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Článek I. – Vymezení pojmů 

I.1. V tomto textu mají pojmy s velkým počátečním písmenem tento význam: 
VOP tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží 

Prodávající právnická nebo fyzická osoba podnikatel, která obdržela Nabídku nebo uzavřela Smlouvu 

Kupující Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, zapsána v OR vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495, IČO: 49901982, DIČ: CZ49901982, či dceřiná 
společnost společnosti Severočeské doly a.s., zejména: 
Revitrans, a.s., se sídlem Bílina, Důlní čp. 429, PSČ 418 01, zapsána v OR vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059, IČO: 25028197, DIČ: CZ25028197; 
SD - Kolejová doprava, a.s., se sídlem Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01, zapsána v OR vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, IČO: 25438107, DIČ: CZ25438107; a 
PRODECO, a.s., se sídlem Bílina, Důlní 437, Mostecké Předměstí, PSČ 418 014, zapsána v OR vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 989, IČO: 25020790, DIČ: CZ25020790 

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

ZoDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

Smluvní strany/a Prodávající a/nebo Kupující 

Nabídka návrh na uzavření Smlouvy 

Smlouva smlouva mezi Smluvními stranami, která odkazuje na VOP 

Zboží věci movité včetně souvisejících dokumentů, popř. služeb, spojených s dodáním Zboží (např. sestavení 
Zboží) 

Specifikace specifikace a/nebo popis Zboží, jež jsou uvedeny ve Smlouvě či Nabídce 

Protokol doklad o předání a převzetí Zboží, např. dodací list, předávací protokol, výkaz prací 

Faktura faktura – daňový doklad 

Fakturační adresa adresa Kupujícího pro zasílání Faktur, tj. pro Faktury v listinné podobě je to obchodní firma Kupujícího, 
28. října 3123/152, 702 00  Ostrava, pro Faktury v elektronické podobě dle Kupujícího: 
Severočeské doly a.s.: fakturace@sdas.cz 
Revitrans, a.s.: fakturace@revitrans.cz 
SD - Kolejová doprava, a.s.: fakturace@sd-kd.cz 
PRODECO, a.s.: fakturace@prodeco.cz 

Elektronický podpis zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronická značka založená 
na kvalifikovaném systémovém certifikátu dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 
v platném znění, který je platný v okamžiku doručení takto podepsané listiny druhé Smluvní straně 

Areály Kupujícího veškeré prostory v užívání Kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním Zboží 

Know-how 
 
 
 

technické, výrobní a jiné dokumentace, technická a jiná řešení a postupy, které takové dokumentace 
zachycují, výkresy a modely (tj. součást obchodního tajemství dle § 504 OZ), které byly předány Smluvní 
straně v souvislosti s plněním Smlouvy 

Článek II. – Obecná ustanovení 

II.1. VOP jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku za současného vymezení některých práv a povinností Smluvních 
stran. 

II.2. V případě rozporů mezi zněním Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy. 

Článek III. - Předmět plnění 

III.1. Prodávající se zavazuje svým jménem na svůj náklad a na své nebezpečí odevzdat Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, 
jakosti a provedení a včas, případně Zboží nainstalovat, zprovoznit a zaškolit obsluhu, to vše dle pokynů Kupujícího, a umožní 
Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží; Kupující se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou Zboží převzít a zaplatit za 
něj kupní cenu. 

III.2. Prodávající se zavazuje Kupujícímu odevzdat spolu se Zbožím veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, listiny potřebné 
k nakládání se Zbožím a k jeho řádnému převzetí, užívání a provozování, a to v souladu s právními předpisy a Specifikací, 
zejm. katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě, návod k použití, prohlášení o kvalitě a bezpečnosti, informace o způsobu 
využití nebo zneškodnění obalů, bezpečnostní list, prohlášení o neexistenci PCB a doklady o provedení technických či jiných 
zkoušek a atestů Zboží, případně další dokumenty stanovené ve Specifikaci, vše v českém jazyce. 
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III.3. Prodávající se zavazuje, že zajistí vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek, atestů a revizí 
potřebných pro řádný provoz a užívání Zboží, pokud se jejich provedení právními předpisy a/nebo technickými normami 
a/nebo Specifikací požaduje. Prodávající odpovídá dle právních předpisů za bezpečnost Zboží včetně odpovědnosti za 
ochranu zdraví a života a ochranu životního prostředí. 

