VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NABÝVACÍ PODMÍNKY(VONP)
účinné od 1. 12. 2011
společnosti Heineken Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 45148066,
DIČ: CZ45148066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1515.

Část 1
Obecná a společná ustanovení
A/ Pojmy
1.

2.

3.

Smlouva o dodávkách: Smlouvou o dodávkách se myslí jakákoliv obchodní, event. jiná
smlouva, kterou odběratel nabývá od dodavatele zboží, činnost vykonanou ve prospěch
odběratele, služby, movité či nemovité věci, anebo jiný nepřímý předmět právního vztahu.
Odběratel: Za odběratele se pro účely těchto obchodních podmínek považuje společnost
Heineken Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 45148066,
která uzavírá smlouvu o dodávkách s dodavatelem, jež se mimo jiné řídí těmito obchodními
podmínkami.
Dodavatel: Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí jakákoliv fyzická
nebo právnická osoba, se kterou je uzavírána smlouva o dodávkách, jež se řídí těmito
obchodními podmínkami.

B/ Použití obchodních nabývacích podmínek a uzavírání smluv o dodávkách
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Pokud mezi smluvními stranami nejsou uzavřeny zvláštní písemné smlouvy vylučující
aplikaci těchto obchodních podmínek, platí pro všechny smlouvy o dodávkách mezi stranami,
a to smlouvu aktuálně uzavíranou, včetně všech jejich dodatků, i smlouvy budoucí, tyto
obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy, a to i v případě, kdy v později
uzavřené smlouvě o dodávkách nebyl učiněn výslovný odkaz na tyto smluvní podmínky; tuto
vůli podřídit i ostatní smlouvy těmto obchodním podmínkám potvrzují smluvní strany
parafováním těchto podmínek, jež bylo provedeno při uzavření první smlouvy o dodávkách,
event. jejich podpisem při, nebo bez uzavření konkrétní smlouvy o dodávkách.
Všeobecné obchodní podmínky dodavatele se neuplatní.
V případě kolize nebo odchylného výkladu českého a anglického znění těchto Všeobecných
obchodních nabývacích podmínek, je určující české znění.
Jednotlivé smlouvy o dodávkách jsou zpravidla uzavírány ve formě zvláštních písemných
smluv pro realizaci jednotlivé dodávky, dále mohou být uzavírány i na základě písemné
objednávky odběratele a po její akceptaci ze strany dodavatele. Veškeré nabídky ze strany
dodavatele jsou pro dodavatele závazné po dobu 30 dnů ode dne doručení takové nabídky
odběrateli. Svou vůli projeví odběratel vystavením závazné písemné objednávky zaslané
dodavateli prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronickou poštou nebo faxem;
smlouva je uzavřena po písemné akceptaci, akceptaci zaslané elektronickou poštou nebo
faxové akceptaci objednávky, byla-li taková akceptace učiněna bez zbytečného odkladu.
Jakékoliv změny v písemné objednávce vyžadují písemnou formu. Ústní nebo telefonické
anonce o zamýšlené či odesílané objednávce odběratele mají pouze informativní charakter a
nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jiným právním úkonem odběratele; objednávka
odběratele je učiněna až v okamžiku, kdy byla dodavateli doručena písemná objednávka
odběratele, a to fyzicky prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronickou poštou a
faxem.
Hovoří-li tyto Všeobecné obchodní nabývací podmínky o písemném právním úkonu, rozumí
se tím i úkon učiněný telegraficky, faxem, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, včetně
e-mailu, jestliže z nich jednoznačně vyplývá obsah úkonu a osoba, která úkon učinila. Je-li
právní úkon učiněn elektronicky, nevyžaduje se zaručený elektronický podpis.
Veškeré informace, včetně informací získaných před uzavřením smlouvy, sdělené si navzájem
mezi stranami jsou důvěrné. Dodavatel není oprávněn informace týkající se existence

smlouvy, obsahu smlouvy, obchodních zvyklostí a praktik, jakož i informace týkající se
dalších činností s provozováním podniku odběratele souvisejících, sdělovat třetím osobám či
je jinak šířit. Obchodní firmu odběratele není dodavatel oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu odběratele sdělovat třetím osobám či jinak publikovat, a to ani v rámci své reklamy
či propagace. Poruší-li dodavatel toto ustanovení, je povinen zaplatit odběrateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení. Právo na náhradu škody v plné výši tím není
dotčeno.

