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Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a
služeb – UNIS, a.s.
č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0)

I.

Aplikovatelnost

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen
„Podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve
smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“). Těmito Podmínkami se řídí
právní vztah, který vznikl mezi UNIS a.s., jako
Objednatelem zboží, prací či služeb (dále jen
„UNIS“ nebo „Objednatel“) a Dodavatelem zboží,
prací či služeb (dále jen „Dodavatel“), a to bez
ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je
mezi nimi sjednán. Specifikace dodávaného zboží,
vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále
jen „Dodávka“) je vymezena smlouvou, ať už v
podobě vzájemného písemného ujednání mezi
stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či
v podobě písemné objednávky a jejího písemného
přijetí/potvrzení jako shodných projevů vůle všech
účastníků smluvního vztahu o obsahu smlouvy (dále
jen „Smlouva“).
2. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy a
jsou vždy závazné v případě, že je na ně
Objednatelem proveden odkaz ve Smlouvě.
3. Pokud by vznikly rozpory nebo neshody mezi
ustanoveními Smlouvy a těmito Podmínkami, budou
aplikovatelné ustanovení Smlouvy.
II. Objednací podmínky
1. Za závazné budou považovány pouze Smlouvy
uzavřené v písemné formě (a jejich písemné dodatky
nebo doplňky).
2. Dodavatel písemně potvrdí Smlouvu a vrátí ji na
adresu Objednatele do pěti (5) pracovních dnů od
data doručení. Pokud Dodavatel takto neučiní, má
Objednatel právo zrušit Smlouvu bez jakéhokoliv
postihu.
3. Potvrzení Smlouvy, které bude obsahovat odlišné
podmínky od podmínek obsažených v těchto
Podmínkách, musí jasně specifikovat všechny
odchylky. Objednatel má právo zrušit Smlouvu bez
jakéhokoli postihu, pokud Podmínky Smlouvy
nebudou Dodavatelem akceptovány.
4. Odchylky od Podmínek Objednatele budou
považovány za neplatné, pokud tyto nebudou
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potvrzeny Dodavatelem Objednateli písemnou
formou.
5. V případě, že dojde na straně Dodavatele
k jakékoliv změně identifikačních a kontaktních
údajů, je Dodavatel povinen sdělit změny
prokazatelně písemně Objednateli do pěti (5)
pracovních dnů ode dne, kdy ke změnám došlo.
V opačném případě ponese Dodavatel veškeré
náklady, které Objednateli z toho titulu vzniknou.
4. Dodávka bez montáže je kupní smlouvou podle
§ 2079 a násl. Občanského zákoníku.
Dodávka včetně montáže, popř. i uvedení do
provozuschopného stavu, je smlouvou o dílo podle
§ 2586 a násl. Občanského zákoníku.
III.

