těchto Všeobecných obchodních a 
dodacích podmínek bude aplikován v souladu s tím.  
 

7.11. Pro dodání a platbu platí jako místo plnění sídlo Dodavatele (prodávajícího), a to i v případě, 
že se dodání uskuteční podle dohody na jiném místě. 
 
8. Náklady na materiál  
8.1. Pokud se v rámci svých povinností Dodavatel (prodávající) zaváže otestovat v místě 
Dodavatele (prodávajícího) nebo Odběratele (kupujícího) funkčnost, posoudit výkonnost, přizpůsobit 
nástroje a podobně, tak Odběratel (kupující) musí poskytnout potřebný materiál k testům zdarma 
v množství, které si Dodavatel (prodávající) vyžádá. V případě provádění testů v místě Odběratele 
(kupujícího) musí Odběratel (kupující) poskytnout na své vlastní náklady pro plynulý a bezzávadný 
provoz zařízení (smluvní položky) potřebnou elektrickou energii a ostatní potřebná média (např. 
stlačený vzduch, chladící voda atd.) a zajistit funkční propojení těchto médií se zařízením (smluvní 
položkou). 
 

8.2. Totéž platí pro opravy a pokusy o sanaci.  
 

8.3. Pokud Dodavatel (prodávající) použije své vlastní materiály v rámci provádění smluvních testů 
na zařízení (smluvní položce) bez součinnosti Odběratele (kupujícího), Odběratel (kupující) uhradí 
případné veškeré náklady za použitý materiál.  
 
9. Převod práva používání a rizika  
9.1. Riziko přechází na Odběratele (kupujícího), jakmile smluvní položky opustí prostory 
Dodavatele (prodávajícího). To se vztahuje rovněž na každou dílčí dodávku, nebo pokud Dodavatel 
(prodávající) převzal další povinnosti, např. náklady na přepravu.  
 

9.2. Pokud se zásilka zpozdí nebo není dokončena z důvodů mimo kontrolu Dodavatele 
(prodávajícího), riziko přechází na Odběratele (kupujícího) ode dne oznámení, že je zásilka 
připravena.  
 
10. Přeprava a pojištění  
10.1. Není-li dohodnuto jinak, smluvní položky budou odeslány na náklady Odběratele (kupujícího).  
 

10.2. Pojištění pro případ škody jakéhokoli druhu je povinností Odběratele (kupujícího). I tam, kde 
má být zajištěno Dodavatelem (prodávajícím), bude uzavíráno jménem a na účet a riziko Odběratele 
(kupujícího). 
 

10.3. Odběratel (kupující) je povinen prohlédnout dodávku ihned po jejím obdržení, zda neutrpěla 
škody během přepravy a zda se nic neztratilo. Pokud se takové škody nebo ztráty objeví, Odběratel 
(kupující) připojí odpovídající výhrady práv k přijetí a neprodleně bude řešit situaci s přepravcem. 
Oznámení o hůře zjistitelných přepravních škodách musí být přepravci poskytnuto nejpozději do 7 dnů 
po obdržení smluvní položky.  
 
11. Použití softwaru  
11.1. Pokud dodávka zahrnuje software, bude Odběrateli (kupujícímu) poskytnuto nevýhradní právo 
na používání dodávaného softwaru, včetně dokumentace k němu, a případně se vytvoří pro 
Odběratele (kupujícího) i jedna kopie pro bezpečnostní účely. Tento software lze použít pouze pro 
dodávky, které Odběratel (kupující) obdržel od Dodavatele (prodávajícího).  
 

11.2. Bez písemného souhlasu Dodavatele (prodávajícího) Odběratel (kupující) nemůže kopírovat 
(s výjimkou bezpečnostních důvodů podle odstavce 11.1 těchto Všeobecných obchodních a dodacích 
podmínek) nebo jinak upravovat software. Jakýkoliv souhlas Dodavatele (prodávajícího) se vždy 
vztahuje pouze na konkrétní případ, pro který byl poskytnut, není-li výslovně stanoveno jinak. 
 