C/ Termín splnění smlouvy
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Mezi smluvními stranami sjednané dodací termíny či termíny splnění jiného závazku musí být
bezpodmínečně dodrženy, jinak se dostává smluvní strana do prodlení s plněním smluvního
závazku; pokud dosud nedošlo k prodlení smluvní strany, avšak stalo se předvídatelným, že k
takovému prodlení dojde, je smluvní strana, u které má prodlení nastat, povinna
bezpodmínečně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně. Po doručení tohoto sdělení
odběrateli vzniká odběrateli právo zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy.
Po písemné dohodě smluvních stran je možné dodávku uskutečnit i mimo sjednaný termín
splnění smlouvy.
V případě, že dodavatel nedodrží termín splnění závazku (dodací lhůtu ) sjednaný mezi
smluvními stranami, uhradí odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny celého
nedodaného peněžitého i nepeněžitého plnění za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu
uhradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne odběrateli v této souvislosti
škoda, kterou lze v plné výši vymáhat samostatně; oba nároky se navzájem nevylučují.
Při prodlení s plněním závazku o více než 48 hodin sjednávají smluvní strany, že pokud
odběratel výslovně nesdělí dodavateli jinak, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní
pokutu ve výši 10 % (deset procent) ceny pozdě dodaného předmětu smlouvy; o částku
odpovídající smluvní pokutě bude započtením snížena cena předmětu smlouvy, již se
odběratel zavázal zaplatit dodavateli. Toto ustanovení neplatí, pokud k prodlení s plněním
závazku dojde z důvodu, který se předvídá v článku C/5. a který nemohl dodavatel ovlivnit a
pokud o tom, že k prodlení dojde, odběratele informoval bez zbytečného odkladu poté, co
důvod prodlení vznikl. Uplatněním práv dle tohoto odstavce nezaniká právo odběratele na
náhradu škody, která by mu prodlením s dodáním předmětu smlouvy vznikla či z vad pozdě
dodaného předmětu smlouvy.Ustanovení článku C odstavec 3 není tímto ustanovením
dotčeno.
Za okolnosti vylučující odpovědnost za škodu se považuje překážka, jež nastala nezávisle na
vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat,
že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v
době vzniku závazku tuto překážku předvídala (dále též „vyšší moc“). Za okolnosti vylučující
odpovědnost za škodu považují smluvní strany zejména živelné pohromy, přírodní katastrofy
a válečné konflikty. Stávky, výluky, vydání či nevydání zakazujícího nebo přikazujícího
předpisu či rozhodnutí orgánu veřejné správy, zpoždění dodávek od subdodavatelů ani vysoké
mrazy vyšší moc nezakládají. Kterákoli ze stran smlouvy je oprávněna písemně oznámit druhé
smluvní straně do 5 (pěti) pracovních dní od okamžiku vzniku vyšší moci, existenci okolnosti
vylučující odpovědnost. Neoznámí-li smluvní strana vyšší moc druhé smluvní straně ve lhůtě
uvedené v předchozí větě, ztrácí právo dovolávat se okolnosti vyšší moci. Trvá-li okolnost
vyšší moci delší dobu než 12 (dvanáct) pracovních dní, je druhá strana oprávněna od smlouvy
odstoupit.
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v
prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

D/ Splnění smlouvy o dodávkách prostřednictvím přepravce
1.

Je-li hmotné plnění – předmět dodávky (věc, zboží, dílo, vydání předmětu úschovy apod.)
dodáván skrze přepravce či vlastní přepravní kapacitou dodavatele, anebo prostřednictvím
držitele poštovní licence či jiného obdobného subjektu, pak musí dodávku doprovázet
očíslovaný dodací list vystavený dodavatelem, ve kterém je nutno uvést číslo objednávky,
druh dodávky a způsob odeslání (železnice, pošta, dopravce, vlastní dovoz). Povinnost připojit
dodací list není dotčena tím, že se dodávka realizuje prostřednictvím třetí osoby (použitím
subdodavatelů, resp. při zapojení spediterů a přepravců).

2.

3.

4.

Při transportu nebezpečných zásilek je dodavatel odpovědný za dodržení zákonných
ustanovení pro přepravu takového nákladu; je povinen při dodání výslovně upozornit, že se
jedná o nebezpečný náklad, event. tuto skutečnost uvést v průvodní dokumentaci. Dodavatel
je povinen dodat nebezpečnou zásilku v takovém stavu, aby po dodání nemohlo dojít k
ohrožení majetku a pracovníků odběratele, či ke škodě, za niž by mohl odběratel odpovídat.
Místem plnění smlouvy je místo určení uvedené odběratelem v objednávce nebo místo
smluvené ve zvl. smlouvě. Není-li dohodnuto jinak, nese dodavatel plné riziko vzniku škody
během transportu dodávaných věcí včetně nakládky a vykládky. Způsob, jakým je dodávka
dopravována, označena, doplněna o průvodní doklady a zabalena, volí dodavatel; při tomto je
však dodavatel povinen řídit se ustanoveními smlouvy, těchto obchodních podmínek a
zákona; pokud tato otázka upravena není, pak je povinen toto provést v souladu s obchodními
zvyklostmi. Dodavatel je povinen předat odběrateli doklady, které jsou nutné k převzetí a k
užívání předmětu dodávky (dodací list, záruční list, certifikát kvality, a případnou technickou
dokumentaci či návod k užívání a návod k údržbě, a to v českém jazyce). Předmět dodávky,
pokud se jedná o stroje, technická zařízení, příp. náhradní díly, musí odpovídat všem v České
republice platným právním předpisům a technickým normám. V případech stanovených
platnými právními předpisy je dodavatel povinen k předmětu dodávky přiložit i příslušné
osvědčení a prohlášení o shodě. Dokud tak neučiní, je v prodlení se splněním svého závazku,
a po dobu trvání tohoto prodlení nemá nárok na odpovídající protiplnění – tj. dodávka nebude
zaplacena dříve, než bude vada v dokumentaci odstraněna, s čímž dodavatel výslovně
souhlasí.
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, jsou náklady na dopravu zahrnuty v ceně dodávky.

E/ Prohlídka předmětu dodávek u věcných dodávek a důsledky zjištění vad při
prohlídce dodávky po dodání (kupní smlouvy, smlouvy o dílo aj.)
1.