Cena

1. Cena je sjednána jako smluvní, pevná a konečná
a je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“), která k ní bude připočtena podle
příslušných právních předpisů.
2. Pokud nebude stanoveno Smlouvou jinak, cena
zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné
provedení Dodávky, jako např. dopravné, poštovné,
balné, dokumentace, montáž a zkoušky, náklady
spojené s obstaráním dokladů vztahujícím se
k předmětu plnění, pojištění, daně a obdobné
poplatky (s výjimkou DPH), apod. V ceně je
zahrnuta i případná odměna za poskytnutí práva k
užití software a firmware, je-li takový software či
firmware součástí dodávky
Žádné dodatečné výlohy jakéhokoli druhu, pokud
nebudou speciálně stanoveny jako součást ceny,
nebudou Objednatelem akceptovány.
3. V případě, že cena ve Smlouvě není stanovena
jako pevná nebo není určená na základě
refundačních plateb, vyhrazuje si Objednatel právo
požadovat příslušné průkaznou dokumentaci
ospravedlňující fakturovanou cenu.
4. Každá změna ceny Dodatele musí být potvrzena
Objednatelem písemně. Objednatel si vyhrazuje
právo neakceptovat takovéto změny.
IV. Platební podmínky
1. Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu po splnění
předmětu Smlouvy (tj. kompletním dodáním a/nebo
poskytnutím Dodávky včetně dodání požadované
technické a průvodně technické dokumentace,
certifikátů, apod., a splněním všech podmínek
příslušné Smlouvy, které musí být doloženo
oboustranně podepsaným protokolem o předání a
převzetí předmětu Smlouvy a/nebo dodacím listem
potvrzeným Objednatele u hmotných dodávek,
pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak.
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2. Cenu je Objednatel povinen Dodavateli zaplatit
na základě Dodavatelem vystaveného daňového
dokladu (dále jen „Faktura“) zaslaného Objednateli.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných
právních předpisů, zejména:
- číslo Faktury;
- označení smluvních stran dle výpisu z obchodního
rejstříku nebo živnostenského listu, sídlo a místo
podnikání stran, označení příslušného útvaru
(divize) Dodavatele;
- IČ a DIČ smluvních stran;
- evidenční číslo Smlouvy, případně specifikaci
zakázky, dodávky, stavby;
- označení předmětu zdanitelného plnění dle
Smlouvy včetně jeho přesného popisu;
- množství nebo váha hmotné Dodávky;
- výše fakturované částky bez DPH;
- sazbu daně a výši daně z přidané hodnoty;
- výši fakturované částky celkem;
- kurz přepočtu na Kč, pokud je cena na Faktuře
uvedena i v cizí měně;
- bankovní spojení stran, IBAN, SWIFT, které musí
být shodné s těmito údaji uvedenými ve Smlouvě;
- datum uskutečnitelného zdanitelného plnění;
- datum vystavení Faktury, den odeslání faktury;
- datum splatnosti Faktury;
- označení země původu hmotné Dodávky;
- pokud se fakturované částka skládá z několika
položek, musí být řádně rozepsány.
4. Pokud Faktura neobsahuje veškeré náležitosti,
nebo je některá z náležitostí uvedená chybně, je
Objednatel oprávněn takovou fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Dodavateli.
Dodavatel je povinen odstranit chyby či vadné údaje.
Tímto se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti začíná běžet ode dne doručení nové či
opravené faktury Objednateli.
5. Dodavatel je povinen vystavit Fakturu ke dni
uskutečněného
zdanitelného
plnění.
Dnem
uskutečněného zdanitelného plnění je:
a) u Dodávek bez montáže: den převzetí předmětu
Smlouvy Objednatelem, kterým se rozumí u
hmotných Dodávek v den přechodu nebezpečí škody
na Objednatele dle sjednané dodací podmínky (např.
dle INCOTERMS 2010)
b) u Dodávek s montáží a u služeb: písemným
potvrzením převzetí kompletního předmětu
Smlouvy Objednatelem.
6. Pokud není stanoveno Smlouvou jinak, Faktury
budou mít splatnost čtyřicet pět (45) dnů ode dne
obdržení Objednatelem řádně vystavené Faktury
včetně dokumentů potvrzujících převzetí Dodávky
dle článku IV. bod1 Podmínek.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit Dodavateli
úhradu částky ve výši 10% z ceny a uhradit ji až na
základě protokolu o řádném předání a převzetí
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předmětu plnění, pokud nevzniklo dle Smlouvy
právo fakturace až po úplném předání a převzetí
předmětu Smlouvy.
8. V případě, že Objednatel poskytne finanční plnění
Dodavateli před úplným splněním předmětu
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po
Dodavatelem poskytnutí bankovních či jiných záruk
a zajišťovacích nástrojů. Neposkytne-li Dodavatel
řádně a včas požadované záruky, je Objednatel
oprávněn uhradit předmět Smlouvy až po jeho
úplném a řádném splnění.
9. Objednatel je oprávněn svůj závazek zaplacení
ceny kdykoliv započíst proti kterémukoliv závazku
Dodavatele ze Smlouvy, zejména vůči závazkům za
sankce z vad, náhradě škody či závazku
Objednatelem vynaložených nákladů k odstranění
vad.
10. Dodavatel má nárok na úrok z prodlení ve výši
0,03% z dlužné částky za každý započatý
den prodlení až do maximální výše 5% z ceny
Dodávky.
V. Předání a převzetí dodávky
1. Dodavatel má povinnost dodat Dodávku řádně a
ve stanovených termínech. Pokud není stanoveno
Smlouvou jinak, je dodávka převzata:
a) u Dodávek bez montáže (dále jen „Zboží“):
písemným potvrzením doručení kompletního
předmětu Smlouvy na místo určení
b) u Dodávek s montáží a u služeb: písemným
potvrzením převzetí kompletního předmětu
Smlouvy Objednatelem.
2. Dodavatel se zavazuje dodat kompletní obchodní
a technickou dokumentaci požadovanou Smlouvou,
ale rovněž veškeré potřebné dokumenty a certifikáty
týkající se kvality a kompletnosti. Pokud nebude
stanoveno ve Smlouvě jinak, veškeré dokumenty
dodávané Dodavatelem musí být předány nejpozději
spolu s dodávkou, a to ve třech (3) vyhotovení
v papírové podobě a v elektronicky editovatelném
formátu v jednom (1) vyhotovení na elektronickém
nosiči, v českém jazyce, popřípadě v anglickém nebo
ruském jazyce. Na vyžádání Objednatele je
Dodavatel povinen bezplatně dodat také další
jazykovou verzi předaných dokumentů, jazyk bude
specifikován Objednatelem ve Smlouvě.
3. Místem plnění je místo uvedené ve Smlouvě.
Časem plnění jsou pracovní dny od 8:30 hod. do
16:00 hod.
4. V případě, že Objednatel bude nucen pozastavit
odeslání zboží z jakéhokoli důvodu, Dodavatel
zabezpečí jeho uložení v jeho vlastních skladech po
dobu šedesát (60) dnů bez jakékoliv finanční
kompenzace od Objednatele.