11.3. Není-li Dodavatelem (prodávajícím) výslovně a písemně stanoveno jinak, tak všechna práva 
na software, zdrojový kód a dokumentaci, včetně jejich kopií, zůstávají ve vlastnictví Dodavatele 
(prodávajícího) či dodavatele softwaru. Udělení sublicence Odběrateli (kupujícímu) není dovoleno.  
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11.4. Odběratel (kupující) může převést své oprávnění k užívání software pouze při prodeji smluvní 
položky, a pouze tehdy, když nový uživatel přijme povinnost k Dodavateli (prodávajícímu) podle článku 
11 těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek a Odběratel (kupující) poskytne Dodavateli 
(prodávajícímu) adresu nového uživatele.  
 
12. Záruka a záruční práva  
12.1. Dodavatel (prodávající) zaručuje pouze to, že dodávaná položka odpovídá, v rozsahu obvyklé 
tolerance, specifikaci a vlastnostem výslovně potvrzených v potvrzené objednávce Dodavatelem 
(prodávajícím) nebo v rozsahu obvyklého účelu použití předpokládaného Dodavatelem (prodávajícím). 
Nebudou poskytnuty žádné jiné další záruky. Zejména Dodavatel (prodávající) nenese žádnou 
odpovědnost za vhodnost smluvní položky k aplikaci a použití jinému než k použití, ke kterému byla 
smluvní položka ze strany Dodavatele (prodávajícího) určena (dodána), a to i v případě, že Odběratel 
(kupující) informoval Dodavatele (prodávajícího) o tomto zamýšleném použití. Odběratel (kupující), a 
nikoli Dodavatel (prodávající), odpovídá za zajištění toho, aby požadované údaje a vlastnosti byly 
dostatečné pro zamýšlené použití Odběratele (kupujícího).  
Dodavatel (prodávající) neručí v případě provádění sjednaných prací a služeb jako jsou opravy, 
renovace, repase apod. na předané smluvní položce za případné vady a kvalitu provedených prací, 
které byly zapříčiněné skrytými vadami na materiálech smluvní položky předané Odběratelem 
(kupujícím). Při předčasném ukončení sjednaných prací a služeb z důvodů skrytých vad na dodaných 
materiálech smluvní položky Dodavatelem (prodávajícím), budou doposud provedené práce účtovány 
Odběrateli (kupujícímu) dle naběhlých skutečných nákladů. 
 

12.2. Záruka vylučuje závady vyplývající z běžného opotřebení, nedostatečného skladování a 
údržby, nedodržení provozních norem, nadměrného zatížení, nevhodných provozních prostředků, 
nevhodných postupů a servisů Odběratele (kupujícího) nebo třetí osoby, použití neoriginálních dílů 
bez předešlého vystaveného písemného povolení od Dodavatele (prodávajícího), stejně jako z jiných 
příčin, které nelze přičítat Dodavateli (prodávajícímu).  
 

12.3. Odběratel (kupující) je povinen prohlédnout si smluvní přijatou položku s ohledem na množství 
a stav (kvalita a garantované vlastnosti). Písemné oznámení vad musí být dodáno Dodavateli 
(prodávajícímu) do 7 dnů ode dne doručení (zjevné vady) nebo od objevení (skryté vady, tj. ty, které 
nejsou snadno identifikovatelné při běžné kontrole). V případě, že Odběratel (kupující) tak neučiní, 
bude smluvní položka považována za přijatou. Pozdní oznámení vad, tedy v rozporu s výše uvedeným 
závazkem, nebude Dodavatelem (prodávajícím) potvrzeno a tyto jsou vyloučeny ze záruky. Včasné 
odeslání oznámení závady je součástí dodržení záruční lhůty. 
 