2.

3.

Odběratel je oprávněn provést prohlídku předmětu dodávky kdykoliv po dobu jeho výroby, po
dobu jeho skladování, přepravy a dále i po jeho dodání do místa splnění smlouvy. Věta první
se vztahuje i na dodávky poskytované kterýmkoliv ze subdodavatelů dodavatele. Skutečnost,
že v prostorách dodavatele došlo k prohlídce předmětu dodávky, nezakládá doručení, převzetí
či dodání předmětu dodávky, nebo přechod nebezpečí vzniku škody na předmětu dodávky.
Odběratel je oprávněn provést prohlídku předmětu dodávky v rozumné době po jejím dodání,
aby byl ověřen soulad předmětu dodávky s uzavřenou smlouvou a předmět dodávky mohl být
převzat. Dodavatel je povinen poskytnout bezplatně veškerou součinnost, která je nutná k
provedení prohlídky, zejména je povinen poskytnout svůj personál, nástroje a přístup do
prostor apod.
Pokud po provedené prohlídce zjistí odběratel, že předmět dodávky neodpovídá uzavřené
smlouvě co do jakosti, provedení, množství, termínu dodání nebo průvodní dokumentace, je
povinen toto v přiměřené době oznámit dodavateli a vrátit předmět dodávky na náklady a
nebezpečí dodavatele, event. jej ponechat u sebe, či jiného opatrovatele také na náklady a
nebezpečí dodavatele. Neprovedení prohlídky předmětu dodávky po dodání nemá vliv na
trvání nároků odběratele z vad, a to ani v případě, že by se jednalo o vady zjevné.

F/ Platební podmínky
1.
2.

3.

Právo na zaplacení ceny (tj. peněžitého protiplnění za dodávku) vzniká dodavateli řádným
splněním jeho závazku dohodnutým způsobem a v dohodnutém místě plnění.
Po realizaci dodávky je dodavatel povinen zaslat odběrateli samostatně fakturu, která musí
obsahovat : označení faktury a její číslo, číslo dodacího listu, číslo objednávky odběratele,
obchodní firmu a sídlo dodavatele a odběratele, IČ a DIČ dodavatele a odběratele, předmět
plnění a den dodání zboží, označení bankovního spojení dodavatele, udání ceny zboží a
dohodnuté slevy, fakturovanou částku a měnu.
Odběratel je oprávněn vrátit fakturu dodavateli, jestliže tato obsahuje: nesprávné cenové údaje
(zejména liší-li se údaj ve faktuře od cenového ujednání ve smlouvě), nesprávné náležitosti
nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. V tomto případě se hledí na fakturu jako na
nedoručenou. Dodavatel je povinen vady faktury odstranit a zaslat fakturu novou. Toto
ujednání platí obdobně pro případ vystavovaných zálohových faktur.

4.

5.

6.

Splatnost faktury se sjednává 90 dnů od jejího doručení odběrateli, nebude–li mezi smluvními
stranami v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Povinnost odběratele zaplatit cenu
dodávky se považuje za splněnou odesláním peněžité částky odpovídající sjednané ceně z účtu
odběratele. V případě, že dojde k prodlení dodavatele ohledně kterékoliv části plnění podle
smlouvy, je odběratel oprávněn odložit svoje plnění a odběratel tak nemusí provést úhradu na
plnění, s kterým je dodavatel v prodlení, ale ani na jiné plnění, které již bylo podle smlouvy
poskytnuto.
V případě úhrady fakturované ceny dodávky v termínu do 14 dnů ode dne doručení faktury
dodavatelem odběrateli se zavazuje dodavatel dobropisovat odběrateli částku ve výši 5%
fakturované ceny dodávky v termínu do 30 dnů ode dne úhrady faktury. Dnem úhrady se
rozumí připsání uhrazené částky na účet dodavatele.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude mít odběratel za to, že jsou dány podmínky
ustanovení § 109 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, je odběratel v každém takovém jednotlivém případě oprávněn bez
dalšího odvést DPH, kterou mu fakturuje dodavatel jako poskytovatel zdanitelného plnění, na
účet příslušného finančního úřadu (správce daně místně příslušného dodavateli) v souladu s
ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Takto zaplacená
daň se použije pouze na úhradu daně z předmětného zdanitelného plnění. Zaplacením částky
ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením zbytku ceny dodavateli je
považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu v souladu se smlouvou.
Uhrazením částky ve výši daně dle předchozí věty zaniká nárok dodavatele na zaplacení
částky ve výši daně odběratelem.

G/ Průmyslová práva a právo na ochranu
1.

2.

3.

4.

