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Všeobecné obchodní podmínky 
 

 
 

I.  Všeobecná ustanovení 
 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují ve smyslu § 1751 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 
jen NOZ) právní vztah založený Smlouvou a VOP, jakož i základní podmínky, za kterých jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále též Strany) 
jednotlivé Smlouvy (smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím dle NOZ, nezávisle na uzavíraném smluvním typu, jejímž obsahem je 
jakékoliv plnění Prodávajícího poskytované Kupujícímu, zejména koupě věci a díla, za úplatu) uzavírány. 

 
2. Uzavřením Smlouvy Strany stvrzují, že se seznámily s těmito VOP a že s nimi souhlasí. 

 
 

II.  Nabídka a uzavření Smlouvy 
 

1. Veškeré Smlouvy uzavřené mezi Stranami se budou řídit těmito VOP. 
 

2. Veškeré Smlouvy, jakož i jejich případné pozdější změny, musí být mezi Stranami uzavřeny výhradně v písemné formě, a to bez jakýchkoli 
výhrad a doplnění. 

 
3. Nabídka musí být učiněna vždy pouze písemně a to tak, aby byl z nabídky zřejmý úmysl toho, kdo ji činí, uzavřít Smlouvu určitého obsahu a 

být takovou smlouvou vázán v případě přijetí nabídky osobou, vůči níž je nabídka učiněna. Smlouva vznikne, kdy je písemná akceptace 
nabídky prokazatelně doručena Prodávajícímu. 

 
4. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1757 odst.2 NOZ. 

 
5. Není-li mezi Stranami písemně sjednáno jinak, platí, že podpisem Smlouvy oběma smluvními stranami pozbývají platnosti ústní ujednání, která 

předcházela uzavření dané Smlouvy a týkala se daného Předmětu plnění Smlouvy. 
 

6. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku v případě, že objednávka je v rozporu s cenovou nabídkou, resp. pokud je v rozporu s jinou 
Smlouvou uzavřenou mezi Stranami. 

 
7. Jakékoliv plnění nad rámec již sjednaného Předmětu plnění Smlouvy může Prodávající realizovat pouze na základě předcházejícího písemného 

souhlasu Kupujícího. V případě absence takovéto předcházející písemné dohody nebo souhlasu Kupujícího nevzniká Prodávajícímu právo na 
úhradu za plnění nad rámec sjednaného Předmětu plnění. 

 
8. Součástí Předmětu plnění Smlouvy je i plnění Prodávajícího představující závazek dodat nebo provést plnění vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí, jako i dodržovat podmínky stanovené právními předpisy. 
 
 

III.  Cena a platební podmínky Smlouvy 
 

1. Smlouva nevznikne bez ujednání o ceně. 
 

2. Sjednaná cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a může být změněna pouze písemným Dodatkem Smlouvy podepsaným oběma 
Stranami. 

 
3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona 

č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dále obsahovat číslo Smlouvy a datum jejího uzavření. Pokud Prodávající předloží Kupujícímu 
k proplacení fakturu, která svojí formou či obsahem neodpovídá příslušným právním předpisům, je Kupující oprávněn vrátit Prodávajícímu 
k přepracování a novému předložení. 

 
4. Prodávající a Kupující sjednávají splatnost faktur v délce trvání 14 dnů ode dne jejího vystavení Prodávajícím, pokud není ve Smlouvě ujednáno 

jinak. 
 

5. V případě prodlení Kupujícího s platbou sjednané ceny je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% denně ze 
sjednané ceny, s jejíž úhradou je Kupující v prodlení, a to i za každý započatý den prodlení. 

 
6. Nárok na zaplacení sjednané ceny za Předmět plnění vznikne Prodávajícímu až řádným splněním Předmětu plnění a jeho převzetí Kupujícím na 

základě protokolu nebo dodacího listu (v případě zboží) podepsaného Kupujícím včetně technické dokumentace a jiných listin a certifikátů 
vyžadovaných Smlouvou a právními předpisy. 

