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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydané dodavatelem (dále jen „VOP“) upravují vzájemná
práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a objednatele, vyplývající z jejich
vzájemné obchodní spolupráce.

1.2.

Tyto VOP společnosti dodavatele se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu mezi
dodavatelem a objednatelem, pokud není v konkrétní smlouvě mezi objednatelem a
dodavatelem stanoveno jinak.

1.3.

Dodavatel: společnost Blumenbecker Prag s.r.o., IČ: 63072394, DIČ: CZ63072394, sídlem
Počernická 96, 108 00 Praha 10 – Malešice, společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35878, (dále jen „Blumenbecker Prag s.r.o.“ nebo
„dodavatel“).

1.4.

Objednatel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby společnosti
Blumenbecker Prag s.r.o. v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání.

1.5.

Dodávka (definice pro účely těchto VOP) :
a)

Vlastní produkt společnosti Blumenbecker Prag s.r.o.,

b)

Produkt vyrobený třetí stranou,

c)

Dílo v dohodnutém rozsahu.

1.6.

Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle písemné objednávky objednatele odsouhlasené
dodavatelem, resp. dle kupní smlouvy a dále plnění dodavatele definované v předmětu
smlouvy o dílo. Dodavatel má právo využít k realizaci předmětu dodávky subdodávku třetí
strany.

1.7.

Protiplnění objednatele: souhrn všech podmínek a opatření na straně objednatele a jeho
subdodavatelů, které jsou nezbytné pro plnění dodávky dodavatelem včetně potřebné
operativní součinnosti pracovníků objednatele. Mezi tyto opatření patří zejména zajištění:
•

vstupu a vjezdů pracovníků dodavatele a jeho subdodavatelů na stavbu,

•

vhodného a bezpečného pracovního prostředí pro pracovníky dodavatele a jeho
subdodavatele v souladu s veškerými právními předpisy upravujícími BOZP a PO,

•

vyhřívaný a uzamykatelný prostor pro uskladnění a montáž součástí díla a nástrojů
dodavatele,

•

zastavení výroby pro umožnění práce na díle,

•

výrobků pro testování díla; všech potřebných médií pro provoz ,

•

dostatečné internetové konektivity pro datové připojení,
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•

součinnost subdodavatelů objednatele a dalších třetích stran dle požadavků dodavatele
apod. ,

•

a dále pak poskytnutí všech technologických informací, organizační podkladů a informací
během nabídky a realizace zakázky, které ovlivňují technické řešení, výrobní proces a
vlastní realizaci dodávky.

1.8.

Písemná forma: pro účely těchto VOP se za úkony učiněné v písemné formě považují vedle
písemností v listinné podobě, opatřených vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců,
rovněž i elektronická pošta (email), není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

1.9.

Smluvní vztah: vztah mezi dodavatelem a objednatelem, uzavřený písemně za účelem plnění
dodávky dle dohodnutého rozsahu.

1.10.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem se řídí příslušnou smlouvou, těmito VOP,
které tvoří nedílnou součást tohoto smluvního vztahu, a dále potom legislativou ČR, především
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (v platném znění). V případě rozporu mezi
smlouvou, VOP a zákonem se použijí ustanovení v tomto pořadí – ustanovení smlouvy,
ustanovení VOP, ustanovení občanského zákoníku.

1.11.

Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká :
a)

b)
c)
d)

Písemným potvrzením objednávky dle článku 2 těchto VOP dodavatelem, pokud
není interními předpisy dodavatele požadována forma dle článků 1.11. b) nebo
1.11. c), nebo
Písemně uzavřenou kupní smlouvou na předmět dodávky, podepsanou
oprávněnými zástupci dodavatele a objednatele, nebo
Písemně uzavřenou smlouvou o dílo, podepsanou oprávněnými zástupci
dodavatele a objednatele, nebo
Akceptací nabídky dodavatele objednatelem, kdy za takovou akceptaci se považuje
zejména písemná akceptace objednatele, úhrada zálohové platby nebo
konkludentní jednání objednatele.

1.12.