III.4. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží při dodržení kvalitativních podmínek dle právních předpisů, technických 
norem a/nebo Specifikace. 

Článek IV. – Uzavírání Smlouvy 

IV.1. Kupující je oprávněn předložit Prodávajícímu Nabídku formou: 
a) objednávky; či 
b) jinou formou Nabídky. 

IV.2. Kupující je oprávněn předložit Nabídku písemně, faxem nebo elektronickou poštou, nejlépe ve formátu .pdf. 

IV.3. Nabídka upřesní zejména, nikoliv však pouze, požadovaný druh Zboží, kupní cenu, množství, termín dodání, místo plnění, 
označení Zboží, Fakturační adresu, čísla účtů Smluvních stran vč. IBAN, případně doložku INCOTERMS 2010 DDP a údaje 
o obalu či obalech Zboží, umožňující bezpečnou přepravu Zboží tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození či zničení, případně 
zda se jedná o plnění jednorázové, opakované (tj. v určitých intervalech), nepřetržité (tj. na určitou dobu), či dílčí. Nabídka 
bude označena pořadovým číslem a bude obsahovat doložku s odkazem na VOP. 

IV.4. Prodávající se zavazuje, že na Nabídku do 3 pracovních dnů od jejího doručení zareaguje, a to buď jejím potvrzením či 
odmítnutím, které zašle zpět Kupujícímu jedním ze způsobů dle odst. IV.2. VOP, a to přednostně tím, kterým mu ji Kupující 
zaslal. 

IV.5. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Prodávajícím potvrzené Nabídky Kupujícímu, či okamžikem doručení Zboží dle 
Nabídky. 

IV.6. Kupující vylučuje přijetí Nabídky potvrzené Prodávajícím, pokud bude obsahovat jakékoliv (byť i nepodstatné) změny, 
výhrady, odchylky či doplňky (vyjma identifikačních údajů Prodávajícího, např. číslo bankovního účtu apod.), ledaže Kupující 
takovou změnu, výhradu nebo odchylku následně schválí. 

IV.7. Změny v obsahu Smlouvy nebo dohoda o zániku závazku ze Smlouvy mohou být sjednány pouze písemně. 

IV.8. Dodací lhůty Zboží jsou sjednány ve Smlouvě. V případě, že Smlouva dodací lhůtu nestanoví, je dodací lhůta 15 kalendářních 
dní ode dne uzavření Smlouvy. 

IV.9. Dodání Zboží může být rozděleno na jednotlivá dodání Zboží (dílčí plnění). V takovém případě musí Smlouva vymezit pro 
jednotlivá dodání Zboží množství Zboží, časový harmonogram a celkovou kupní cenu jednotlivých dílčích plnění. Pro 
jednotlivá dodání Zboží se použijí ustanovení VOP o Zboží přiměřeně. 

Článek V. – Odevzdání Zboží 

V.1. Svojí připravenost odevzdat Zboží je Prodávající povinen avizovat oprávněné osobě Kupujícího uvedené ve Smlouvě (jinak 
Kupujícímu) písemně, telefonicky, faxem, nebo emailovou zprávou. Oprávněná osoba Kupujícího je oprávněna určit 
Prodávajícímu v souladu se Smlouvou požadavky na způsob odevzdání a převzetí Zboží (zejm. konkrétní čas a místo 
odevzdání a převzetí, přičemž pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, sjednávají lhůtu pro odevzdání a převzetí 3 
pracovní dny ode dne doručení avíza Prodávajícího o jeho připravenosti odevzdat Zboží Kupujícímu). Pokud Prodávající není 
schopen odevzdat Zboží dle Smlouvy, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu avizovat oprávněné osobě 
Kupujícího uvedené ve Smlouvě písemně, telefonicky, faxem, nebo emailovou zprávou. 

V.2. O průběhu a výsledku odevzdání a převzetí Zboží sepíší Smluvní strany Protokol, který bude obsahovat zejména, nikoliv však 
pouze, číslo Smlouvy/Smluv, množství a Specifikaci Zboží, místo a datum jeho předání a převzetí. V závěru Protokolu Kupující 
výslovně uvede, zda Zboží přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů. V případě, že se na Zboží bude vyskytovat v okamžiku 
předání vada či více vad (a to i drobná vada či nedodělek, který sám o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
a bezpečnému užívání Zboží), je Kupující oprávněn, nikoliv však povinen, Zboží převzít a potvrdit Protokol, popř. do Kupujícím 
potvrzeného Protokolu notifikovat vadu/vady Zboží. Zboží se považuje za dodané a závazek Prodávajícího dodat Zboží je 
splněn okamžikem převzetí Zboží Kupujícím a potvrzením Protokolu. 