 
 

IV.   Místo a způsob plnění Smlouvy  
 

1. Smlouva nevznikne bez ujednání o místě a přesném termínu odevzdání nebo provedení Předmětu plnění Smlouvy, případně bez stanovení 
mechanismu stanovení takového místa a termínu odevzdání nebo provedení Předmětu plnění. 
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2. Předmět plnění Smlouvy musí být Prodávajícím odevzdán, resp. dokončen a předán Kupujícímu nejpozději v den sjednaný ve smlouvě. 
Obsahuje-li Předmět plnění vady a nedodělky, musí protokol o předání a převzetí obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o 
způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že Kupující odmítne Předmět plnění Smlouvy převzít, 
uvedou se v protokolu důvody, pro které tak Kupující činí. 
 

3. Předání a protokolární převzetí Předmětu plnění Smlouvy jako celku bez vad a nedodělků je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny. 
 

4. Nebezpečí škody na Předmětu plnění přechází na Kupujícího okamžikem předání Předmětu plnění na základě protokolu nebo podepsaného 
dodacího listu Kupujícím u zboží. 

 
5. Vlastnictví Předmětu plnění přechází na Kupujícího úplným zaplacením sjednané ceny za Předmět plnění Prodávajícímu. 

 
 

V. Vadné plnění a záruka za jakost 
 

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět plnění Smlouvy je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se 
rozumí, že Předmět plnění má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou požadované, Prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti 
pro Předmět plnění takového druhu obvyklé. 

 
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má Předmět plnění v době jeho předání Kupujícímu, a dále odpovídá za vady Předmětu plnění zjištěné 

v záruční době tak, jak je stanoveno těmito VOP, případně Smlouvou. 
 

3. Kupující a Prodávající sjednali, že doba Prodávajícím poskytované záruky za jakost je 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o 
předání Předmětu plnění Kupujícímu, pokud Strany nesjednaly ve Smlouvě záruku jinou. 

 
 

VI.    Ukončení smlouvy 
 

1. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy 
vzniklé z porušení povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Strany i po odstoupení od Smlouvy.  

 
2. Strany nejsou oprávněny bez předchozího vzájemného písemného souhlasu postoupit své pohledávky z obchodního vztahu, či jejich části, 

jakýmkoli třetím osobám. 
 

3. Případné zápočty vzájemných pohledávek Stran jsou přípustné pouze písemnou Dohodou. 
 

4. Prodávající je oprávněn nepředat nebo nevydat Předmět plnění kupujícímu v případě prodlení Kupujícího s úhradou pohledávek Prodávajícímu 
a to i z jiných Smluv obdobné povahy uzavřených Stranami do doby uhrazení splatných pohledávek Kupujícím pokud se Strany nedohodnou 
jinak. Právo na úrok z prodlení není tímto dotčeno. 

 
 

VII.  Ostatní ujednání 
 

1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související s kupujícím a Prodávajícím, které nejsou běžně dostupné 
v obchodních kruzích, a se kterými se Strany při sjednávání Smlouvy, při realizaci Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou přijdou do styku, 
jsou obchodním tajemstvím. Strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých výše uvedených skutečnostech a informacích, a to až do doby, 
kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. 

 
2. V případě, že by kterákoliv ze stran tyto informace zneužila, prozradila nebo využila ve svůj prospěch, nahradí druhé Straně veškerou újmu, 

která tím byla druhé straně způsobena, a zároveň uhradí smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý jeden takový případ. 
 

3. Strany jsou povinny se informovat bez zbytečného odkladu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit jeho finanční stabilitu a schopnost 
plnit závazky vyplývající z obchodní spolupráce, a to zejména o zahájení insolvenčního řízení, o rozhodnutí o úpadku, či o zahájení jakéhokoliv 
soudního řízení nebo správních kroků proti druhé Straně. Pokud některá ze Stran svoji informační povinnost nesplní nebo poskytne nepravdivé  
údaje je druhá Strana oprávněna od všech Smluv, které dosud nebyly splněny oběma Stranami, odstoupit. 

 
4. Tyto VOP, jakákoli Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí českým právem, zejména NOZ. 

 
5. Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. 

 
6. Případné právní spory vyplývající z jakékoli Smlouvy sjednané na základě těchto VOP budou řešeny jednáním, v případě nedohody Stran bude 

o řešení sporu rozhodovat příslušný soud České republiky. 
 
 
 