Nabídka dodavatele se považuje za závaznou pouze v případě, že je to v ní výslovně uvedeno.
Pokud není uvedeno jinak, je platnost nabídky omezena na 30 kalendářních dnů.

1.13.

Pokud objednatel po nabytí účinnosti těchto VOP učiní objednávku u dodavatele, vyjádří tím
výslovný souhlas s VOP dodavatele platnými a účinnými v době objednání dodávky.

1.14.

VOP jsou závazné pro veškeré smluvní vztahy dodavatele a jeho objednatelů s tím, že
dodavatel provádí dodávky objednateli výhradně na základě těchto VOP.

1.15.

Tyto VOP spol. Blumenbecker Prag s.r.o. mají přednost před jakýmikoliv jinými obchodními či
smluvními podmínkami objednatele. Použití všeobecných obchodních podmínek objednatele
se tímto vylučuje, pokud nejsou dodavatelem výslovně akceptovány písemným souhlasem
dodavatele v listinné podobě, stvrzeným podpisem oprávněného zástupce dodavatele. To platí
i v případě, kdy by všeobecné obchodní podmínky objednatele nebyly v rozporu s VOP
dodavatele. Jednání dodavatele a plnění smluv dodavatelem neplatí jako souhlas s aplikací
podmínek odlišných od VOP dodavatele.

1.16.

Dohodnou-li se dodavatel a objednatel na jiných podmínkách, než je uvedeno v těchto VOP,
pak je tato dohoda platná pouze za předpokladu, že je uzavřená formou písemné smlouvy
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objednatele s dodavatelem, stvrzené podpisy oprávněných zástupců obou stran. Podmínky,
které nejsou takto upraveny, zůstávají v platnosti dle těchto VOP.
1.17.

VOP dodavatele jsou veřejné a jsou dostupné
www.blumenbecker.cz

na jeho internetové domovské stránce

2.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

2.1.

Objednávku je možné doručit dodavateli e-mailem, poštou a nebo osobně. Dodavatel si
vyhrazuje právo objednávku odmítnout.

2.2.

Dodavatel není povinen akceptovat objednávku objednatele podanou telefonicky nebo
osobně, pokud nebude tato následně doložena i objednávkou v písemné formě s níže
uvedenými náležitostmi:
a) identifikaci, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení,
b) obchodní jméno a IČO/DIČ objednatele,
c) kontaktní osobu objednatele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel. a email. spojení,
d) předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci s odkazem na nabídku
dodavatele, ve které je specifikace uvedena,
e) navržený termín dodání,
f) způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
g) způsob odběru výrobků/dodávky,
h) jiné, doplňující údaje.

2.3.

Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je dodavatel oprávněn
postupovat dle těchto VOP, popřípadě dle svých standardních postupů a objednávku
odmítnout.

2.4.

V případě, že objednávka neodkazuje na platnou nabídku, není dodavatelem považovaná za
závaznou a je oprávněn objednávku odmítnout.

2.5.

V případě technických nejasností je nutné tyto jednoznačně odstranit. Pracovníci dodavatele
budou v takovémto případě kontaktovat odpovědné pracovníky objednatele. V případě, že
objednatel neposkytne potřebnou součinnost pro vyjasnění technických nejasností do 5
pracovních dnů, nebude dodavatel považovat objednávku za závaznou a má právo ji odmítnout.

2.6.

V případě, že po potvrzení objednávky dojde ze strany objednatele k požadavku na změnu
technické specifikace anebo jiných podmínek ovlivňujících plnění předmětu dodávky, je
objednatel povinen o tomto informovat písemnou formou odpovědné pracovníky dodavatele.
Dodavatel je v takovém případě oprávněn okamžitě pozastavit plnění předmětu dodávky do
vyjasnění všech dopadů změn ve specifikaci na předmět dodávky. V případě, že je výsledkem
jednání smluvních stran jakákoliv změna v podmínkách dle uzavřené smlouvy, je objednatel
povinen uzavřít písemnou dohodu s dodavatelem, která bude dotčené podmínky plnění
smlouvy upravovat formou dodatku ke smlouvě. V případě, že objednatel nebude ochoten
přistoupit k jednání o nových podmínkách, je dodavatel oprávněn od uzavřené smlouvy
odstoupit za podmínek dále uvedených v těchto VOP. V případě odstoupení od smlouvy ze
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strany dodavatele z důvodů dle toho článku je objednatel povinen nahradit zhotoviteli
veškerou vzniklou škodu, včetně ušlého zisku a veškerých nákladů, které byly dodavatelem do
okamžiku odstoupení od smlouvy v souvislosti s přípravou plnění předmětu dodávky
vynaloženy.
2.7.

