
 

Všeobecné nákupní podmínky společnosti 

ONDRSTROJ ENGINEERING s.r.o. 

(dále též jen „VNP“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují vztahy a práva a povinnosti mezi společností 

ONDRSTROJ ENGINEERING s.r.o., IČ: 06060072, se sídlem Salisov 49, 793 76 Zlaté 

Hory, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

77619 jakožto kupujícím, objednatelem či odběratelem na straně jedné (dále také jen „OE“ 

nebo „Odběratel“) a jakoukoliv třetí osobou, jakožto prodávajícím, zhotovitelem, 

poskytovatelem služeb nebo dodavatelem, na straně druhé (dále také jen „Dodavatel“), které 

mezi stranami vznikají na základě nebo v souvislosti s objednávkou společnosti OE učiněnou 

vůči Dodavateli a při uzavírání kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb 

nebo při uzavírání smluv těmto smlouvám obdobným (dále také jen „Smlouva“). 

2. Ustanovení těchto VNP jsou nedílnou součástí každé jednotlivé objednávky OE učiněné vůči 

Dodavateli a každé Smlouvy uzavřené v návaznosti na objednávku učiněnou ze strany OE vůči 

Dodavateli anebo každé Smlouvy, která obsahuje výslovný odkaz na tyto VNP. Odchylná 

ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VNP. 

3. Zbožím se pro účely těchto VNP a Smlouvy rozumí také dílo anebo služba, a to v případech 

kde je to uplatnitelné. 

4. Veškeré objednávky a Smlouvy mají písemnou formu. Písemná forma objednávky nebo 

Smlouvy je rovněž zachována i v případě využití prostředků komunikace na dálku (zejména 

komunikace prostřednictvím e-mailu). 

5. Ustanovení těchto VNP se na právní vztahy mezi OE a Dodavatelem užijí přednostně před 

jakýmikoliv ustanoveními obchodních podmínek Dodavatele. Jsou-li obchodní podmínky 

Dodavatele, jež by měly být aplikovány na právní vztahy mezi OE a Dodavatelem v rozporu 

s ustanoveními těchto VNP, je možné použití takových ustanovení obchodních podmínek 

Dodavatele jen s přechozím písemným souhlasem OE. 

6. Liší-li se jakékoliv ustanovení těchto VNP od ujednání mezi OE a Dodavatelem, jež bylo 

výslovně sjednáno ve Smlouvě nebo výslovně uvedeno v objednávce OE, má takové ujednání 

před ustanoveními těchto VNP přednost.  

 

II. Objednávka a vznik Smlouvy 

1. Návrhem na uzavření Smlouvy je písemná objednávka OE doručená Dodavateli. 

2. Objednávku Dodavatel potvrzuje písemně jako celek, bez dodatků, výhrad či změn, v opačném 

případě k uzavření Smlouvy nedojde. Nečinnost či mlčení se nepovažují za přijetí objednávky. 

Splnění objednávky ze strany Dodavatele v souladu s podmínkami objednávky bez písemného 



potvrzení objednávky ze strany Dodavatele a za předpokladu, že objednávka nebyla v příslušné 

lhůtě ze strany OE odvolána, se považuje za potvrzení objednávky, to neplatí v případě jen 

částečného splnění objednávky. 

3. Okamžikem bezvýhradného potvrzení objednávky je mezi OE a Dodavatelem Smlouva 

uzavřena. 

4. Nedojde-li ze strany Dodavatele k potvrzení objednávky ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 

objednávky Dodavateli, vyhrazuje si OE právo objednávku odvolat. Pro vyloučení pochybností 

se uvádí, že písemná objednávka OE je odvolatelným návrhem na uzavření Smlouvy. 

5. Potvrdí-li Dodavatel objednávku po jejím odvolání ze strany OE ve smyslu čl. I. odst. 4 těchto 

VNP, má se za to, že Smlouva nevznikla. Takové pozdní potvrzení objednávky je považováno 

za nový návrh na uzavření Smlouvy učiněný ze strany Dodavatele vůči OE.  K uzavření 

Smlouvy v takovém případě dojde jen pokud OE ve lhůtě 30 dnů takový nový návrh na 

uzavření Smlouvy písemně potvrdí. 

