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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecně
Strany budou označovány v Objednávce (smluvním závazku) pojmem Prodávající a Kupující, dále pak pro účel těchto všeobecných
obchodních podmínek obecně Dodavatel a Odběratel.
II. Přijetí všeobecných obchodních podmínek
Text těchto všeobecných obchodních podmínek zavazuje obě strany, pokud nebude v Objednávce, (smluvním závazku) nebo v
písemném číslovaném dodatku výslovně dohodnuto jinak.
III. Podmínky dodávky zboží
Veškeré dodávky zboží, budou nové a nepoužité. Dodavatel musí plně respektovat technické normy a právní předpisy platné v ČR a
zajistí všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady ČR. Dodavatel rovněž zajistí, v rámci dohodnuté ceny a předá
Prohlášení
o shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu dle zákona č.22/1997 ve znění pozdějších předpisů.
IV. Dodavatel a subdodavatelé
Na vyžádání, musí Dodavatel předložit Odběrateli ke schválení seznam svých případných subdodavatelů. V průběhu plnění Objednávky
(smluvního závazku) může Dodavatel změnit subdodavatele jen se souhlasem Odběratele. V případě porušení tohoto bodu má
Odběratel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny.
V. Cena
Dodavatel bere na vědomí, že jde o cenu sjednanou dohodou dle odst. 1, § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a že tato cena je
sjednána
jako pevná – neměnná, nedohodnou-li se strany jinak.
VI. Dokumentace – důvěrnost
Dodavatel se zavazuje vrátit Odběrateli veškerou zapůjčenou dokumentaci po splnění Objednávky (smluvního závazku). Strany
prohlašují,
že veškeré informace a doklady, o nichž se doví při plnění Objednávky (smluvního závazku), a které nejsou běžně dostupné pro třetí
strany, považují za důvěrné a zavazují se nezveřejňovat a neposkytovat je třetím osobám bez souhlasu druhé strany.
VII. Patentová práva a další obdobná práva
Dodavatel prohlašuje, že celá dodávka zboží podle této Objednávky (smluvního závazku) neporušuje patentová, nebo jiná chráněná
práva třetích osob a že nevykazuje jiné právní vady. Dodavatel může disponovat výsledky projektových prací pro své vlastní záměry jen
na základě souhlasu Odběratele.
VIII. Kontrola a zkoušky
Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli veškeré doplňující či vysvětlující informace související s dodávkou zboží dle této Objednávky
(smluvního závazku), pro řádné upotřebení dodaného zboží. To vše na základě požadavku Odběratele a na své náklady až do skončení
záruky, nebude-li v Objednávce (smluvním závazku) dohodnuto jinak. Součástí plnění smluvních závazků Dodavatele je provedení všech
předepsaných, potřebných, nebo v Objednávce sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení atestů ve smyslu technických norem
vztahujících se k sjednanému zboží. Odběratel má právo zúčastnit se všech prováděných zkoušek a má právo na vydání výsledků těchto
zkoušek. Odběratel je oprávněn provádět kontrolu plnění Objednávky (smluvního závazku) v každé fázi jeho plnění. Činnosti uvedené
v tomto článku jsou zahrnuty v ceně, pokud se strany nedohodnou jinak.
IX. Informační povinnost
Dodavatel má právo na předložení všech dostupných informací, dokladů a materiálů, které považuje za nutné pro řádné splnění
smluvních závazků. Jestliže se informace, doklady, event. materiál předaný na základě požadavku Dodavatele ukáže jako nedostatečný
či nekompletní,
je Dodavatel povinen obstarat si chybějící údaje sám a na své náklady, přičemž nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení
termínů plnění smluvních závazků, a to i v případě, že chybně interpretoval údaje předané Odběratelem.
Objednatel a dodavatel se tímto zavazují zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření,
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, neoprávněnému zpracování jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření budou patřit zejména pravidla pro práci
s danými informačními systémy, nakládání s osobními údaji pouze pracovníky určenými Stranami, zajištění místnosti a počítačů
s databázemi proti vniknutí třetích osob, tj. do těchto místností budou mít přístup pouze autorizované osoby, závazek mlčenlivosti osob
zabývajících se u Správce a Zpracovatele zpracováním osobních údajů, databáze s osobními údaji budou přístupné pouze na omezeném
počtu počítačů, chráněné heslem, a tyto počítače budou zabezpečeny proti vniknutí třetích osob zvnějšku, tj, zejména skrz síť internet.
X. Provedení předmětu Objednávky
Dodavatel tímto prohlašuje, že je oprávněn k výkonu činností ve smyslu Objednávky (smluvního závazku) a že činnosti budou
vykonávány pouze plně kvalifikovanými osobami.