V případě jakéhokoliv návrhu objednatele na změnu technické specifikace anebo jiných
podmínek ovlivňujících předmět dodávky dle čl. 2.6. výše, vyhotoví dodavatel ocenění
požadovaných změn a objednatel je povinen s dodavatelem jednat o navýšení ceny dodávky.
V případě, že se strany nedohodnou na upravených cenových podmínkách, je dodavatel
oprávněn od smlouvy odstoupit a objednatel je povinen nahradit zhotoviteli veškerou vzniklou
škodu, včetně ušlého zisku a veškerých nákladů, které byly dodavatelem do okamžiku
odstoupení od smlouvy v souvislosti s přípravou plnění předmětu dodávky vynaloženy.

2.8.

V případě jakéhokoliv návrhu objednatele na změnu technické specifikace anebo jiných
podmínek ovlivňujících předmět dodávky je dodavatel oprávněn okamžitě zastavit veškeré
práce na předmětu dodávky, dokud mezi stranami nebudou sjednány nové podmínky dodávky,
včetně podmínek cenových a termínu plnění. Dodací lhůta se v případě jakéhokoliv návrhu
objednatele automaticky prodlužuje o přiměřenou dobu odpovídající charakteru změnových
požadavků a potřebných kapacit dodavatele, nebyla-li výslovně sjednána lhůta nová. Není-li
mezi stranami nová dodací lhůta sjednána, určuje prodlouženou dodací lhůtu dodavatel.

2.9.

Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího výslovného označení za závaznou v písemné
smlouvě nebo potvrzení objednávky objednatele dodavatelem. V ostatních případech platí
dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za porušení smlouvy.

2.10.

Dodavatel se zavazuje, vytvoří-li se překážky, bránící mu v plnění předmětu dodávky,
neprodleně o tomto informovat objednatele a dohodnout s ním další postup.

2.11.

Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje o dobu působení překážek v případech, kdy je dodávka
opožděna v důsledku objektivních, nepředvídatelných či neodvratitelných okolností a
okolností vyplývající z působení vyšší moci a důsledků působení vyšší moci. Odpovědnost
dodavatele za nedodržení dodací lhůty je v těchto případech zcela vyloučena, a to i v případě,
byla-li dodací lhůta sjednána jako závazná. V případě, že objednatel neplní protiplnění, ke
kterému se zavázal, a jakékoliv další závazky vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn okamžitě
zastavit veškeré práce na předmětu dodávky a jednostranně změnit termín dodání, a to dle
kapacit dodavatele. Dodavatel obnoví práce na předmětu dodávky jakmile bude poskytnuto
sjednané protiplnění ze strany objednatele

2.12.

Závaznou dodací lhůtu (termín) je dodavatel oprávněn posunout v případech, kdy objednatel
mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho technickým
vyjasněním. Závaznou dodací lhůtu je dodavatel oprávněn posunout i v případě pokud se jedná
o dodávku výrobku třetí strany a dodavatel tak nemá na termín dodání přímý vliv.

2.13.

Dodavatel je oprávněn k dílčímu plnění předmětu dodávky, případně i před stanovenou dodací
lhůtou.

2.14.

Pojištění přepravy zabezpečí dodavatel pouze na základě písemného ujednání s objednatelem.

2.15.

V případě vztahu uzavřeného na základě písemné kupní smlouvy či smlouvy o dílo počíná běžet
dodací lhůta nejdříve ode dne doručení řádně podepsané kupní smlouvy či smlouvy o dílo do
sídla dodavatele, není-li smlouvou určeno jinak.
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2.16.