6. V případě, že objednávka OE obsahuje zjevnou chybu v množství, ceně, kvalitě, počtech nebo 

psaní nebo jinou zjevnou chybu, je Dodavatel povinen vyzvat OE k potvrzení objednávky, a 

to s uvedením skutečností, ve kterých Dodavatel spatřuje zjevnou chybu objednávky. Nevyzve-

li Dodavatel OE k potvrzení zjevně chybné objednávky podle tohoto odstavce VNP, je OE 

oprávněn odmítnou plnění podle objednávky, to však jen v rozsahu, v jakém byla objednávka 

zjevně chybná. 

 

III. Plnění objednávek a Smluv 

1. Místem plnění je sídlo OE, pokud OE individuálně nestanoví v rámci objednávky nebo 

Smlouvy jiné místo plnění. 

2. Zboží dodávané Dodavatelem na základě uzavřené Smlouvy musí splňovat veškeré požadavky 

stanovené v objednávce OE a musí být dodáno v ujednaném termínu. Dodavatel je oprávněn 

plnit objednávku nebo smlouvu před stanoveným termínem plnění objednávky nebo Smlouvy 

jen s písemným souhlasem OE. 

3. Dodavatel bere na vědomí, že v objednávce nebo ve Smlouvě stanovený termín plnění je pro 

Dodavatele závazný a v případě prodlení se splněním objednávky, resp. Smlouvy mohou na 

straně OE vznikat vážné škody. Jakékoliv prodlení s plněním objednávky a předmětu Smlouvy 

na straně Dodavatele je podstatným porušením objednávky a Smlouvy a OE je v případě 

prodlení s plněním objednávky oprávněn odstoupit od Smlouvy a odmítnout plnění jako 

opožděné.  

4. V případě, že Dodavatel před stanoveným termínem plnění zjistí nebo okolnosti nasvědčují 

tomu, že Dodavatel nestihne splnit objednávku, resp. své povinnosti ze Smlouvy ve 

stanoveném termínu, je Dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat OE 

společně s informací o náhradním termínu splnění objednávky, resp. Smlouvy. OE je následně 

oprávněn ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o náhradním termínu splnění 



objednávky, resp. Smlouvy, písemně přijmout plnění objednávky, resp. Smlouvy v náhradním 

termínu. To neplatí v případech, kdy doba mezi doručením oznámení o náhradním termínu 

plnění a stanoveným termínem plnění je kratší než 15 pracovních dnů. Přijetí splnění 

objednávky, resp. Smlouvy ze strany OE v náhradním termínu nezbavuje Dodavatele 

povinnosti nahradit škodu vzniklou z důvodu prodlení se splněním objednávky, resp. Smlouvy 

oproti původně stanovenému termínu plnění. 

5. V případě prodlení s plněním objednávky, resp. Smlouvy na straně Dodavatele včetně plnění 

v náhradním termínu plnění podle čl. III. odst. 4 těchto VNP: 

(i) je OE oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% 

z ceny zboží za první započatý týden prodlení, a ve výši 5% z ceny zboží za 

každý další započatý týden prodlení; 

(ii) je Dodavatel povinen nahradit OE veškerou škodu, včetně škody nepřímé a 

odvozené, vzniklou prodlením Dodavatele se splněním objednávky, resp. 

Smlouvy ve stanoveném termínu. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že škodou na straně OE vzniklou 

z důvodu prodlení se splněním objednávky na straně Dodavatele se také 

rozumí veškeré náklady OE na změnu výrobního plánu, náklady OE na 

zápůjčky strojů, zajištění souvisejících přesčasů nutných k včasnému dokončení 

zakázky, ušlý zisk, úroky z prodlení, smluvní pokuty uplatněné ze strany 

konečného odběratele apod. 

6. OE není povinen převzít plnění částečného rozsahu nebo plnění většího rozsahu, a to pokud 

v rámci objednávky nebo Smlouvy nebylo v individuálním případě stanoveno jinak.  

7. Pokud OE odkazem na technické normy či jinak v objednávce stanovil požadavek na soulad 

zboží s určitými normami či provedení materiálových zkoušek, je Dodavatel povinen takový 

soulad či provedení zkoušek doložit originály příslušných osvědčení, a to společně s předáním 

zboží. 