V.3. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím, 
tj. podpisem Protokolu odpovědnou osobou Kupujícího. 

V.4. Prodávající je povinen při dodávkách Zboží v Areálech Kupujícího dodržovat povinnosti vyplývající z interních předpisů 
Kupujícího, které Prodávajícímu písemně či elektronicky předal. Prodávající odpovídá za dodržování takových interních 
předpisů Kupujícího svými zaměstnanci nebo pracovníky jiných subjektů, které použije při dodávkách Zboží. Z tohoto důvodu 
je Prodávající povinen zajistit, aby ti, kteří dodávky Zboží organizují či provádějí, byli seznámeni s předanými interními 
předpisy Kupujícího. Jakákoliv manipulace se Zbožím v Areálech Kupujícího je možná pouze za přítomnosti pověřené osoby. 
Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění Zboží v Areálech Kupujícího.  
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Článek VI. – Kupní cena 

VI.1. Pro účely Smlouvy jsou relevantní pouze ceny Zboží uvedené ve Smlouvě. 

VI.2. Nestanoví-li Smlouva jinak, je kupní cena Zboží konečná, bez DPH a obsahuje veškeré náklady a garance Prodávajícího 
související se Zbožím (clo, doprava do místa plnění, pojištění, instalace a zprovoznění Zboží, obaly, zaškolení obsluhy, 
dokumentace, příspěvek na ekologickou likvidaci zařízení, apod.). Prodávající tak není oprávněn účtovat Kupujícímu žádné 
dodatečné nepředvídané náklady související s dodáním Zboží, pokud nebude takové navýšení kupní ceny písemně Smluvními 
stranami dohodnuto. 

Článek VII. - Platební a fakturační podmínky 

VII.1. Úhrada kupní ceny Zboží (u Prodávajícího, který je plátcem DPH vč. DPH) bude Kupujícím provedena na základě Faktury, 
kterou je Prodávající povinen vystavit do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zboží Kupující na základě Smlouvy převezme 
a potvrdí Prodávajícímu Protokol (den uskutečnění zdanitelného plnění). Fakturu je Prodávající povinen vystavit na sídlo 
Kupujícího a doručit ji Kupujícímu na Fakturační adresu.  

VII.2. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy (v případě Nabídky dle odst. IV.1.a. VOP je to číslo objednávky 
a v případě Nabídky dle odst. IV.1.b. VOP je to číslo Nabídky). Faktura se může, na základě dohody Smluvních stran, vztahovat 
i ke Zboží podle více Smluv. Přílohou Faktury musí být Protokol/y potvrzený/é Kupujícím. Faktura může být v listinné nebo 
v elektronické podobě. Prodávající je dále povinen na každé Faktuře uvést bankovní účet, na který má být cena Zboží a k ní 
příslušná DPH Kupujícím uhrazena, přičemž tento bankovní účet Prodávajícího bude současně bankovním účtem zveřejněným 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH. 

VII.3. Faktura v listinné podobě musí být v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru 
o hmotnosti cca 80g/m2, kopírovatelném černobíle bez ztráty informační hodnoty, čitelném a o maximálním rozsahu do 
5 stran. 

VII.4. Faktura v elektronické podobě musí být vyhotovena v souboru s formátem .pdf o velikosti max 2 MB. Takový soubor musí být 
opatřen Elektronickým podpisem, tj. nikoli jen emailová zpráva. V jednom souboru může být pouze jedna Faktura, slučování 
více Faktur a/nebo jiných účetních dokladů do jednoho souboru není přípustné. Případné přílohy Faktury musí být ve stejném 
souboru jako Faktura. Každá emailová zpráva může obsahovat pouze jednu Fakturu. Název souboru musí být složen pouze 
z alfanumerických znaků, bez mezer (mezery lze nahradit podtržítkem), a nesmí přesáhnout 40 znaků. Pro zmenšení velikosti 
souboru nesmí být používána komprimace dat. Soubor nesmí být uzamčen; uzamčení souboru brání jeho dalšímu zpracování 
(originalitu a neměnnost souboru chrání Elektronický podpis).  