IČ: 00532304, DIČ: CZ00532304

Strana 2 (celkem 7)

Tel.: +420 541 515 111
Fax: +420 541 210 361
unis@unis.cz
www.unis.cz
UNIS, a.s., JUNDROVSKÁ 33, 624 00 BRNO

5. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku nebo i
dílčí dodávku před sjednaným termínem plnění
pouze s výslovným písemným souhlasem
Objednatele.
VI.
Dodání dodávky, přechod vlastnického
práva, přechod nebezpečí škody
1. Pokud Smlouva nestanoví jinak, Dodavatel dodá
hmotné Dodávky Objednateli s vyplacenými výdaji
na své náklady a nebezpečí na adresu do místa
určení, stanovenou Objednatelem.
2. Pro dovážené hmotné Dodávky budou aplikovány
dodací podmínky podle INCOTERMS 2010. Původ
hmotné Dodávky bude uveden na faktuře
Dodavatele, nebude-li Objednatelem požadován jiný
doklad o původu.
3. Dodavatel připojí k hmotné Dodávce dodací list
se všemi údaji ze Smlouvy, jakými jsou číslo
Smlouvy, čísla dílů, přesné označení zboží, položka
Smlouvy a v případě dodávek ze zemí Evropské unie
sazební zařazení hmotné Dodávky. Součástí
dodávky je i vyplněné Prohlášení Dodavatele pro
účely exportní a celní kontroly a dále doklady
prokazující původ hmotné Dodávky, sloužící pro
účely celní, reexportu apod.
4. V případě, že náklady dopravy/přepravy dodávky
na sjednané místo plnění má dle Smlouvy hradit
Objednatel, je Dodavatel oprávněn Objednateli
vyúčtovat pouze ty náklady, které Objednatel
předem
odsouhlasil.
Zvýšené
náklady
dopravy/přepravy (oproti obvyklé úrovni ve vztahu
k příslušnému ujednání) nese Dodavatel.
5. V případě, že přepravu provádí přepravce
pověřený Objednatelem, je Dodavatel povinen
přepravce informovat o nezbytných údajích
týkajících se nebezpečného zboží v souladu s
právními požadavky.
6. V případě, že Objednatel Dodavatele informuje o
tom, že po prvotní přepravě je naplánována jiná
přeprava s jiným způsobem přepravy, je Dodavatel
také povinen dodržet příslušné právní požadavky
týkající se nebezpečného zboží ve vztahu k takovéto
pokračující přepravě.
7. Dodavatel je povinen zajistit, že:
a) hmotná Dodávka bude vybavena balicím nebo
dodacím listem se zřetelným údajem o obsahu, jakož
i s úplným číslem (značkou) Smlouvy Objednatele,
b) každá část zásilky (tzv. colli) bude na obalu
opatřena zřetelným údajem o obsahu, jakož i úplným
číslem (značkou) Smlouvy Objednatele,
c) vypravení hmotné Dodávky, jejíž přijetí v místě
určení vyžaduje přítomnost/součinnost jejího
příjemce, bude Objednateli, popř. příjemci
neprodleně písemně oznámeno (avizováno) nejméně
dva (2) pracovní dny předem, a to spolu se zřetelným
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údajem o obsahu, rozměry a váhou, jakož i úplným
číslem (značkou) Smlouvy. Nadrozměrné hmotné
Dodávky budou Dodavatelem písemně oznámeny
(avizovány) nejméně dvacet (20) dní předem.
8. Vlastnické právo (bez ohledu na stav finančního
vyrovnání mezi Objednatelem a Dodavatelem
v souvislosti se Smlouvou, např. neplacení, pozdní
platby, spory o fakturovanou částku nebo zádržné),
veškerá rizika ztráty a nebezpečí škody přechází na
Objednatele:
a) u Dodávek bez montáže: písemným potvrzením
převzetí (doručení včetně vyložení) nepoškozené
Dodávky na místo určení dle Smlouvy,
b) u Dodávek s montáží a u služeb: podpisem
protokolu o předání/převzetí plnění Dodavatelem i
Objednatelem.