V případě, že objednatel neposkytuje protiplnění v dohodnutém rozsahu a termínech, je
dodavatel oprávněn pozastavit dodávku na dobu nezbytnou a požadovat kompenzaci všech
nákladů souvisejících s tímto krokem, včetně ušlého zisku a nákladů, způsobených zejména
rezervováním nevyužitých pracovních kapacit na dodávku objednatele. V případě, že absence
protiplnění objednatele zásadně naruší harmonogram dodávky, je dodavatel oprávněn
písemným oznámením pozastavit plnění předmětu dodávky a požadovat projednání nových
podmínek smlouvy s objednatelem. V případě, že k vzájemné dohodě o nových podmínkách
nedojde, tak má dodavatel právo ukončit plnění předmětu dodávky dle čl. 7. těchto VOP.

2.17.

Pokud dodavatel nedodrží sjednaný termín plnění předmětu dodávky výhradně vlastní vinou,
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny části dodávky v prodlení, za každý
úplný týden prodlení, ve kterém objednateli kvůli tomuto prodlení prokazatelně vznikla škoda.
Smluvní pokuta splatná v případě prodlení je omezena na 5% z ceny části dodávky v prodlení,
avšak v žádném případě nepřekročí 5% celkové smluvní ceny dodávky.

3.

CENOVÉ PODMÍNKY

3.1.

Objednatel je povinen hradit veškeré vícepráce a vícenáklady vyvolané změnou technických
parametrů a jiných podmínek dodávky ze strany objednatele.

3.2.

Platby objednatele za dodávky se uskutečňují jako:
a) platby předem,
b) platby v hotovosti (platí pouze pro platby na dobírku přepravní službě v oboustranně
dohodnutých případech),
c) platby na základě faktury s udanou dobou splatnosti.

3.3.

Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Ve všech
případech pro platbu předem platí, že odběr dodávky objednatelem nebo zahájení prací na
díle je možné až poté, co bude částka ve výši zálohy na kupní cenu/cenu dodávky díla připsána
na účet dodavatele. Po uskutečněném zdanitelném plnění je objednateli zaslán řádný daňový
doklad s vyúčtováním DPH v zákonné výši. Pouze na základě zvláštní písemné dohody může
dodavatel akceptovat i potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z
bankovního účtu objednatele s uvedenou platbou. V případě, že objednatel nezaplatí
zálohovou platbu v termínu splatnosti je dodavatel oprávněn pozastavit plnění dodávky
a/nebo změnit dodací termíny. V případě, že objednatel nezaplatí zálohovou platbu ani
v náhradní lhůtě na základě dodatečné výzvy, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4.

Pokud není uvedeno jinak, je doba splatnosti faktur stanovena na maximálně 21 kalendářních
dnů od vystavení. V případě zálohových faktur je splatnost stanovena na maximálně 14 dnů.

3.5.

V případě, že je objednatel s platbou faktury v prodlení delším než 14 kalendářních dnů, je
dodavatel oprávněn dosud neprovedené části dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě
předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro dodavatele přijatelné. Tímto není dotčen
nárok dodavatele na náhradu škody, smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení.

3.6.

V případě, že, je objednatel s platbou faktury v prodlení, zavazuje se zaplatit dodavateli
smluvní pokutu, a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,1%, a dále pak 0,5% z
celkové nezaplacené částky za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
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3.7.

Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury.
Písemně nenasmlouvané krácení položek ve faktuře není možné. Zaplacením se rozumí
připsání platby na účet dodavatele.

3.8.

Vlastnické právo k dodávce přechází na objednatele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny,
všech víceprací a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.), a to i tehdy,
pokud již došlo k jeho předání.

4.

NEMOŽNOST REALIZACE DODÁVKY

4.1.

V případě, že dodavatel zjistí, že s ohledem na současné možnosti vědy a techniky je dodávka
nerealizovatelná dle původní technické specifikace, nebo je realizovatelná pouze za podstatně
změněných podmínek a zvýšených nákladů, bude o tom bez zbytečného odkladu informovat
objednatele. Objednatel je v takovém případě povinen zahájit s dodavatelem jednání o změně
smlouvy.