VII.5.  Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, bude-li Faktura v rozporu s požadavky dle VOP,  nebo budou-li ve Faktuře 
nesprávně uvedené údaje, je Kupující oprávněn vrátit Fakturu Prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení a s požadavkem na 
vystavení bezvadné Faktury. Prodávající je povinen vystavit bezvadnou Fakturu. Vrácením Faktury přestává běžet doba 
splatnosti Faktury a nová doba splatnosti začne běžet okamžikem doručení bezvadné Faktury Kupujícímu. 

VII.6. Doba splatnosti Faktury je 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jejím prokazatelném doručení Kupujícímu. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud se Kupující ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, prodlužuje se doba splatnosti Faktury o 3 
pracovní dny. Okamžikem doručení Faktury je den jejího prokazatelného přijetí. Připadne-li poslední den splatnosti Faktury 
na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti Faktury nejbližší následující pracovní den. 

VII.7. Ustanovení odst. VII.2. až VII.6. VOP se obdobně použijí i pro a jiné účetní doklady (zálohové faktury/listy, dobropisy, 
vrubopisy, či daňové doklady na přijatou platbu). 

VII.8. V případě, že Zboží bude mít vadu/y, které Kupující notifikoval do Protokolu, nemusí Kupující do doby, než Prodávající vadu/y 
odstraní, platit část kupní ceny Zboží ve výši 10 % kupní ceny Zboží a neocitá se v prodlení s takto pozdrženou úhradou části 
kupní ceny Zboží. Splatnost pozdržené části kupní ceny Zboží začne běžet ode dne následujícího po odstranění vady/vad Zboží 
a je 30 kalendářních dní. 

VII.9. Smluvní strany si mohou ve Smlouvě sjednat platby záloh na kupní cenu Zboží. Úhrada kupní ceny Zboží či zálohy bude 
Kupujícím provedena výhradně formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Prodávajícího. 

VII.10. Cena za Zboží se považuje za uhrazenou dnem odepsání peněžních prostředků z účtu Kupujícího.  

VII.11. Prodávající podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZoDPH 
a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění Kupujícího bude v postavení, kdy 
nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska ZoDPH vůči svému správci daně.  
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VII.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se Kupující ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Kupující oprávněn uhradit DPH 
přímo správci daně Prodávajícího; zaplacení DPH na účet správce daně Prodávajícího (a zaplacení kupní ceny za Zboží 
Prodávajícímu) bude považováno za splnění závazku Kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu za Zboží vč. DPH, resp. za dílčí 
plnění. Prodávající se zavazuje v případě, kdy se Kupující ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu 
poskytnout Kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně 
Prodávajícího, zejména pak Prodávající poskytne Kupujícímu údaj o tom, ke kterému správci daně je Prodávající příslušný. 

Článek VIII. – Práva a povinnosti Smluvních stran z vadného plnění a záruka 

VIII.1. Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, vlastností a provedení Zboží nebo jeho části, stanovených Smlouvou, 
technickými normami a/nebo právními předpisy. Vadou se rozumí také plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro 
užívání Zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího a dále za ty, které 
se na Zboží vyskytnou v záruční době. Prodávající odpovídá i za vady Zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na 
Kupujícího, pokud vady způsobil porušením své povinnosti. 

VIII.2. Prodávající podpisem Protokolu prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží, na Zboží neváznou žádná práva třetích osob 
a není dána žádná překážka, která by mu bránila Zboží zcizit dle Smlouvy. Prodávající dále podpisem Protokolu prohlašuje, že 
Zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelům dle Smlouvy a/nebo účelům obvyklým. Prodávající prohlašuje, 
že Zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem technickým, bezpečnostním a právním 
předpisům, a současně prohlašuje, že Zboží po kvalitativní i množstevní stránce splňuje veškeré požadavky Kupujícího, resp. 
že Zboží zcela vyhovuje účelu, pro nějž Kupující Zboží pořizuje.  

VIII.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že Zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé 
komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelům sjednaným ve Smlouvě (nebo pro případ, kdy nebude 
žádný takový účel ve Smlouvě sjednán, že Zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelům obvyklým), zachová si 
vlastnosti ve Smlouvě sjednané (nebo vlastnosti obvyklé, pokud nebudou žádné vlastnosti Zboží ve Smlouvě sjednány). 
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím a trvá 24 měsíců, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Záruka je 
zahrnuta v kupní ceně Zboží. 