9. Materiál ve vlastnictví Objednatele, poskytnutý
Dodavateli bezúplatně za účelem realizace dodávky,
zůstává vlastnictvím Objednatele, musí být
bezúplatně odděleně skladován, označován a
administrativně veden (spravován). Jeho použití je
přípustné jen pro splnění závazků Dodavatele vůči
Objednateli. Při jeho znehodnocení nebo ztrátě je
Dodavatel povinen na své náklady obstarat a použít
odpovídající náhradu. Toto platí přiměřeně též pro
materiál, který Objednatel Dodavateli k takovému
účelu obstaral či přenechal za úplatu.
10. Zpracování a/nebo úpravy materiálu ve
vlastnictví Objednatele se děje pro Objednatele.
Objednatel je bezprostředně vlastníkem, resp.
spoluvlastníkem upraveného materiálu nebo nové
věci. Kdyby to nemohlo být z právních důvodů
možné, platí, že se Objednatel s Dodavatelem
dohodli na tom, že Objednatel je v každém okamžiku
zpracování nebo úpravy vlastníkem každé nové věci,
popř. každého meziproduktu. Dodavatel je povinen
každou tuto novou věc/meziprodukt Objednateli
bezúplatně opatrovat s odbornou péčí.
11. Nástroje, formy, vzorky, modely, profily,
výkresy, normy, tiskové předlohy, instrukce v
jakékoliv formě, jež poskytne Objednatel, právě tak
jako předměty podle nich vyrobené, nesmějí být bez
písemného povolení Objednatele předány třetím
osobám, ani použity k jiným účelům než podle této
Smlouvy. Musí být ochráněny (zabezpečeny) proti
neoprávněnému náhledu nebo použití a musejí být
označeny jménem Objednatele, je-li to technicky
možné. S výhradou dalších práv může Objednatel
požadovat jejich vydání, jestliže Dodavatel tyto
povinnosti poruší.
VII. Zkoušky a kontroly
1. Objednatel si vyhrazuje právo pro sebe, své
zákazníky a konečné uživatele kontrolovat Dodávky
a jejich provádění kdykoliv během realizace. Stejné
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pravidlo bude aplikováno pro jakoukoli část
Dodávky prováděnou poddodavatelem Dodavatele.
2. Pro tyto inspekce zabezpečí Dodavatel na své
náklady přístup na příslušné realizační prostory,
odbornou asistenci a případně dočasně kancelářské
prostory pro účastníky inspekcí.
3. Dodavatel uvědomí Objednatele faxem nebo emailem nejméně deset (10) pracovních dnů před
každým odesláním zásilky, že zařízení je připraveno
k provedení inspekce, přičemž Dodavatel má právo
odeslat zboží bez provedení inspekce, pokud
Objednatel neuvědomí Dodavatele nejméně pět (5)
dnů před odesláním zásilky faxem nebo e-mailem o
jeho rozhodnutí provést inspekci.
Náklady inspekce jdou k tíži Dodavatele,
Objednatel ponese cestovní náklady a náklady za
ubytování inspektorů.
4. Tyto inspekce nezbaví Dodavatele jeho
zodpovědnosti za provedení dodávek podle Smlouvy
a neomezují rovněž odpovědnostní požadavky, které
by se mohly vyskytnout.
5. Dodavatel bude pravidelně informovat
Objednatele o průběhu realizace předmětu Smlouvy
v souladu s všeobecnými pravidly nebo případně
s požadavky Objednatele.
6. Objednatel si vyhrazuje právo provést převzetí
Dodávky a zkoušky tak, aby se ujistil, že všechny
požadavky stanovené ve Smlouvě byly splněny.
7. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Dodávku,
která není v souladu s požadavky stanovenými ve
Smlouvě. Náklady za odeslání a přepravu takto
vrácené Dodávky ponese Dodavatel.
Pokud Dodavatel nezabezpečí řádně dodávky dle