8. Dodavatel je povinen pro účely splnění objednávky, resp. Smlouvy povinen používat materiál 

a suroviny nepocházející ze zemí zatížených jakýmikoliv omezeními anebo sankcemi, jež byly 

vydány na úrovni Evropské unie a/nebo České republiky, a to včetně (nikoliv výlučně) 

antidumpingových cel. 

9. V případě záměru Dodavatele použít pro účely plnění objednávky, resp. Smlouvy materiál a 

suroviny pocházející z jakékoliv země třetího světa včetně Čínské lidové republiky a Indické 

republiky, je Dodavatel povinen v každém jednotlivém případě tuto skutečnost předem, 

nejpozději v rámci potvrzení objednávky nebo společně s ním, oznámit OE. OE si v takovém 

případě vyhrazuje právo plnění objednávky odmítnout a od Smlouvy bez zbytečného odkladu 

odstoupit. 



10. OE má právo kdykoli během výroby objednaného zboží kontrolovat průběh výroby, a to jak 

ve výrobních prostorách Dodavatele, tak u jeho subdodavatelů. Za účelem kontroly výroby 

zboží je Dodavatel povinen poskytnout OE potřebnou součinnost. 

11. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů., a to zejména ve 

vztahu ke změnám cen materiálu a surovin potřebných pro účely splnění objednávky, resp. 

Smlouvy. 

 

IV. Subdodavatelé 

1. Nestanoví-li objednávka nebo Smlouva jinak, je Dodavatel oprávněn pověřit plněním svých 

povinností nebo jejich částí třetí osobu – subdodavatele. Pokud Dodavatel hodlá plnit jakoukoli 

část plnění podle objednávky OE či Smlouvy prostřednictvím subdodavatele či subdodavatelů 

je povinen jejich řádnou identifikaci uvést v potvrzení objednávky či současně s ním. Případnou 

změnu subdodavatele musí Dodavatel oznámit OE bez zbytečného odkladu. OE si vyhrazuje 

právo kdykoliv odmítnout plnění objednávky, resp. Smlouvy subdodavatelem. O odmítnutí 

plnění objednávky, resp. Smlouvy subdodavatelem je OE povinen informovat Dodavatele bez 

zbytečného odkladu. 

2. OE výslovně prohlašuje, že ze strany OE nebude akceptováno plnění objednávky 

prostřednictvím subdodavatelů, kteří: 

(i) jsou daňovými rezidenty v zemích proti nimž byla na úrovní Evropské unie 

a/nebo České republiky vydána jakákoliv omezení obchodu, jež by mohla 

ovlivnit plnění objednávky a Smlouvy; 

(ii) jsou v době plnění objednávky, resp. Smlouvy uvedeni nebo v posledních 3 

měsících byli uvedeni v sankčních seznamech platných v České republice a 

Evropské Unii; 

(iii) budou v příslušné objednávce označeni jako vyloučení subdodavatelé.  

3. OE je v odůvodněných případech oprávněn požadovat změnu subdodavatele. 

4. Při porušení jakékoliv povinnost Dodavatele podle tohoto čl. IV. VNP je OE oprávněn 

Smlouvu s okamžitými účinky vypovědět nebo od Smlouvy odstoupit. Dodavatel je v takovém 

případě povinen nahradit OE vzniklou škodu v plném rozsahu 

 

V. Dodání zboží a přeprava 

1. Pokud není v rámci objednávky anebo Smlouvy individuálně stanoveno jinak, je Dodavatel 

povinen den předání zboží ve prospěch OE předem písemně oznámit OE, a to s předstihem 

nejméně 5 pracovních dnů. 

2. Předání a převzetí zboží se provádí vždy za účasti oprávněných pracovníků OE a Dodavatele. 

Zastoupení, např. prostřednictvím dopravce není možné. O obsahu předání a převzetí zboží 

musí být mezi oběma stranami sepsán předávací a přejímací protokol, který bude obsahovat 



nejméně údaje o množství zboží (obsahu, velikosti, váze apod.), den předání a převzetí, 

způsobu přepravy zboží a údaje o balení a označení zboží. 