12.4. V případě, že Odběratel (kupující) zjistí vadu ve smluvní položce, nesmí ji zlikvidovat, tj. 
smluvní položka nesmí být změněna, prodána nebo převedena dokud nedojde k dohodě v rámci 
řešení podané reklamace. V opačném případě bude vada vyloučena ze záruky. 
 

12.5. Odběratel (kupující) je povinen zpřístupnit Dodavateli (prodávajícímu) odmítnuté smluvní 
položky nebo jeho vzorky pro účely posouzení odmítnutí. Záruka se stává neplatnou v případě 
neoprávněného zamítnutí.  
 

12.6. Záruční práva Odběratele (kupujícího) předpokládají, že řádně splnil svou kontrolní a 
oznamovací povinnost. Záruční nároky s ohledem na skryté vady dále vyžadují, aby Odběratel 
(kupující) dodržel plán údržby a vedl deník v době uvedení smluvní položky do provozu. 
 

12.7. V případě vady bude mít Odběratel (kupující) zpočátku pouze právo požadovat nápravu ze 
strany Dodavatele (prodávajícího). Takovýmto způsobem informovaný Dodavatel (prodávající) je 
povinen, pokud je v jeho moci tyto závady podle ustanovení tohoto odstavce odstranit, odstranit je 
podle vlastního uvážení: 
a) vadná smluvní položka se dodatečně opraví přímo na místě vlastního provozu; 
b) požádá se o zaslání vadné smluvní položky nebo jeho částí za účelem dodatečné opravy; 
c) vymění se vadné díly (jeho části) za nové; 
d) vymění se vadná smluvní položka za novou.  
Pokud jsou tyto pokusy o nápravu vady neúspěšné a Odběratel (kupující) včas oznámil tuto 
skutečnost, má Odběratel (kupující) právo pouze požadovat snížení dohodnuté ceny zakázky do výše 
snížení hodnoty smluvní položky. Pokud se však snížení hodnoty rovná nebo překračuje dohodnutou 
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smluvní cenu, odstoupení od smlouvy bude výhradním opravným prostředkem. Ve všech ostatních 
případech Odběratel (kupující) není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vad. 
 

12.8. Pokud dojde k opravě nebo náhradní dodávce v důsledku platného oznámení o vadě, 
podmínky týkající se dodací lhůty platí obdobně. Vyměněné díly nebo vadné smluvní položky v 
případě náhradní dodávky musí být vráceny Dodavateli (prodávajícímu) na jeho náklady. Zpětné 
zaslání opravených smluvních položek nebo vyměněných dílů Odběrateli (kupujícímu) proběhne na 
náklady a riziko Dodavatele (prodávajícího), pokud není ujednáno jinak. 
 

12.9. Všechny nároky Odběratele (kupujícího) vyplývající z vad materiálu budou omezeny na 12 
měsíců od doručení, pokud není ujednáno jinak. Výjimku tvoří náhradní díly, u kterých Dodavatel 
(prodávající) poskytuje záruční dobu v trvání 6 měsíců. Opravou vady nebo výměnou smluvních 
položek neběží na smluvní položku znovu záruční doba. 
 

12.10. Na smluvní položky prodávané za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla 
nižší cena sjednána. Jde-li o smluvní položky použité, neodpovídá Dodavatel (prodávající) za vady 
odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Odběratelem (kupujícím). 
 
13. Obecné omezení odpovědnosti  
13.1. Odběratel (kupující) nemá právo na náhradu škody nebo náhradu nákladů na právním 
základě obecně, zejména z důvodu porušení povinnosti vyplývající ze vztahu věřitele a dlužníka nebo 
porušení povinností, ať už ze strany Dodavatele (prodávajícího), jeho oprávněných zástupců nebo 
zprostředkovatelů. Pokud není výslovně uvedeno jinak, Odběratel (kupující) rovněž nemá právo na 
náhradu škody, snížení nebo ukončení či zrušení smlouvy. V žádném případě nebude Dodavatel 
(prodávající) nést odpovědnost za nepřímé nebo následné škody, např. výrobní ztráty, nepoužitelnost, 
ztráta zakázek a ušlý zisk.  
 