stanovených podmínek, Objednatel si vyhrazuje
právo odstoupit od Smlouvy a uzavřít zakázku
s jiným Dodavatelem. Veškeré z toho vyplývající
vícenáklady ponese Dodavatel.
VIII. Poddodavatelé
1. Dodavatel nemá právo převést předmět plnění
nebo jeho části na své poddodavatele bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2. Dodavatel nese zodpovědnost za závazek svých
poddodavatelů k možnostem provádět inspekce
práce, kterou provádějí. Převedení dodávek na
poddodavatele nezbavuje Dodavatele jeho závazků
a povinností vůči Objednateli.
IX. Balení a značení hmotných Dodávek
1. Hmotné Dodávky zabezpečované Dodavatelem
budou řádně zabaleny v takových obalech, které
zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po
dobu přepravy a při případném skladování
v odpovídajících prostorách. Obaly zabezpečí zboží
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během transportu a překládek. Budou provedena
ochranná opatření, aby bylo zabráněno poškození
zboží vlivem klimatických podmínek, teploty,
vlhkosti, deště, nárazům, apod. s ohledem na různý
charakter zboží a požadavky Objednatele tak, aby
bylo zajištěno bezpečné dodání do místa konečného
určení bez poškození (rzí, korozí atd.) a odcizení.
2. Obaly budou opatřeny údaji požadovanými
Objednatelem (minimálně s adresou Objednatele a
číslem Smlouvy) na dvou přilehlých stranách každé
dílčí zásilky nesmazatelnou barvou viditelnými
tištěnými písmeny, jejichž velikost nebude menší
než 5 cm (nebo přizpůsobené velikosti obalu)
v českém jazyce, pokud není ve Smlouvě stanoveno
jinak.
3. Kromě toho, každá zásilka zboží dodávaného
Dodavatelem bude zřetelně označena na stranách
dalšími patřičnými mezinárodními značkami (jako
„Horní strana“, „Manipulujte opatrně“, atd.)
s ohledem na různý charakter zboží a požadavky na
transport, nakládku a vykládku dodávek.
4. Veškeré obaly jsou nevratné a zůstávají majetkem
Objednatele, pokud není ve Smlouvě stanoveno
jinak.
5. Pokud jsou obaly označeny jako vratné, Dodavatel
vyúčtuje ve faktuře obal jako separátní položku. Po
vrácení nepoškozeného obalu Dodavateli je
Objednatel oprávněn dobropisovat nebo fakturovat
tento obal Dodavateli v částce uvedené ve
fakturované ceně Dodavatelem, s uvedeným
odvoláním na fakturu, na základě které byl obal
proplacen Objednatelem.
X. Záruky a odpovědnost za vady
1. Dodavatel ručí za to, že Dodávky budou dodány
a/nebo provedeny v požadované prvotřídní kvalitě,
podle platných technických standardů, povinností
vyplývajících ze Smlouvy a v souladu s, obecně
závaznými předpisy.
2. Hmotné Dodávky budou přesně odpovídat
charakteristikám, požadavkům a příslušným
specifikacím a výkresům, musí být úplně nové, bez
jakýchkoli závad a vyrobeno s nejlepšími
pracovními zkušenostmi a nejnovější technologií.
3. Pokud nebude stanoveno ve Smlouvě jinak,
Dodavatel poskytne na Dodávku záruku dvacet čtyři
(24) měsíců, která započne běžet od uvedení
Dodávky do provozu, nebo záruku třicet šest (36)
měsíců, která započne běžet od data předání a
převzetí Dodávky dle článku V. Podmínek, podle
toho, který případ nastane dříve.
4. Předmět Smlouvy má vady, pokud jeho provedení
neodpovídá výsledku požadovanému ve Smlouvě.
Předmět Smlouvy má vady i v případě, že je zatížen
právem třetích osob a to včetně práv autorských.