3. Dodavatel je povinen zboží zabalit a označit zboží způsobem stanoveným v individuální 

objednávce anebo Smlouvě, a to na vlastní odpovědnost a náklady. Nestanoví-li objednávka 

anebo Smlouva podmínky balení a způsob označení zboží platí, že Dodavatel je povinen zboží 

zabalit a označit tak, aby balení a označení zboží odpovídalo všem příslušným právním 

předpisům a technickým normám a tak, aby při přepravě nedošlo k poškození, zničení či 

znehodnocení zboží anebo škodám na majetku třetích osob. Nebude-li zboží náležitě zabaleno 

a označeno, je v odůvodněných případech OE oprávněn žádat výměnu zboží. Dojde-li 

v důsledku nesprávného zabalení a označení zboží ke škodě, a to ať už způsobené na straně 

OE nebo třetí osoby, odpovídá za takto vzniklou škodu v plném rozsahu Dodavatel. 

4. Má-li být zboží předáno k přepravě externímu dopravci, doloží Dodavatel OE před odesláním 

zboží, resp. před předáním zboží příslušnému dopravci, odpovídající pojištění zásilky, kryjící 

škodu na zboží nejméně v rozsahu sjednané ceny.  

5. Nebezpečí škody na věci přechází na OE až v okamžiku převzetí zboží ze strany OE, resp. 

příslušným pověřeným pracovníkem OE, od Dodavatele a/nebo od externího dopravce ve 

stanoveném místě plnění, a to jen v případě převzetí zboží bez výhrad. 

6. Veškeré dodávky zboží musí obsahovat osvědčení o původu zboží, jakož i veškerá další 

označení, osvědčení a dokumenty, vztahující se ke zboží, a to v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

7. Vlastnické právo ke zboží nabývá OE okamžikem převzetí zboží bez výhrad a nedodělků. 

 

VI. Cena a platební podmínky 

1. Cena zboží je vždy stanovena v rámci objednávky, resp. Smlouvy, jako cena pevná, která 

zahrnuje náklady Dodavatele na řádné zabalení a označení zboží, přepravní náklady, pojištění 

a další rozumně předpokládané náklady. Není-li cena zboží výslovně uvedena v objednávce 

anebo ve Smlouvě, jde o zjevnou chybu objednávky a Dodavatel je povinen postupovat podle 

čl. II. odst. 6 těchto VNP. Cena stanovená v obchodních podmínkách nebo cenících 

Dodavatele se uplatní jen v případě, že tak je v objednávce anebo Smlouvě výslovně uvedeno. 

Není-li v individuálním případě uvedeno jinak, platí, že cena uvedená v objednávce anebo 

Smlouvě je uvedena bez DPH. 

2. Cena za dodání zboží je splatná do 45 dnů ode dne prokazatelného převzetí zboží ze strany 

OE, nikoliv však dříve než 45 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu OE 

vydaného Dodavatelem, obsahujícího veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů 

a účetních standardů. 

3. OE je v odůvodněných případech oprávněn uhradit ve prospěch Dodavatele jen část ceny bez 

DPH a část ceny ve výši DPH uhradit přímo ve prospěch příslušného správce daně s uvedením 



platebních údajů tak, aby byla platba DPH zaevidována na daňový účet Dodavatele. O tomto 

postupu je OE povinen Dodavatele informovat.  

4. V případě vadného plnění (viz čl. VII. těchto VNP) je OE oprávněna zadržet jakoukoliv platbu 

nebo její část až do okamžiku řádného splnění objednávky, resp. Smlouvy, a to i v případě, že 

nárok na zaplacení ceny vznikl z jiného právního důvodu. 

5. Pokud nebylo v individuálním případě stanoveno jinak, Dodavatel není oprávněn své 

pohledávky vůči OE postoupit nebo zastavit. 

6. OE je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky (splatné i nesplatné), které má za 

Dodavatelem, oproti pohledávkám Dodavatele (splatné i nesplatné), které má Dodavatel za 

OE. 