4.2.

V případě, že se dodavatel s objednatelem nedohodnou na změně technické specifikace
nezbytné pro realizaci dodávky nebo na jiných podmínkách a parametrech dodávky, je
dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.3.

V případě, že je dodávka nerealizovatelná za stávajícího stavu možností vědy a techniky, a tuto
okolnost nebylo možno předvídat ani s vynaložením veškeré možné odborné péče, považuje se
v takovém případě technická nerealizovatelnost dodávky za okolnost vyšší moci a dodavatel
neodpovídá objednateli za případně vzniklou škodu.

5.

PŘEVZETÍ DODÁVKY

5.1.

Převzetí předmětu dodávky stvrzuje objednatel podpisem dodacího listu nebo předávacího
protokolu přepravní společnosti nebo předávacího protokolu dodavatele. V případě plnění
předmětu dodávky ze smlouvy o dílo je převzetí díla dojednáno ve smlouvě.

5.2.

Je-li potřeba k vyložení předmětu dodávky použít manipulační techniku (vysokozdvižný vozík,
paletový vozík apod.), je dodavatel povinen v dostatečném předstihu informovat objednatele
o zasílané dodávce s uvedením objemových parametrů dodávky pro zajištění dostatečných
prostředků na straně objednatele pro vyložení a uskladnění dodávky. Potřebné manipulační
prostředky nejsou zajištěny dodavatelem a jejich zajištění je protiplněním objednatele.

5.3.

Nebezpečí škody na výrobku/dodávce přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí od
přepravce a nebo uskladnění v prostorách objednatele.

5.4.

Požaduje-li objednatel doručit dodávku na jiné místo než je sklad dodavatele, je povinen v
přiměřené výši uhradit balné, dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s
přepravou této dodávky, pokud není dojednáno jinak.

5.5.

Při převzetí zásilky od dopravce je objednatel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho
zástupce ověřit stav a množství předmětu dodávky. V případě ztráty nebo poškození dodávky
při přepravě je objednatel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození (včetně
fotodokumentace škod) nebo ztrátě, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u
přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech objednatel
neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 dní) a jako

Blumenbecker Prag s.r.o., IČ: 63072394, DIČ: CZ63072394,
sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10 – Malešice, společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 35878,

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Blumenbecker Prag s.r.o.

7

přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že objednatel výše uvedený zápis
nevyhotoví, má se za to, že se objednatel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy
zásilky.
5.6.

Nepřevezme-li objednatel dodávku z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení),
nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.

5.7.

Nevyzvedne-li si objednatel dodávku do 10 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je
dodavatel oprávněn dodávku vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od
tohoto okamžiku běží pro dodávku záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s
uskladněním přechází na objednatele.

5.8.

Pokud má objednatel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a nebo
neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace další dodávky by přesáhla stanovený limit
pro závazky daného objednatele, pak má dodavatel právo pozastavit další dodávky objednateli
až do doby vyrovnání závazků objednatelem. O tomto stavu informuje dodavatel objednatele
písemnou formou. Takovéto zadržení dodávky nemůže být posuzováno jako prodlení v dodací
lhůtě ze strany dodavatele.

6.

ODPOVĚDNOST

6.1.

Dodavatel je povinen nahradit újmu na zdraví a újmu plynoucí z úmyslného jednání dle
platných právních předpisů, není-li stanoveno jinak. Dodavatel neodpovídá a nenahrazuje ušlý
zisk objednatele.

6.2.

Není-li sjednáno jinak, je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 12 měsíců. Lhůta
začíná běžet v den přechodu nebezpečí škody.

6.3.

Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou
specifikací, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.

6.4.

Objednatel má právo uplatnit záruku jen na výrobky, které vykazují prokazatelné vady,
vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.

6.5.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžné k danému provozu výrobku, na
bezpečnostní zařízení zničená v důsledku jejich bezpečnostní funkce, na měřící přístroje, na
vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním,
chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.

6.6.

Záruka se rovněž neuplatní v případě spotřebního materiálu, z jehož povahy vyplývá kratší
životnost, než je stanovená záruční doba 12 měsíců, a dále i v případě, kdy jde o dodávku se
samostatně vyznačeným datem spotřeby či trvanlivosti.