Dodavatel zaručuje odběrateli, že jím provedenou dodávkou nebo službou v tuzemsku, resp. v
některé smluvně sjednané zemi určení, nebudou porušena práva třetích osob. Dodavatel
prohlašuje, že dodávka není zatížena právy třetích osob a zaručuje odběrateli, že je kompletní
a bez vad.
Práva z duševního vlastnictví k předmětům, podkladům a vzorkům, které byly dány
odběratelem k dispozici dodavateli, zůstávají nedotčena a jsou po celou dobu plnění
smluvního závazku vlastnictvím odběratele a tento má právo kdykoliv žádat jejich vrácení.
Návrhy, litografie, štočky, nářadí apod. vyhotovené pro realizaci dodávky přechází do
vlastnictví odběratele, jakmile dodavateli zaplatí sjednané náklady, event. uhradí celou cenu
dodávky.
Dodavatel se zavazuje, že podklady odběratele nebude zpřístupňovat cizím osobám, bude je
považovat za obchodní tajemství a podle toho důvěrně jednat. Dodavatel ručí odběrateli za
škody, které vzniknou porušením uvedeného závazku dodavatelem, jeho zaměstnanci nebo
jím pověřenými osobami. Odběratel má právo na náhradu škody v této souvislosti vzniklé.
Dodavatel odpovídá za právní vady dodávky. Právní vadou se rozumí zejména právo třetí
osoby k předmětu dodávky. Odběratel může v přiměřené době od okamžiku, kdy se o právu
třetí osoby dozví, reklamovat u dodavatele dodané věci a jiné majetkové hodnoty a požadovat
všechny nároky z odpovědnosti za vady, jakož i právo na náhradu škody (včetně ušlého
zisku), která mu v důsledku právní vady dodávky vznikla. Na odpovědnost za právní vady
dodávky se nevztahují lhůty stanovené v článku L/3., 6. a N/ 11., 13. těchto obchodních
podmínek pro odpovědnost za vady a pro záruku za jakost u smluv kupních a smluv o dílo.
Řádně vytknutou vadu je dodavatel povinen odstranit ve lhůtě 14ti dnů. Za porušení jakékoli
povinnosti při odstraňování vad sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10% z
dohodnuté ceny předmětu smlouvy (dodávky). Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

H/ Další ustanovení, volba práva a řešení sporů
1.

2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění uzavřené smlouvy či její
plnění ohrožující, je smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé
straně a vyvolat jednání smluvních stran.
Ohrozí-li nebo zmaří-li některá ze smluvních stran realizaci předmětu smlouvy nebo
podstatným způsobem poruší smlouvu, má druhá smluvní strana právo od této smlouvy
odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: (a) prodlení v
termínu splnění předmětu smlouvy převyšující dobu 10 kalendářních dnů, (b) porušení

3.
4.

5.

6.

7.
8.

podmínek kvantity nebo kvality dodávky a dalších dohodnutých podmínek při realizaci
předmětu smlouvy (např. v objednávce a v akceptaci objednávky, apod.), (c) prodlení se
zaplacením faktury vystavené za uskutečněnou dodávku o více než 30 kalendářních dnů po
lhůtě její splatnosti, (d) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým
subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl
zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení, bylo-li
zahájeno insolvenční řízení, nebo byl prohlášen úpadek, (e) další důvody stanovené zákonem.
Odběratel má právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit bez ohledu na ustanovení
předchozí věty i v případě, že se dodavatel dostane do prodlení, tj. nesplní závazek řádně nebo
včas, byť i jen ohledně části plnění, které je zavázán poskytnout. Právo na odstoupení dle
předchozí věty není vázáno na to, zda je dílčí či částečné plnění hospodářsky využitelné, a
není vázáno ani na to, zda je možno prodlení dodavatele posuzovat jako podstatné, či
nepodstatné. Bez ohledu na předchozí ujednání, také nepodstatné porušení povinností
dodavatele zakládá oprávnění odběratele odstoupit od smlouvy.
Chce-li některá ze stran od smlouvy o dodávkách odstoupit, je povinna svoje odstoupení
písemně oznámit druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstoupení činí.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
na smluvní pokuty, ani ustanovení týkající se řešení sporů a další ustanovení, která podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Kromě výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, smlouvy jejímž předmětem je závazek
k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět
určitou činnost, je odběratel oprávněn vypovědět také smlouvu uzavřenou na dobu určitou. V
případě zániku závazku výpovědí činí výpovědní lhůta 1 měsíc a počíná běžet prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Odběratel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, a to i v
případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní pokuta. Odběratel je rovněž
oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
Smlouva o dodávkách se řídí českým právem, a to zejména obchodním zákoníkem.
Případné spory budou smluvní strany řešit především mimosoudní cestou. Pro případné řešení
soudních sporů mezi smluvními stranami vzniklých se sjednává výlučná místní příslušnost,
kdy pro všechny právní spory včetně sporů o platnost a neplatnost smlouvy platí, že pokud
bude dotčená věc náležet do působnosti okresních soudů, je místně příslušným soudem
Okresní soud Praha – východ, a pokud bude dotčená věc náležet do působnosti krajských
soudů, je místně příslušným Krajský soud v Praze.

I. Společná ustanovení
1.
2.
3.

4.

Tyto všeobecné obchodní nabývací podmínky platí od 01. 12. 2011.
Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila
příslušnou zásilku za nedoručitelnou, či ji smluvní strana odmítla přijmout.
Smluvní strany prohlašují, že tyto obchodní podmínky plní funkci všeobecných obchodních
podmínek ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku a jsou projevem jejich svobodné,
vážné a určité vůle a na důkaz toho připojují svůj podpis, případně parafu podpisu.
V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným,
zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek platná. Strany se zavazují nahradit neplatné
ustanovení těchto podmínek ustanovením jiným, platným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného. Eventuální neplatnost
jednotlivých ustanovení všeobecných obchodních podmínek nechává nedotčenou platnost
ostatních ustanovení.