7. OE není povinen hradit cenu na jiný bankovní účet Dodavatele než bankovní účet zveřejněný 

Dodavatelem pro účely DPH v evidenci plátců daně z přidané hodnoty. V případě, že 

Dodavatel požaduje úhradu ceny na jiný bankovní účet než bankovní účet zveřejněný pro účely 

DPH, je OE oprávněn vyzvat Dodavatele, aby prokázal že je majitelem bankovní účtu, ve 

prospěch, kterého požaduje uhradit cenu zboží. Do prokázání skutečnosti podle předchozí věty 

je OE oprávněn zadržet úhradu ceny.  

8. V případě, že OE oprávněně, tj. v souladu s těmito VNP, zadrží úhradu ceny zboží, nedostává 

se OE do prodlení s úhradou ceny zboží. V takovém případě se cena zboží nestane splatnou 

dříve než do 14 dnů ode dne odpadnutí překážky podle těchto VNP, pro kterou byla úhrada 

ceny zadržena. 

 

VII. Vady zboží, záruka za jakost a reklamace 

1. Zboží je vadné není-li dodáno v množství, kvalitě a jakosti a provedení stanovených ze strany 

OE v rámci objednávky, resp. ve Smlouvě. Není-li kvalita a jakost a provedení v individuálním 

případě stanoveno v rámci objednávky, je zboží vadné není-li dodáno v kvalitě a jakosti a 

provedení odpovídajícím vyšším standardům pro dané zboží. Za vadu zboží, resp. vadu plnění 

se považují i vady v dokladech nutných pro užívání anebo zpracování zboží. 

2. Není-li dohodnuto jinak, Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 

měsíců ode dne převzetí zboží ze strany OE. Pokud je však zboží určeno jako součást dodávky 

OE dalšímu subjektu (konečnému odběrateli), počíná záruční doba běžet až dnem dodání celé 

dodávky ze strany OE takové třetí osobě (konečnému odběrateli), nejpozději však 12 měsíců 

ode dne převzetí zboží ze strany OE. 

3. V případě zjevné vady zboží, je OE oprávněn odmítnou převzetí vadného zboží, a to jako celku 

nebo jen jeho části, které se vada týká, o čemž bude proveden záznam v příslušném předávacím 

protokolu. 

4. V případě zjištění vady zboží je OE povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat 

Dodavatele o zjištěných vadách zboží a o ze strany OE zvoleném způsobu odstranění vad 

zboží podle těchto VNP. K oznámení o zjištěných vadách je Dodavatel povinen se vyjádřit 



nejpozději do 7 kalendářních dnů, jinak platí, že Dodavatel vytknuté vady a ze strany OE 

zvolený způsob odstranění vad v plném rozsahu uznal a s tímto souhlasí. 

5. V případě vadného plnění (zjevné i skryté vady), je OE oprávněn : 

(i) požadovat dodání nového zboží bez vad, a to v termínu stanoveném podle 

objednávky anebo Smlouvy. Nelze-li dodat nové zboží bez vad v termínu 

stanoveném podle objednávky anebo Smlouvy, může OE požadovat dodání 

nového zboží v náhradním termínu určeném ze strany OE. Platí, že v případě 

požadavku na dodání nového zboží v náhradním termínu je Dodavatel 

v prodlení s plněním objednávky, resp. Smlouvy a odpovídá za veškerou škodu 

tím způsobenou; 

(ii) požadovat opravu a/nebo úpravu zboží, a to v co možná nejkratším termínu. 

OE je rovněž oprávněn provést příslušné opravy nebo úpravy za účelem 

odstranění vad zboží sám nebo za využitím třetích osob. V takovém případě je 

OE oprávněn přeúčtovat Dodavateli náklady důvodně vynaložené na opravy 

anebo úpravy zboží provedené za účelem odstranění vad zboží. O tomto 

postupu je OE povinen předem Dodavatele informovat; 

(iii) požadovat slevu z ceny zboží, a to až do výše 100% ceny zboží v závislosti na 

závažnosti vad zboží a způsobených komplikacích na straně OE v důsledku 

dodání vadného zboží; nebo 

(iv) odstoupit od smlouvy, a to za předpokladu, že vady zboží jsou vady podstatné 

anebo dodání vadného zboží způsobuje vážné škody na straně OE a tyto škody 

nelze nahradit postupem uplatněním práv z vad podle bodů (i) až (iii) výše. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že OE je oprávněn práva z vadného plnění, jak jsou tyto 

uvedena výše pod body (i) až (iii) kombinovat a uplatňovat vedle sebe. 