6.7.

Pokud objednatel použije dodávku k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl,
a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky objednatele na
úhradu škody způsobené po dalších úpravách předmětu dodávky mimo působnost dodavatele
(např. zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.

6.8.

Za výrobky třetích stran dodané dodavatelem, ručí tento pouze v rozsahu záručních podmínek
těchto třetích stran.
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6.9.

Zjistí-li objednatel na předmětu dodávky vadu, je povinen toto neprodleně písemnou formou
oznámit dodavateli. Neučiní-li tak, záruka zaniká. V reklamaci musí objednatel uvést přesný
popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití dodávky.

6.10.

Vady spočívající v počtu kusů dodávky, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen
objednatel písemně ohlásit nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li
tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po
převzetí předmětu plnění objednatelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí.

6.11.

Objednatel je povinen na vlastní náklady vadnou část dodávky dopravit zpět dodavateli.
V případě, že se jedná o dodávku, jejíž funkčnost je závislá na dalším zařízení, je dodavatel
oprávněn prostřednictvím svých zástupců prověřit na místě instalace, zda je nárok oprávněný
či nikoliv a objednatel je povinen mu to umožnit. Bude-li shledáno, že reklamace je
neoprávněná, je objednatel povinen dodavateli nahradit všechny prokazatelné náklady vzniklé
s řešením reklamace, včetně času a cestovních nákladů. Pokud není dojednáno jinak, tak je
místo plnění náhradní dodávky stanoveno dle původní dodací podmínky.

6.12.

Bez ohledu na to, zda se jedná o odpovědnost smluvní, deliktní (včetně nedbalosti a porušení
zákonné povinnosti) či jinou, nemá dodavatel v žádném případě povinnost nahrazovat ušlý zisk
nebo příjmy, ztrátu produkce, přerušení provozu nebo ztrátu užívání, kapitálové náklady,
ztrátu zájmu, ztrátu informací a/nebo údajů, nároky vyplývající ze smluv objednatele s třetími
osobami, ani žádnou nepřímou nebo následnou škodu.

6.13.

Bez ohledu na to, zda se jedná o odpovědnost smluvní, deliktní (včetně nedbalosti a porušení
zákonné povinnosti) nebo o jinou odpovědnost vzniklou na základě smlouvy či v souvislosti se
smlouvou, nepřesáhne celková odpovědnost dodavatele 10 % smluvní ceny na jednu událost,
a v každém případě bude úhrnně omezena na 30 % smluvní ceny.

6.14.

Celková úhrnná povinnost dodavatele nahradit újmu objednateli plynoucí z této smlouvy nebo
vzniklá v souvislosti s touto smlouvou v žádném případě nepřekročí 30% smluvní ceny nebo
částku ve výši 2.000.000 CZK, podle toho, která z nich bude nižší.

6.15.

Veškerá povinnost dodavatele nahradit újmu podle této smlouvy zanikne uplynutím lhůty pro
uplatnění práv z vadného plnění, ledaže je to v rozporu s ustanoveními právních předpisů.

6.16.

Dodavatel k předmětu dodávky vystavuje příslušný certifikát bezpečnosti v souladu s právními
předpisy a příslušnými technickými normami, uživatelský manuál a provádí instruktáž.
V případě jakýchkoliv změn a neoprávněných zásahů objednatele nebo třetí strany do
předmětu dodávky pozbývá certifikát bezpečnosti platnost a dodavatel neodpovídá za
jakékoliv škody, včetně případné škody na zdraví, způsobené předmětem dodávky po
jakémkoliv neoprávněném zásahu nebo v případě nerespektování uživatelského manuálu či
instruktáže.

7.