Část 2
Kupní smlouvy
J/ Použití části druhé
1.
2.

Ustanovení části druhé těchto obchodních podmínek se použijí pouze na smlouvy kupní,
kterými jsou všechny smlouvy, jimiž nabývá odběratel vlastnictví k věcem movitým.
Ustanovení části druhé se použijí na smlouvu současně s ustanoveními části první; pokud jsou
ustanovení části první v rozporu s ustanoveními části druhé, použijí se ustanovení části druhé.

K/ Dodání zboží a přechod vlastnictví
1.

2.

3.

4.
5.

Není-li dodavatel povinen dodat zboží v určitém jiném místě, a to zejména v místě uvedeném
výslovně ve smlouvě nebo v objednávce, pak jeho povinnost dodat zboží spočívá: (a) v
předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele, jestliže smlouva o koupi zahrnuje
přepravu zboží; (b) v ostatních případech v umožnění odběrateli nakládat se zbožím v místě,
kde má odběratel své místo podnikání.
Odběratel se stává vlastníkem dodávaného zboží, jakmile je převezme v místě dodání zboží.
Skutečností dokládající tento moment je podpis oprávněné osoby odběratele na průvodním
dokladu – dodacím listu.
Pokud odběratel poskytl dodavateli suroviny, nářadí, nástroje, črty, rysy, plány, technické,
nebo technologické podmínky a specifikace nebo software apod., zůstávají tyto předměty
vlastnictvím, resp. majetkem odběratele. Dodavatel je povinen uskladnit tyto předměty
odděleně od ostatních předmětů, které patří jemu, nebo třetím osobám. Dodavatel je povinen
označit tyto předměty jako majetek odběratele. Odpovědnost dodavatele na věcech
poskytnutých odběratelem tím není dotčena. Za věci převzaté od odběratele odpovídá
dodavatel jako skladovatel.
Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele až okamžikem řádného převzetí
zboží, bez ohledu na způsob dodání.
Předává-li dodavatel zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází
nebezpečí škody na zboží až okamžikem dokončení vykládky zboží a jeho protokolárním,
případně řádným převzetím kupujícím v místě určení.

L/ Vady zboží, jakost zboží
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Dodavatel musí dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je
zabalit nebo opatřit tak, jak určuje smlouva, případně jak je u zboží daného druhu obvyklé.
Dodavatel odpovídá podle smlouvy za jakoukoli vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu
nebezpečí na odběratele, i když se vada stane zjevnou až po této době.
Dodavatel rovněž odpovídá za jakoukoli vadu zboží, jež vznikne po době uvedené v
předchozím odstavci, jestliže je způsobena porušením některé jeho povinnosti, včetně
nedodržení záruky, že zboží po určitou dobu bude způsobilé pro obvyklé své použití nebo pro
zvláštní použití nebo že si zachová určitou jakost nebo určité vlastnosti;
Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané zboží si uchová svoji jakost po dobu 24 měsíců od
okamžiku dodání zboží.
Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Uplatnění
nároku odběratele na slevu z kupní ceny nevylučuje uplatnění nároku na náhradu zisku ušlého
v důsledku nedostatku vlastností zboží, na něž se sleva vztahuje. Neuplatnění nároků z
odpovědnosti za vady není překážkou uplatnění téhož nároku z jiného právního důvodu.
Byla-li vyloučena záruka, nebo se záruka na konkrétní zboží či jeho vlastnost nevztahuje, pak
platí, že právo odběratele z jakýchkoliv vad zboží zanikne, jestliže odběratel neoznámí
dodavateli vady zboží, které kdykoliv po jeho předání zjistil, nejpozději do dvou let ode dne,
kdy zboží bylo skutečně předáno odběrateli.
Bez ohledu na povahu závazku nebo hospodářský účel smlouvy není povinností odběratele
přijmout částečné plnění. To platí i v případě, že dodané množství zboží odpovídá množství
uvedenému v prohlášení dodavatele (např. dodacím listu, nákladním listu nebo jiném
přepravním dokladu).

8.