XI. Smluvní pokuty vyplývající z Objednávky (smluvního závazku)
Strany se dohodly, že pokud nebude v Objednávce (smluvním závazku) dohodnuto jinak, bude uplatněna tato smluvní pokuta: Dodavatel
je povinen uhradit 0,5 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení se splněním závazku v dohodnutém termínu. Smluvní pokutu
lze uplatnit i jednotlivě v případech, kdy Objednávka (smluvní závazek) má být plněna postupně v různých termínech a za stejných
podmínek jako ve větě první této části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu vzniklé škody.
XII. Odstoupení od Objednávky (smluvního závazku)
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Odběratel je oprávněn odstoupit od Objednávky (smluvního závazku), na základě písemného oznámení Dodavateli o podstatném
porušení jeho závazku s řádným plněním předmětu Objednávky (smluvního závazku). Pokud si strany nedohodnou v Objednávce
(smluvním závazku), co považují za podstatné porušení, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pokračování
XIII. Splnění Objednávky (smluvního závazku)
Závazek Dodavatele končí řádným a včasným splněním předmětu Objednávky (smluvního závazku), vč. všech závazků z toho
vyplývajících.
V dodacím listu, event. v jiném dokladu se musí výslovně konstatovat, zda zboží je převzato bez vad, nebo s vadami, event. nepřevzato.
Reklamace vad se provádí písemnou formou. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u Dodavatele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, nejdéle však do konce záruční doby. V reklamaci musí Objednatel vady popsat, případně uvést, jak se
projevují, a uvést rovněž své požadavky, popř. je vyčíslit a připojit též vhodné důkazní prostředky, které umožní posouzení oprávněnosti
reklamace. Uzná-li Dodavatel reklamaci jako oprávněnou, je povinen vady odstranit neprodleně, nebo dohodnout s Odběratelem
technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění vady. Neodstraní-li Dodavatel vady ani po písemné výzvě, má Odběratel právo provést
odstranění vad jinou formou a to na náklady Dodavatele, aniž dojde ke ztrátě záruk.
XIV. Záruka
Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku v celém rozsahu předmětu Objednávky (smluvního závazku) a odpovídá za všechny vady, které
má zboží při dodání zboží, jakož i za vady, které se u zboží vyskytnou v záruční době, není li dáno zákonem jinak. Dodavatel neodpovídá
za vady díla v případě, že nebude používáno k určenému účelu, bude s ním neodborně zacházeno, budou na něm prováděny zásahy
bez souhlasu Dodavatele, případně bude-li předčasně neoprávněně užíváno, také neodpovídá za vady díla v případech uvedených
v ustanovení § 561 Obchodního zákoníku. Pro provádění reklamací platí stejné podmínky jako ve článku XIII. Dodavatel, podpisem
Objednávky (smluvního závazku), potvrzuje Odběrateli souhlas se zárukou. Záruční doba je dohodnuta na 24 měsíců, pokud není
v Objednávce (smluvním závazku) dohodnuta jinak. Počátek běhu záruky je zahájen převzetím zboží, datem podpisu Odběratele
na dodacím listu, event. jiném dokladu.
XV. Expedice – dodávka a pojištění
Dodavatel je povinen dodat zboží dle podmínek INCOTERMS 2010, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
XVI. Vlastnické právo a nebezpečí škody
Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci ke zboží přechází na Odběratele dnem prokazatelného převzetí zboží, čímž se rozumí
zejména podpis Odběratele na dodacím listu, event. jiném dokladu, který prokazuje předání a převzetí.
XVII. Fakturace a platby
Právo na zaplacení ceny zboží vzniká Dodavateli řádným a včasným splněním jeho závazku, způsobem a v místě plnění v souladu s
touto Objednávkou (smluvním závazkem). Součástí faktury musí být Odběratelem podepsaný dodací list, event. jiný doklad, který
prokazuje
předání a převzetí. Faktura–daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona o DPH ve znění pozdějších
předpisů.
V případě, že faktura nebude mít tyto náležitosti, má Odběratel právo ji neprodleně vrátit Dodavateli k doplnění nebo novému vyhotovení.
Elektronické faktury ve formátu PDF musí mít rozlišení 300 DPI a musí být černobílé. Splatnost faktury je 30 dní od doručení druhé
straně, nedojde-li k jiné dohodě. Má se za to, že dnem doručení je třetí pracovní den ode dne vystavení faktury. V případě prodlení se
zaplacením faktury může Dodavatel uplatnit proti Odběrateli úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
XVIII. Řešení sporů, aplikovatelné právo
Všechny spory, vyplývající z Objednávky (smluvního závazku) nebo v souvislosti s nimi vzniklé, budou smluvní strany řešit vzájemnou
dohodou. Nedojde-li k vyřízení sporné záležitosti smírnou cestou, budou spory řešeny v první instanci u věcně příslušného soudu v Plzni.
Objednávka (smluvní závazek) je uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
XIX. Postoupení práv, povinností a pohledávek
Postoupení práv, povinností, pohledávek, závazků apod., vzniklých a souvisejících s plněním této Objednávky (smluvního závazku),
mohou obě strany provést jen tehdy, pokud se na tom předem písemně dohodnou.
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