IČ: 00532304, DIČ: CZ00532304

Strana 4 (celkem 7)

Tel.: +420 541 515 111
Fax: +420 541 210 361
unis@unis.cz
www.unis.cz
UNIS, a.s., JUNDROVSKÁ 33, 624 00 BRNO

5. Zjistí-li Objednatel na převzatém předmětu
Smlouvy jakékoliv vady, sepíše oznámení o vadách,
které zašle Dodavateli. Toto oznámení je současně
považováno za výzvu Dodavateli k oznámení
způsobu a termínu odstranění vady a sjednání
nápravy.
6. Dodavatel je povinen a zavazuje se k tomu, že
případné vady v Dodávce odstraní na své náklady
neprodleně a pokud není dohodnuto jinak, v těchto
termínech:
- Dodavatel se do dvaceti čtyř (24) hodin od
doručení oznámení o vadách dostaví ke kontrole
předmětu Smlouvy a bližšího zjištění vad na
dohodnuté místo, které mu bylo Objednatele
oznámeno. V této lhůtě také sdělí Objednateli
konkrétní návrh řešení odstranění vad a postupu,
jakým budou vady odstraněny.
- Dodavatel začne s odstraňováním závady
nejpozději do tří (3) pracovních dní.
- Lhůta pro odstranění vady, případně dodání
náhradní dodávky, je deset (10) dní od zjištění
závady, nebo jiná rozumná lhůta odsouhlasená
Objednatelem i Dodavatelem.
7. Dodavatel je povinen a zavazuje se k tomu, že
případné vady v dokladech, které je Dodavatel
povinen dle Smlouvy nebo obecných právních a
technických předpisů dodat spolu s předmětem
Smlouvy, odstraní na své náklady a dodá Objednateli
nové, opravené nebo doplněné doklady nejpozději
do pěti (5) dní ode dne doručení výzvy.
8. Objednatel je bez ohledu na charakter vady a
závažnost porušení Smlouvy výskytem vady vždy
oprávněn:
- požadovat odstranění vad dodávkou nového
(náhradního) plnění za plnění vadné;
- požadovat odstranění vad opravou předmětu
Smlouvy;
- požadovat doplnění částí plnění ze Smlouvy;
- požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění ze
Smlouvy;
- odstoupit od Smlouvy;
- sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady
Dodavatele předmět Smlouvy zkontrolovat, opravit
nebo zajistit náhradní dodávku. Dodavatel se
zavazuje tyto náklady včetně obstaravatelského
poplatku ve výši 15% navíc k ceně vzniklých
nákladů Objednateli v plném rozsahu uhradit.
Volba mezi těmito nároky je výhradně na rozhodnutí
Objednatele.
9. Pokud nastane situace, že Dodávka zůstane
nefunkční po určitý časový interval z viny
Dodavatele, záruční doba se prodlouží o časový
interval, během kterého Dodávka nemohla být
užívána pro určený účel.
10. V souladu s výše specifikovanými záručními
podmínkami, všechny vyměněné nebo opravené
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části Dodávky budou předmětem nové záruční doby
v plné délce.
11. Náklady spojené s dopravou/přepravou vadné
dodávky zpět Dodavateli a/nebo náhradní dodávky
na místo určení dle Smlouvy, včetně nebezpečí
škody na dopravované/přepravované věci, nese
Dodavatel.
XI.