Dodavatel
je
povinen:
a) předložit odběrateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však při první dodávce zboží,
technickou specifikaci zboží obsahující popis důležitých fyzikálních vlastností zboží a dále
bezpečnostní list vyhotovený v českém jazyce. Pokud k tomu odběratel dodavatele vyzve, je
dodavatel povinen dodat technickou specifikaci zboží při každé dodávce zboží.
b) předložit odběrateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však při první dodávce, zboží,
doklad o atestu zboží, pokud je zboží atestováno. Pokud k tomu odběratel dodavatele vyzve,
je dodavatel povinen dodat doklad o atestu zboží při každé dodávce zboží.
c) na žádost odběratele předat odběrateli bez zbytečného odkladu vzorek zboží v množství
určeném odběratelem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však při následující dodávce
zboží.
d) bez zbytečného odkladu, nejpozději však při první dodávce zboží předat odběrateli
potvrzení, že do zboží nebyly při výrobě přidány nebezpečné látky, potvrzení o množství
těžkých kovů ve zboží (olovo, kadmium, rtuť a šestimocný chrom, hodnota musí být uvedena
pro každý kov zvlášť), prohlášení, zda je splněna ČSN EN 13 430 o recyklaci, a prohlášení,
zda
je
splněna
ČSN
EN
13
431
o
energetickém
zhodnocení.
e) na žádost odběratele předložit odběrateli bez zbytečného odkladu osvědčení o tom, že zboží
bylo vyrobeno v řízených podmínkách dle sytému řízení jakosti. Pokud k tomu odběratel
dodavatele vyzve, je dodavatel povinen dodat osvědčení při každé dodávce zboží.
f) v případě žádosti předat odběrateli potvrzení o zdravotní nezávadnosti zboží, výsledky
mikrobiologických zkoušek nebo jiné doklady vyplývající z právních předpisů.
9. Veškeré náklady spojené s povinnostmi vyplývajícími z čl. 7 odst. a) - f) jsou součástí kupní
ceny.
10. Dodavatel prohlašuje, že jím dodané zboží bude splňovat parametry uvedené v technické
specifikaci zboží a bude mít parametry shodné s předloženými vzorky. Přitom se nepřihlíží k
zanedbatelným odchylkám, které nemají vliv na využití zboží pro účely odběratele.
11. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli kontrolu výrobních postupů a procesů (tzv. audit) v
závodě dodavatele za účelem ověření schopnosti dosáhnout předpokládaných výsledků a
sjednané kvality zboží.
12. Dojde-li v době trvání smlouvy ke změně parametrů zboží, je o tom dodavatel povinen
informovat odběratele bez zbytečného odkladu. Dodavatel je dále povinen informovat
odběratele o změně podmínek výroby zboží, které by mohly mít vliv na parametry zboží,
zejména o výrobě zboží v jiném než obvyklém závodě dodavatele, změně technologie výroby
nebo dlouhodobé odstávce výrobního zařízení. V případě porušení těchto povinností je
odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit

Část 3
Smlouvy o dílo
M/ Použití části třetí
1.

2.

Ustanovení části třetí těchto obchodních podmínek se použijí pouze na smlouvy o dílo,
kterými jsou všechny smlouvy, jimiž je pro odběratele zhotovováno dílo, které spočívá ve
zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba,
provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné
činnosti; dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo
její části.
Ustanovení části třetí se použijí na smlouvu současně s ustanoveními části první; pokud jsou
ustanovení části první v rozporu s ustanoveními části třetí, použijí se ustanovení části třetí.

N/ Povinnosti smluvních stran
1.

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, dílo
může provést i před sjednanou dobou, avšak před sjednanou dobou se nemůže domáhat jeho
převzetí odběratelem a je povinen je na svůj náklad uchovat do doby dodání stanovené ve
smlouvě.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Dodavatel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu pouze tehdy, jestliže je toto
výslovně umožněno ustanovením smlouvy nebo dodatečným souhlasem odběratele. I když
dodavatel použije při provádění díla se souhlasem odběratele jinou osobu, nese odpovědnost,
jako by dílo prováděl sám. Odběratel si vyhrazuje právo zasahovat do subdodavatelského
systému dodavatele, zejména právo vyloučit subdodavatele z provádění díla či jeho části.
Nebezpečí škody na zhotovované věci nese vždy dodavatel, a to i tehdy, jestliže zhotovuje věc
u odběratele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který odběratel opatřil. Vlastníkem
zhotovované věci je odběratel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na odběratele jeho řádným dodáním. Na
dodavatele přechází nebezpečí škody na zhotovované věci, jež je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů s
provedením díla věcně souvisejících i nákladů vedlejších, zejména přesuny hmot, náklady na
dopravu, koordinační a kompletační činnost, uložení vybouraných hmot a přebytečného
materiálu (v souladu se zákonem o odpadech), úhradu za poskytnuté energie a náklady na
předepsané a smluvené zkoušky.
Byla-li cena za dílo určena na základě rozpočtu a podle smlouvy není zřejmé, zda jde o
rozpočet nezávazný, či závazný, pak platí, že jde o rozpočet závazný a dodavatel je povinen
provést celé dílo za úhrnnou cenu určenou podle rozpočtu, bez ohledu na eventuelní
nedostatky a neúplnosti u dílčích položek rozpočtu.
Byla-li cena určena podle rozpočtu nezávazného, nebo podle rozpočtu s nezaručenou úplností,
a vyšla-li najevo potřeba zvýšení ceny, pak dodavateli nevznikne nárok na určení zvýšení
ceny, jestliže neoznámí písemně nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu: (a) do 4 pracovních dní od okamžiku, kdy se ukázalo,
že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě rozpočtu; event. (b) do 4
pracovních dní od okamžiku, kdy měl dodavatel při vynaložení odborné péče zjistit, že je
nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě rozpočtu.
Dodavateli vzniká nárok na zaplacení ceny okamžikem provedení díla a cena je splatná na
základě vystavené faktury (článek F), která může být vystavena nejdříve po dodání díla.
Odběratel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to i prostřednictvím jím určené osoby;
není-li dílo zhotovováno u odběratele, pak je dodavatel povinen umožnit odběrateli nebo jím
určené osobě, přístup do míst, kde je prováděno dílo. Právo kontrolovat provádění díla má
odběratel i v případě, kdy je předmětem díla nehmotný statek, jenž má být zachycen do
podkladu ve hmotné podobě.
Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním
předáním věci - předmětu díla odběrateli v místě sídla odběratele, nestanoví-li smlouva jiné
místo pro dodání díla. Nejméně 3 pracovní dny před dodáním díla vyzve dodavatel odběratele
k převzetí díla. Předáním zhotovené věci nabývá k ní odběratel vlastnické právo, jestliže je do
této doby měl dodavatel, a na odběratele přechází nebezpečí škody na zhotovené věci.
Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti než zhotovení věci, montáži, údržbě, opravě nebo
úpravě věci, je dodavatel hmotně zachycený výsledek povinen předat odběrateli; tento
výsledek není dodavatel oprávněn poskytnout jiným osobám než odběrateli. Odběratel může
udělit dodavateli písemný souhlas před i po zhotovení díla k jeho dalšímu šíření – tj.
poskytnutí dalším osobám. Jde-li o výsledek činnosti, který je chráněn právem z
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je odběratel oprávněn použít jej ke všem
známým účelům užití v době uzavření smlouvy o dílo.
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Dodavatel
odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Dodavatel odpovídá za vady díla vzniklé i
po předání předmětu díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané dílo si uchová svoji jakost po dobu 2 let a v případě
staveb po dobu 5 let od okamžiku předání díla.
Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Uplatnění
nároku odběratele na slevu z ceny nevylučuje uplatnění nároku na náhradu zisku ušlého v
důsledku nedostatku vlastností zboží, na něž se sleva vztahuje. Neuplatnění nároků z
odpovědnosti za vady není překážkou uplatnění téhož nároku z jiného právního důvodu.
Byla-li vyloučena záruka, nebo se záruka na konkrétní dílo, či jeho část, či jeho dílčí vlastnost
nevztahuje, pak platí, že právo odběratele z jakýchkoliv vad zboží zanikne, jestliže odběratel
neoznámí dodavateli vady zboží, které kdykoliv po jeho předání zjistil, nejpozději do dvou let
a v případě staveb do pěti let ode dne, kdy zboží bylo skutečně předáno odběrateli.

16. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru
pracoviště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí dodavatel bezpečnost
zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za
škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, odběrateli nebo třetím osobám.
Dodavatel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
dodavatel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP a PO,
vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje dodavatel na vlastní náklady a
odpovědnost.
17. Dodavatel je povinen na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně
dodržovat veškeré platné právní předpisy a v případě realizace díla v areálu odběratele interní
předpisy odběratele, se kterými byl dodavatel seznámen. Dodavatel je povinen s těmito
interními předpisy odběratele seznámit své zaměstnance aj. osoby, které se podílejí na
realizaci dohodnutého předmětu smlouvy.
18. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky dodavatele k požití alkoholických nápojů nebo
jiné návykové látky na staveništi, je povinen vedoucí dodavatele dotyčného pracovníka
okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní vedoucí nebo
technický dozor odběratele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin
pracovníkem jiným. Pracovníci dodavatele jsou povinni podrobit se na žádost odběratele
dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti
oprávněného zástupce dodavatele. V případě, že se pracovník dodavatele odmítne podrobit
takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.
Dodavatel je povinen dodržovat zák. č.379/2005 Sb. v platném znění - o ochraně před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jakož i příslušná ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. v
platném znění, zákoník práce, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a souvisejících
prováděcích vyhlášek.
19. Za porušení nebo nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany v areálu odběratele v rámci provádění díla zaplatí dodavatel odběrateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení nebo nedodržení. Tuto
smluvní pokutu uhradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v této souvislosti
odběrateli škoda, kterou lze v plné výši vymáhat samostatně.

Část 4
Smlouvy licenční
O/ Použití části čtvrté
1.

2.

Ustanovení části čtvrté těchto obchodních podmínek se použijí pouze na smlouvy licenční k
předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, kterými jsou všechny smlouvy,
jimiž je odběrateli umožněno užívat jakýkoliv předmět, jenž je chráněn jako průmyslové
právo, nebo smlouva, jíž získává oprávnění užít autorské dílo, zvukový záznam, umělecký
výkon, obrazový záznam, zvukově obrazový záznam, fotografie, databáze, počítačový
program či software.
Ustanovení části čtvrté se použijí na smlouvu současně s ustanoveními části první; pokud jsou
ustanovení části první v rozporu s ustanoveními části čtvrté, použijí se ustanovení části čtvrté.
Pokud je ujednání mající charakter licenční smlouvy obsaženo v jiné smlouvě, tj. je obsaženo
na listině s jinou smlouvou, použijí se ustanovení této části na ta ujednání obsažená v listině,
která mají charakter licenční smlouvy, jak byla specifikována v odstavci 1 tohoto článku.

P/ Dílčí ustanovení licenční smlouvy
1.

2.

Nestanoví-li smlouva jinak, pak platí, že licenci je odběratel oprávněn užívat nejen v České
republice, ale ve všech zemích, kde odběratel aktuálně působí, čímž se rozumí nejen provoz
vlastní výroby, ale i umístění skladů nebo vývoz produktů do těchto zemí.
Není-li ve smlouvě uvedena doba trvání licence, pak platí, že licence byla ve sjednaném
rozsahu udělena na dobu neurčitou; výpovědní doba licenční smlouvy činí v takovém případě
3 měsíce, a to i bez nutnosti udání důvodů výpovědi. Výpovědní lhůta počíná prvního dne

3.
4.

5.
6.
7.
8.