UKONČENÍ SMLOUVY

7.1.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy s okamžitou účinností písemně odstoupit , pokud je
objednatel v úpadku, je proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, jeho
majetek je předmětem exekučního řízení nebo veřejné nedobrovolné dražby, je uskutečněn
jakýkoli krok směřující ke zrušení objednatele s likvidací.;
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Bez ohledu na svá ostatní případná práva plynoucí z těchto VOP, smlouvy nebo právních
předpisů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, , pokud :
a) se objednatel dopustil porušení smlouvy podstatným způsobem a toto porušení
nenapravil v přiměřené lhůtě po vyrozumění ze strany společnosti dodavatele, nebo
b) je v prodlení s jakoukoli platbou nebo s poskytnutím záruky za platbu požadované dle
smlouvy po dobu delší než 60 dnů, nebo
c) pokud pozastavení plnění předmětu dodávky trvá z důvodů na straně objednatele
déle než 60 dnů
d) objednatel je v prodlení s poskytováním protiplnění.

7.3.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele má dodavatel právo na to, aby mu
objednatel zaplatil:
a) smluvní cenu po odečtení nákladů, které byly ušetřeny nebo které nevznikly, a
b) jakékoli dodatečné náklady a výdaje, které dodavateli kvůli ukončení vzniknou, a
c) smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniklé porušením smlouvy, které vzhledem ke své
povaze mají trvat i po zániku závazků ze smlouvy.

7.4.

Odstoupení od smlouvy nebude mít vliv na ty části dodávky, které již byly před ukončením
provedeny v souladu se smlouvou. Po ukončení smlouvy je objednatel i nadále povinen
zaplatit dodavateli za všechny již dodané části předmětu dodávky před ukončením. Aby se
předešlo pochybnostem, článek 6 se v případě ukončení uplatní. Právo na odstoupení od
smlouvy s účinky od samého počátku je vyloučeno.

8.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

8.1.

Dodavateli zůstávají zachována veškerá práva, právní tituly a podíly k a držení veškerého
know-how, technických údajů, výkresů, specifikací nebo dokumentů, myšlenek, koncepcí,
metod, postupů, technik a vynálezů, které byly vyvinuty nebo vytvořeny dodavatelem a
dodány v souladu s jakoukoli smlouvou. Objednatel se zavazuje neposkytnout je žádné třetí
straně, pokud a dokud se tyto informace nestanou veřejně známými, ani je nesmí bez
předchozího písemného souhlasu dodavatele použít pro jiné účely, než za účelem použití
předmětu dodávky dodaného na základě smlouvy.

8.2.

Dodavateli zůstávají zachována vlastnická práva k jakýmkoli patentům, autorským právům,
obchodnímu tajemství, průmyslovým vzorům nebo veškerá další práva k duševnímu vlastnictví
související s dodávkou, a objednatel nenabývá žádná práva k duševnímu vlastnictví, vyjma
případů, které jsou výslovně uvedeny v těchto VOP nebo ve smlouvě, zejména technické
informace a specifikace poskytnuté dodavatelem nebo vztahující se k dodávce.

8.3.

Objednatel nepoužije ochranné známky a značky dodavatele jiným způsobem, než jak je na
dodávce používá dodavatel.

8.4.

Objednatel se zavazuje, že bude považovat veškeré obchodní a technické informace, se
kterými se seznámí v průběhu smluvního vztahu s dodavatelem, za obchodní tajemství,
přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje zachovávat mlčenlivost. Loga, schémata, výkresy
a podobné předměty duševního vlastnictví a podklady dodavatele nesmí být zpřístupněny ani
jinak poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu dodavatele v listinné
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podobě, opatřeného podpisem oprávněného zástupce dodavatele. Jakékoli reprodukování a
rozšiřování těchto předmětů je objednatel oprávněn činit pouze s tímto předchozím písemným
souhlasem dodavatele a v rozsahu dle právních předpisů na úseku práva duševního vlastnictví.
Objednatel není oprávněn bez uvedeného předchozího písemného souhlasu dodavatele
sdělovat jakýmkoli třetím osobám informace o vzniku, podmínkách a obsahu smluvního vztahu
a obchodní spolupráci mezi dodavatelem a objednatelem.
8.5.