Smluvní pokuty

1. Pokud je Dodavatel v prodlení se splněním
Smlouvy, je Dodavatel povinen Objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny Dodávky za
každý započatý den prodlení až do maximální výše
15% z ceny Dodávky. Povinností úhrady smluvní
pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu
škody.
2. Pokud Dodavatel neodstraní vady v termínech dle
článku X. Podmínek, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za celou
Dodávku za každý započatý den prodlení až do
maximální výše 10% z ceny Dodávky.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto
Podmínek není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody způsobené mu porušením povinnosti
Dodavatele, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to
ve výši přesahující smluvní pokutu.
XII. Prodlení, odstoupení od Smlouvy
1. V případě hrozícího prodlení Dodavatele
s plněním předmětu Smlouvy, je Dodavatel povinen
o této skutečnosti neprodleně písemně informovat
Objednatele. Objednatel má právo nařídit Dodavateli
a Dodavatel má povinnost přijmout veškerá nutná
opatření specifikovaná Objednatelem a nezbytná pro
zabránění vzniku prodlení Dodavatele.
2. V případě prodlení Dodavatele s plněním
předmětu Smlouvy, je Dodavatel povinen o této
skutečnosti neprodleně písemně informovat
Objednatele s tím, že současně mu sdělí nejbližší
možný termín plnění. Objednatel je v takovém
případě oprávněn, bez toho aniž by se tím vzdával
jakýchkoliv dalších práv a nároků ze Smlouvy, od
Smlouvy odstoupit a přijmout opatření, které jsou
v dané situaci nezbytná pro zajištění jeho případných
závazků vůči zákazníkovi. Jakékoliv vícenáklady,
které Objednateli takto vzniknou, je Dodavatel
povinen na výzvu Objednatele uhradit. Toto
ujednání neplatí pouze v případě, že se jedná o zásah
vyšší moci.
3. Pokud Dodavatel nesplní své závazky ze
Smlouvy, má Objednatel právo vybrat si jednu nebo
více z následujících variant:
- odstoupit od Smlouvy písemnou formou bez
jakéhokoliv postihu;
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- požadovat okamžitou opravu nebo novou hmotnou
Dodávku;
- požadovat úhradu výdajů spojených s opravou
zboží provedenou Objednatelem;
- požadovat slevu z ceny;
- objednat Dodávku u třetí strany na náklady
Dodavatele.
Dodavatel je povinen akceptovat vybranou volbu
Objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat náhrady
škod vzniklých následkem porušení závazků
Dodavatelem.
5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit a to
s okamžitou platností a účinností v případě, že
Dodavatel:
- podstatně poruší některou z povinností vyplývající
mu ze Smlouvy;
- je platebně neschopný, podá návrh na prohlášení
konkurzu, byl na jeho majetek prohlášen konkurz
nebo vstoupil do likvidace;
Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody, případně ušlého zisku.
XIII. Utajení
1. Dodavatel se zavazuje uchovávat v tajnosti
veškeré písemné a ústní informace obdržené od
Objednatele v rámci Smlouvy, které jsou
Objednatelem prohlášeny za důvěrné.
2. Dodavatel se rovněž zavazuje nepoužít tyto
informace pro jakékoli jiné účely než je plnění podle
Smlouvy.
3. Všechny výkresy, specifikace a jiná technická
dokumentace předaná Objednatelem Dodavateli
zůstává vlastnictvím Objednatele a nebude
kopírována nebo odhalena jakékoli třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
4. Povinnost zachovávat důvěrnost trvá i po zániku
smluvního vztahu. V případě porušení povinností
dle tohoto článku je Dodavatel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé
takové porušení. Nárok Objednatele na náhradu
škody přesahující smluvní pokutu není zaplacením
smluvní pokuty dotčen.
5. Výše uvedené závazky budou platit po dobu deset
(10) let po vypršení účinnosti Smlouvy.
XIV. Vyšší moc