13.2. Pokud bez ohledu na omezení odpovědnosti podle odstavce 13.1 těchto Všeobecných 
obchodních a dodacích podmínek bude Dodavatel (prodávající) odpovědný za škody Odběratele 
(kupujícího), jeho celková odpovědnost (včetně odpovědnosti za snížení podle odstavce 12.7 těchto 
Všeobecných obchodních a dodacích podmínek) se na základě smlouvy, přestupku nebo na jakékoliv 
jiné bázi bude omezena na max. 5% celkové fakturované částky za smluvní položku, v rozsahu 
povoleném rozhodným právem podle odstavce 16 těchto Všeobecných obchodních a dodacích 
podmínek.  
 

13.3. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti a omezení se vztahuje i na odpovědnost Dodavatele 
(prodávajícího) a jeho oprávněných zástupců, jakož i veškeré osobní odpovědnosti posledně 
zmíněných. Dodavatel (prodávající) nenese odpovědnost za své subdodavatele. 
 
14. Zřeknutí zodpovědnosti a odškodnění Dodavatele (prodávajícího) 
14.1. Odběratel (kupující) musí odškodnit Dodavatele (prodávajícího) vůči nárokům třetích stran, 
které se vztahují na způsobené škody nebo jiné právní porušení ze strany Dodavatele (prodávajícího), 
jeho oprávněných zástupců a zprostředkovatelů. Odběratel (kupující) je povinen pojistit se proti 
takovým škodám.  
 
15. Oddělitelnost  
15.1. Neplatnost některého z ustanovení těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, 
nebo ustanovení, které budou součástí jiné dohody či smlouvy, nemá vliv na platnost zbývajících 
ustanovení, odstavců nebo dohod uvedených v těchto Všeobecných obchodních a dodacích 
podmínek.  
 
16. Rozhodné právo a jurisdikce  
16.1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky a všechny právní vztahy mezi Odběratelem 
(kupujícím) a Dodavatelem (prodávajícím) se řídí výhradně platnými právními předpisy a legislativou 
České republiky, zejména občanským zákoníkem v jeho platném znění. Smluvní strany se zavazují 
přijmout opatření k tomu, aby všechny případné spory a neshody byly řešeny vzájemným přímým a 
neformálním jednáním. Všechny spory, kontroverze, porušení, ukončení, neplatnost nebo ostatní 
nároky plynoucí z této smlouvy či vyplývající v souvislosti se smluvním vztahem, které se nepodaří 
smírčí cestou vyřešit, budou řešeny soudem. Místem soudu bude město Pardubice v České republice. 
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Jazykem soudního řízení bude čeština. Dodavatel (prodávající) se však může dovolávat i na jakémkoli 
jiném soudu příslušném pro Odběratele (kupujícího).  
 

16.2. Odběratel (kupující) bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje ze smluvních vztahů budou 
uchovány a shromažďovány u Dodavatele (prodávajícího) pro jeho potřebu. Tyto Všeobecné obchodní 
a dodací podmínky nahrazují veškeré předešlé Všeobecné obchodní a dodací podmínky z obchodních 
vztahů mezi Odběratelem (kupujícím) a Dodavatelem (prodávajícím) a jsou účinné v okamžiku, kdy se 
staly Odběrateli (kupujícímu) známými. 
 
17. Instalace  
17.1. Pokud se Dodavatel (prodávající) rovněž zavazuje k instalaci, dozoru nad ní, uvedení do 
provozu nebo podpoře při zkušebním provozu, dohodnou se obě strany na konkrétních podmínkách 
instalace. Pro servisní, montážní a instalační práce navíc platí podmínky uvedené v dokumentu 
„Servisní obecné podmínky“ vydané Dodavatelem (prodávajícím). 