VIII.4. V případě, že Zboží bude mít vadu/vady a Kupující potvrdí Protokol, oznámí Kupující tuto vadu/vady bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění Prodávajícímu. Oznámení bude podáno písemně, emailovou zprávou na emailovou adresu uvedenou 
ve Smlouvě, nebo telefonicky s následnou emailovou zprávou a bude v něm zpravidla uvedeno, jakým způsobem se 
vada/vady projevují a jaký nárok z vad Zboží v souladu s platnou právní úpravou Kupující požaduje. Prodávající je povinen 
poskytnout Kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 1 pracovního dne ode dne doručení takového oznámení písemně, 
emailovou zprávou, nebo telefonicky s následnou emailovou zprávou potvrdí přijetí takového oznámení a projedná v souladu 
s odst. VIII.5. VOP způsob a termíny vyřízení práv Kupujícího z vad nebo ze záruky. 

VIII.5. V případě, že Kupující nesdělí při oznámení vad/y Zboží (i v rámci záruční doby) Prodávajícímu jiný požadavek, je Prodávající 
povinen v přiměřené lhůtě vlastním nákladem zahájit odstraňování vad/y Zboží a vadu/vady v přiměřené lhůtě vlastním 
nákladem odstranit, přičemž pokud se Smluvní strany na těchto lhůtách nedohodnou, je Prodávající povinen zahájit 
odstraňování vad/y Zboží nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Kupujícího o vadě/vadách Zboží 
Prodávajícímu a vadu/vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Kupujícího o vadách Zboží 
Prodávajícímu (pro vadu, která sama o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Zboží, je Prodávající povinen 
vadu odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Kupujícího o vadách Zboží Prodávajícímu). Pokud 
Prodávající poruší povinnosti dle přechozí věty, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, odstoupit 
od Smlouvy, nebo zajistit odstranění vady sám nebo za pomoci třetí osoby na náklady a nebezpečí Prodávajícího a při 
zachování záruky za jakost Zboží vůči Prodávajícímu. Další nároky Kupujícího plynoucí mu z titulu vad Zboží z obecně 
závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Prodávající je povinen odstranit vadu/vady i v případech, kdy neuznává, že 
za vadu/vady odpovídá, ledaže ve lhůtě pro odstranění vad/y prokáže, že za vadu/vady neodpovídá. Ve sporných případech 
nese Prodávající náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

VIII.6. Na opravené Zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, v níž nemohl Kupující Zboží z důvodu existence vady užívat. Na 
vyměněné Zboží bude uplatněna nová záruční doba v délce dle odst. VIII.3. VOP. 

VIII.7. Práva a povinnosti Smluvních stran z vadného plnění a ze záruky Zboží se řídí, není-li sjednáno jinak, § 2099 a násl. OZ. 

Článek IX. - Smluvní pokuty a úrok z prodlení a náhrada újmy 

IX.1. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny Zboží za každý započatý den prodlení Prodávajícího 
s řádnou a/nebo včasnou dodávkou Zboží. 

IX.2. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti 
Prodávajícího sjednané v odst. V.4. VOP. 

IX.3. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny Zboží za každou jednotlivou vadu a den, kdy je 
Prodávající v prodlení s plněním povinností dle odst. VIII.4. VOP. 

IX.4. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den, kdy je Prodávající v prodlení 
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s plněním povinností dle odst. VIII.5. věta první VOP (tj. zvlášť za prodlení se zahájením odstraňování vad/y a zvlášť za 
prodlení s řádným odstraněním vad/y), a to až do dne, kdy Prodávající zahájí odstraňování vad/y, resp. do dne, kdy budou 
uspokojena práva Kupujícího z vad/záruky, či do dne, kdy Kupující sdělí dle odst. VIII.5. věta druhá VOP Prodávajícímu, že 
Kupující sám nebo třetí osoba započala s odstraňováním vad/y. 

IX.5. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % Prodávajícím postoupené/zatížené peněžité pohledávky 
vyplývající ze Smlouvy za každou takovou jednotlivou postoupenou/zatíženou pohledávku, jejímž postoupením/zatížením 
Prodávající porušil povinnost dle odst. XII.4. VOP. 

IX.6. Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti dle VOP a/nebo Smlouvy se nedotýká povinnosti zaplatit 
smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti, pokud se nejedná zjevně o trvající stav, nebo při porušení jiné 
povinnosti dle VOP a/nebo Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou 
sankcionováno. 