XV. Rozhodné právo, řešení sporů
1. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí
právním řádem České republiky.
2. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou
budou přednostně řešeny vzájemným přátelským
projednáním.
V případě nedosažení dohody o předmětu sporu
tímto způsobem, bude spor řešen u krajského soudu
místně příslušného dle sídla Objednatele.
3. Soudní řízení bude probíhat v českém jazyce.
4. Bude aplikováno procesní právo uvedeného
soudu.
XVI. Závěrečná ustanovení

1. Žádná strana nebude druhou stranou považována
za zodpovědnou za porušení svých závazků ze
Smlouvy, jestliže jí bylo zabráněno v provádění
Smlouvy okolnostmi mimo její kontrolu, za
předpokladu, že tyto okolnosti nemohly být nebo
nebyly očekávány nebo předvídány touto stranou. Za
případy vyšší moci jsou považovány legální stávky,
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přírodní katastrofy, války, mobilizace, embarga,
zabavení majetku, občanské nepokoje a podobné
události, které dočasně nebo trvale brání plnění
povinností stanovených Smlouvou. Případy vyšší
moci musely nastat po vstoupení Smlouvy v platnost
a nemohly být žádnou ze stran Smlouvy ovlivněny
nebo odvráceny.
2. Strana odvolávající se na událost způsobenou
vyšší mocí bude bezodkladně informovat písemně
druhou stranu o započetí působení a ukončení těchto
okolností a předloží ji o daných skutečnostech
doklady či jiné důkazy a doloží, že nastalá situace má
podstatný vliv na možnost plnění předmětu
Smlouvy. Pokud působení vyšší moci zabraňuje
jedné nebo oběma stranám provádění jejich závazků
vyplývajících ze Smlouvy, každá strana bude hradit
své vlastní výdaje spojené s působením vyšší moci.
Dodavatel bude pokračovat v provádění svých
závazků ze Smlouvy, pokud je to reálně účelné a
bude hledat veškeré vhodné alternativní prostředky
neovlivněné událostí vyšší moci.
3. Jestliže zpoždění, které je způsobeno okolnostmi
vyšší moci, trvá více jak dva (2) měsíce od data
prvního uvědomění, strany jsou povinny jednat o
změně podmínek Smlouvy.
4. Nedojde-li k dohodě o změně podmínek Smlouvy
do jednoho (1) měsíce od započetí jednání, má
kterákoliv ze stran právo od Smlouvy odstoupit
formou písemné výpovědi předané druhé straně.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení
oznámení o odstoupení druhé straně.
5. Dodavatel se nemůže odvolávat na vyšší moc,
pokud její účinky nastaly v době, kdy je v prodlení.

1. Obě strany jsou povinné informovat neprodleně
druhou stranu o jakýchkoli okolnostech, které by
mohly ovlivnit plnění závazků vyplývajících
ze Smlouvy.
2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
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neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
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