6. Po vyřízení reklamace je OE oprávněn vyúčtovat Dodavateli důvodně vynaložené náklady na 

straně OE v souvislosti s uplatněním reklamace a odstraněním vad zboží. 

 

VIII. Práva duševního vlastnictví 

1. Dodavatel tímto prohlašuje a zaručuje se, že : 

(i) je majitelem a/nebo oprávněným uživatelem (na základě příslušné licence) 

veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se zboží dodávaného na základě 

objednávky, resp. Smlouvy, a to včetně práv duševního vlastnictví použitých 

při výrobě, zpracování, balení, označení, propagaci a prodeji takového zboží;  

(ii) splnění podmínek objednávky, resp. Smlouvy není v rozporu se žádnými právy 

duševního vlastnictví třetí osoby a ani neoprávněně nezasahuje do práv 

duševního vlastnictví třetí osoby; 



(iii) je oprávněn přenést příslušná oprávnění k právům duševního vlastnictví, 

zejména pro účely použití zboží, rozmnožení zboží, přepracování zboží, 

zapracování zboží apod., na OE. 

2. V případě, že zboží dodávané Dodavatelem, jakožto plnění objednávky, resp. Smlouvy je 

předmětem chráněným právy duševního vlastnictví, předáním zboží Dodavatelem ve prospěch 

OE uděluje Dodavatel ve prospěch OE licenci a/nebo podlicenci k užití takového zboží (díla), 

a to v maximálním možném věcném, územním a časovém rozsahu. Odměna za udělení licence, 

resp. podlicence podle tohoto odstavce je již zahrnuta v ceně zboží stanovené v objednávce, 

resp. Smlouvě. 

3. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků vůči OE ze strany třetích osob vyplývajících 

z tvrzeného porušení či zneužití práv duševního vlastnictví takové třetí osoby v důsledku 

použití zboží dodaného Dodavatelem, se Dodavatele zavazuje převzít veškerou odpovědnost 

za takto uplatněný nárok ze strany třetí osoby, a tohoto nároku OE zprostit v plném rozsahu. 

OE je povinen o takto uplatněném nároku třetí osoby vůči OE Dodavatele informovat bez 

zbytečného odkladu. Pro účely příslušné právní obrany proti nároku uplatněnému vůči OE ze 

strany třetí osoby OE poskytne Dodavateli potřebnou součinnost. 

4. Veškeré náklady vzniklé na straně OE v souvislosti s uplatněním nároku třetí osoby, 

vyplývajícího z porušení či zneužití práv duševního vlastnictví takové osoby, vůči OE z důvodu 

použití zboží dodaného Dodavatelem, je Dodavatel povinen OE nahradit v plném rozsahu a 

bez zbytečného odkladu. 

5. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost veškerých informací, které získal v souvislosti 

s plněním objednávky, resp. v souvislosti s plněním povinností podle Smlouvy, a to ať už 

informace získal přímo od OE a jeho zaměstnanců anebo také v případě, že informace získal 

od třetí osoby. Dodavatel se zavazuje takové informace použít výhradně v rozsahu potřebném 

pro účely splnění objednávky, resp. splnění povinností podle Smlouvy, a nikoliv ve svůj osobní 

prospěch či ve prospěch třetích osob. Tento závazek zachování důvěrnosti je Dodavatel 

povinen přenést na všechny osoby, které budou s příslušnými informacemi obeznámeni. 

 

IX. Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se rozumí každá mimořádná a nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která 

vznikla po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli Dodavatele či OE, a znemožňuje po určitou 

dobu úplné nebo částečné plnění závazků Dodavatele či OE. Za vyšší moc se nepovažuje 

zpoždění dodávek od subdodavatele(ů) Dodavatele ani omezení v souvislosti s pandemií 

COVID 19 či obdobného onemocnění, přerušení dodávek plynu nebo elektřiny dodavateli. 

2. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, nedostává se postižená strana do prodlení 

s plněním svých závazků podle objednávky, resp. Smlouvy, a to po dobu trvání okolností vyšší 

moci. 



3. Trvají-li okolnosti vyšší moci, pro které postižená strana není schopna plnit své závazky, déle 

než 30 dní, je druhá strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

 

X. Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1. OE nabývá vlastnické právo ke zboží nejpozději okamžikem zaplacení ceny za zboží. 

2. Potvrzením objednávky Dodavatel souhlasí se zněním těchto VNP. 

3. Dodavatel prohlašuje, a ručí za to, že na dodaném zboží neváznou žádná práva (obligační ani 

věcná) třetích osob a že zapracováním dodaného zboží do konečného výrobku OE nedojde 

k porušení práv třetích osob. 

4. Není-li v individuálním případě stanoveno jinak, strany si doručují veškeré písemnosti na 

adresy svých sídel zapsaných v Obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku. 

5. OE je oprávněn od Smlouvy odstoupit : 

(i) ve všech případech jednotlivě vymezených v těchto VNP; dále 

(ii) v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Dodavatele; a dále 

(iii) v případech stanovených zákonem. 

6. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení OE se zaplacením ceny zboží 

o více než 30 dnů, a to v případě, že cena zboží nebude ze strany OE zaplacena ani v dodatečně 

poskytnuté lhůtě k zaplacení ceny zboží v délce nejméně 14 dnů uvedené ve výzvě Dodavatele 

k zaplacení ceny zboží. OE není v prodlení s úhradou ceny zboží v případě, že neuhrazení ceny 

zboží je způsobeno důvodem na straně Dodavatele (např. OE zadržel cenu zboží nebo její část 

v souladu s ustanoveními těchto VNP, Dodavatel nevystavil pro účely uhrazení ceny zboží 

příslušný daňový doklad se všemi náležitostmi apod.). 

7. Vznik práva na zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody. Každá smluvní 

pokuta podle těchto VNP je splatná ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne uplatnění nároku na 

zaplacení smluvní pokuty ze strany OE. OE je výslovně oprávněn provést započtení nároku ze 

smluvní pokuty oproti pohledávkám Dodavatele, zejména oproti ceně zboží. 

8. OE nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, včetně škody nepřímé, odvozené, následné 

či škody v podobě ušlého zisku, na straně Dodavatele nebo třetí osoby. 

9. Jakékoliv dodavatelské obecné obchodní podmínky uplatňované při dodávkách zboží ze strany 

Dodavatele nebudou považovány za závazné pro účely plnění objednávky OE, resp. Smlouvy 

uzavřené s OE, nebude-li v individuálním případě stanoveno jinak. Uplatní-li se na obchodní 

vztah mezi stranami jak všeobecné obchodní podmínky Dodavatele, tak tyto VNP a budou-li 

v rozporu, tyto VNP převáží, tj. tyto VNP se uplatní vždy v plném rozsahu přednostně před 

ujednáním jakýchkoliv obchodních podmínek Dodavatele. 

10. OE je oprávněn postoupit své pohledávky za Dodavatelem vzniklé na základě objednávky, 

resp. Smlouvy anebo v souvislosti s ní, na třetí osoby i bez souhlasu Dodavatele. Dodavatel 

není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za OE oproti svým závazkům 

vyplývajícím z objednávky, resp. Smlouvy. 



11. Dodavatel bere na vědomí, že OE může za účelem uzavření a splnění smlouvy anebo ochrany 

svých oprávněných zájmů zpracovávat osobní údaje týkající se Dodavatele (zejména osobní 

údaje jeho kontaktních osob).  

12. Práva a povinnosti stran vyplývající z těchto VNP se řídí právním řádem České republiky, 

zejména OZ. Obsahuje-li objednávka odkaz na určité ustanovení INCOTERMS 2020, stává se 

toto součástí uzavřené Smlouvy. 

13. Jakékoli případné spory mezi OE a Dodavatelem z právních vztahů založených objednávkou 

či Smlouvu budou rozhodovány u obecného soudu příslušného dle sídla OE. 

 