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
Odběratel je oprávněn vypovědět také licenční smlouvu sjednanou na dobu určitou.
Není-li ve smlouvě stanoven rozsah, pak platí, že (a) ochranné známky je oprávněn odběratel
použít pro všechny své produkty a související, zejména reklamní materiály; (b) autorská díla
je oprávněn použít pro všechny způsoby použití známé v okamžiku uzavření licenční
smlouvy, (c) počítačové programy a software je oprávněn použít na všech svých zařízeních,
do kterých je možno software, resp. počítačový program implementovat; za taková zařízení se
považují všechna zařízení (osobní počítače, servery atp.), která odběratel užívá, bez ohledu na
to, komu patří.
Nestanoví-li smlouva licenční jinak, není odběratel povinen vykonávat právo, pro které nabyl
právo k výkonu uzavřením licenční smlouvy.
Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, může odběratel oprávnění tvořící součást licence zcela
nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence).
Nebyla-li ve smlouvě sjednána odměna za poskytnutí licence, pak strany prohlašují, že licence
je poskytována bezúplatně.
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, není dodavatel oprávněn k výkonu práva, jež je
předmětem licence a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám.

Část 5
Smlouvy mandátní, komisionářské, zprostředkovatelské
Q/ Použití části páté
1.
2.

Ustanovení části páté těchto obchodních podmínek se použijí pouze na smlouvy mandátní,
komisionářské a zprostředkovatelské.
Ustanovení části páté se použijí na smlouvu současně s ustanoveními části první; pokud jsou
ustanovení části první v rozporu s ustanoveními části páté, použijí se ustanovení části páté.
Pokud je ujednání mající charakter smlouvy podle odstavce Q/1. obsaženo v jiné smlouvě, tj.
je obsaženo na listině s jinou smlouvou, použijí se ustanovení této části na ta ujednání
obsažená v listině, která mají charakter smlouvy specifikované v odstavci Q/1. tohoto článku.

R/ Dílčí ustanovení smluv uvedených v odstavci Q/1.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Není-li u mandátní a komisionářské smlouvy výslovně stanovena úplata, má se za to, že úplata
není sjednána a že dodavatel provede činnost bezúplatně. Není-li u týchž smluv určeno, že
může dodavatel činnost realizovat skrze třetí osobu, je povinen ji vykonat osobně.
Není-li v mandátní smlouvě obsaženo výslovné zmocnění, nebo nebyla-li udělena plná moc s
výslovným určením, pak nesmí dodavatel zastupovat odběratele v jakémkoliv řízení před
státním orgánem, ledaže se jedná o pouhé neformálním získávání informací apod., nikoliv o
právní úkon.
Není-li v kterékoliv smlouvě podle článku Q určeno výslovně, jaké náklady mají být hrazeny,
pak platí, že náhrada nákladů dodavatele je obsažena v úplatě, která byla sjednána. Nebyla-li
úplata sjednána a nebyly-li určeny ani náklady, které budou hrazeny, pak má dodavatel právo
na náhradu nutných a písemně prokázaných nákladů, až do částky, která odpovídá hodnotě
prospěchu, který získal odběratel, nejvýše však do částky 5.000,- Kč.
Nárok na úplatu u smlouvy mandátní vzniká mandatáři teprve tehdy, přinesla-li jím
vykonávaná činnost očekávaný výsledek.
Nárok na provizi u smlouvy zprostředkovatelské vzniká dodavateli teprve splněním závazku
třetí osoby ze zprostředkovávané smlouvy.
Směřuje-li zprostředkovatelská smlouva k uzavření smlouvy s plněním trvalým či opětovným
(zejména nájem, podnájem), vzniká dodavateli nárok na provizi teprve tehdy, trval-li vztah
založený těmito smlouvami alespoň tři měsíce.

Část 6
Smlouvy s mezinárodním prvkem
S/ Použití části šesté
1.

Ustanovení části šesté se použijí na smlouvy s mezinárodním prvkem.

T/ Volba práva, prorogace
1.

2.

3.

	
  

Pokud je uzavírána smlouva o dodávkách s dodavatelem z jiného státu, nebo je uzavírána
ohledně předmětu v cizím státě, nebo z jiného důvodu je nutno uzavíranou smlouvu o
dodávkách považovat za právní vztah s cizím prvkem, pak platí, že smlouva o dodávkách se
řídí českým právem, a to zejména obchodním zákoníkem, přičemž u kupních smluv s
mezinárodním prvkem se použije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(Vídeň, 1980), jež je součástí českého právního řádu; Úmluva podle věty před středníkem se
použije i v případě, že dodavatel nemá sídlo nebo místo podnikání na území státu, který je
smluvní stranou Úmluvy.
Případné spory budou smluvní strany řešit především mimosoudní cestou. Pro případné řešení
soudních včetně sporů o platnost a neplatnost smlouvy mezi smluvními stranami vzniklých se
sjednává výlučná místní příslušnost, kdy pro všechny právní spory platí, že pokud bude
dotčená věc náležet do působnosti okresních soudů, je místně příslušným soudem Okresní
soud Praha – východ, a pokud bude dotčená věc náležet do působnosti krajských soudů, je
místně příslušným Krajský soud v Praze.
Sazba smluvní pokuty uvedené v článku C/3. věta prvá se ve vztazích s mezinárodním prvkem
zvyšuje na dvojnásobek tam uvedené procentní výměry.