Není-li ujednáno jinak, platí, že veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví
k předmětu dodávky, k veškerému softwaru a veškeré dokumentaci dodané v rámci předmětu
dodávky jsou výlučným vlastnictvím dodavatele s výjimkou produktů třetích stran, které jsou
součástí předmětu dodávky. Objednatel je oprávněn využívat dokumenty a software pouze
v nezměněné verzi a v rozsahu nezbytném pro provoz a běžnou údržbu předmětu dodávky.

8.6.

Objednatel nesmí software dodavatele kopírovat, poskytnout k dispozici třetímu ani třetímu
jakkoli jinak zpřístupnit k dalšímu obchodnímu užití. V takovém případě je dodavatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 000,- Kč, nezávisle na postihu každého takového
porušení podle trestního práva.

8.7.

Předmět dodávky může obsahovat software třetích stran. Tyto licence dodavatel předá
společně s předmětem dodávky a objednatel je povinen tyto licenční podmínky dodržovat.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Vylučuje se použití § 558 odst. 2, §1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2
a 3, §§ 1798 až 1800, § 1950, § 1995 odst. 2 a § 2630 občanského zákoníku. Smluvní strany
výslovně potvrzují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna
smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.2.

V případě, že je součástí předmětu dodávky certifikace bezpečnosti dle platných norem platí
tato pouze v případě, že se předmět dodávky předal v nastavení a používá způsobem
popsaným v přiložené technické a uživatelské dokumentaci. Objednatel je povinen si při
převzetí zkontrolovat úplnost technické a uživatelské dokumentace k předmětu dodávky a
proškolit svoje pracovníky tak, aby provoz předmětu dodávky byl v souladu s touto
dokumentací. V případě jakéhokoliv zásahu do provedení předmětu dodávky ze strany
objednatele anebo třetích stran v rozporu s předanou dokumentací přechází odpovědnost za
bezpečné využití předmětu dodávky plně na objednatele.

9.3.

Dodavatel je oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí straně.

9.4.

Rozhodné právo a rozhodování sporů. Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze
smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména pak
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Všechny spory vzniklé z právních
vztahů ve smyslu těchto VOP mezi dodavatelem a Objednatelem budou rozhodovány místně
příslušným soudem určeným dle sídla dodavatele.

9.5.

Dodavatel není povinen plnit předmět dodávky, pokud splnění brání překážky vyplývající
z vnitrostátních či mezinárodních požadavků v oblasti zahraničního obchodu a cel, embarg
nebo jiných sankcí. Nebo pokud jakýkoliv subdodavatel dodavatele odmítne dodávku
z uvedených důvodů.
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9.6.

V případě, že objednatel převádí předmět dodávky na třetí osobu kdekoliv ve světě, je povinen
dodržet všechny platné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole vývozu. Objednatel je
povinen provádět kontrolu vývozu předmětu dodávky a na vyžádání objednatele ihned
poskytne veškeré informace týkající se konkrétního koncového zákazníka , místa určení a
plánovaného použití předmětu dodávky a také informace o existujících vývozních omezeních.

9.7.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice dodavatele, si
dodavatel vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli v budoucnu změnit (a to ohledně kterékoli jejich
části). Tuto změnu dodavatel vyhlásí vhodným způsobem (zveřejněním na webových stránkách
dodavatele) minimálně s tím, že změna je platná a závazná pro všechny obchodní případy
uzavřené po nabytí účinnosti těchto nově vyhlášených VOP.

9.8.

Dodavatel je oprávněn VOP aktualizovat. Dodavatel seznamuje objednatele s aktualizovaným
zněním VOP jejich vyvěšením na internetových stránkách dle čl. 1.17 alespoň 30 kalendářních
dnů před účinností změny. Objednatel je povinen se s novelizovanými VOP seznámit. Pokud
objednatel neprojeví do 30 kalendářních dnů od účinnosti změny VOP výslovný odůvodněný
písemný nesouhlas, stává se nové znění VOP závazné pro všechny dosud uzavřené smluvní
vztahy jako změna jeho původně sjednaných podmínek s účinností ode dne uvedeného v
příslušné novelizaci VOP.

9.9.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem podpisu.

--------------------------------------Ing. Andrej Schvarc, jednatel Blumenbecker Prag s.r.o.
24.7.2019
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