IX.7. V případě, že Prodávající způsobí Kupujícímu a/nebo třetí osobě porušením svých smluvních či zákonných povinností a/nebo 
svým jiným jednáním či opomenutím újmu, je povinen nahradit Kupujícímu a/nebo třetím osobám její skutečnou výši a ušlý 
zisk, a to v plné výši a bez ohledu na zavinění a na případnou existenci překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 OZ.  

IX.8. Nárok na náhradu újmy, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není ustanoveními 
o smluvních pokutách nijak dotčen a smluvní pokuta se na náhradu újmy nezapočítává. 

IX.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran 
či oběma Smluvními stranami. 

IX.10. Smluvní strana v případě prodlení s plněním peněžitého závazku vyplývajícího z VOP a/nebo Smlouvy uhradí druhé Smluvní 
straně úrok z prodlení odpovídající výši stanovené předpisy práva občanského. 

IX.11. Úrok z prodlení, smluvní pokuta a/nebo náhrada újmy je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy 
oprávněné Smluvní strany k úhradě spolu s příslušnou Fakturou. 

Článek X. - Ukončení Smlouvy 

X.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je vypořádání závazků ke dni stanovenému 
v takové dohodě, nebo písemným odstoupením některé ze Smluvních stran dle odst. X.2. VOP. 

X.2. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit z důvodů sjednaných ve Smlouvě, nebo stanoví-li tak zákon. Účinky 
odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 

X.3. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud: 
a) druhá Smluvní strana neplní řádně povinnosti dle Smlouvy, byla na tuto skutečnost druhou Smluvní stranou písemně, či 

emailovou zprávou upozorněna a nezjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, 
b) je insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka – druhé Smluvní strany, 
c) druhá Smluvní strana vstoupila do likvidace či ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy 

podle platných právních předpisů, 
d) se Prodávající stane nespolehlivým plátcem dle ZoDPH, 
e) Prodávající poskytne Kupujícímu údaje o svém bankovním účtu pro úhradu kupní ceny Zboží, které nejsou správcem daně 

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ZoDPH, nebo 
f) Prodávající poruší povinnost dle odst. XII.4. VOP. 

X.4. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od Smlouvy, je povinna druhé 
Smluvní straně nahradit náklady s odstoupením spojené, tím není dotčen § 2005 OZ; při odstoupení od Smlouvy ze strany 
Kupujícího je Kupující oprávněn koupit od třetí osoby Zboží či jeho část v množství, druhu a kvalitě, které by odpovídaly 
řádnému dodání Zboží či jeho části bez vad dle Smlouvy, přičemž Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady s tím 
spojené, které přesahují kupní cenu Zboží nebo v případě dodání části Zboží alikvotní část kupní ceny Zboží, a to do 14 dnů 
ode dne, kdy bude k jejich náhradě Kupujícím vyzván. 

X.5. V případě, že je předmětem Smlouvy závazek k opakované či soustavné činnosti (zejm. pro rámcové smlouvy na koupi Zboží), 
je Smluvní strana oprávněna takový smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhé Smluvní straně.  

Článek XI. – Důvěrné informace, obchodní tajemství, práva k duševnímu vlastnictví a licenční ujednání 

XI.1. Údaje nebo sdělení, se kterými se při sjednávání a plnění Smlouvy Smluvní strany seznámily, jsou důvěrné ve smyslu 
ust. § 1730 odst. 2 OZ a dle charakteru mohou rovněž být předmětem obchodního tajemství některé ze Smluvních stran dle 
ust. § 504 OZ, a mají proto zůstat utajeny. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany nebudou zveřejňovat žádné informace o Smlouvě ani informace o druhé Smluvní straně a ani jiné informace, se 
kterými se seznámily v průběhu sjednávání a realizace Smlouvy, pokud povinnost uveřejnění takových informací nebude 
uložena zákonem nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci; to vše s výjimkami dle VOP. 
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XI.2. Know-how Kupujícího (je-li to aplikovatelné) není Prodávající oprávněn zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ho 
využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby. Know-how je Prodávající oprávněn používat pouze v souvislosti s dodáním Zboží. Po 
splnění Smlouvy či po jejím zániku jakýmkoli jiným způsobem je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu Know-how vrátit 
Kupujícímu a zničit případné veškeré kopie, které si pro dodání Zboží pořídil. Prodávající je povinen zajistit ochranu Know-
how před neoprávněným nakládáním či užitím ze strany svých zaměstnanců, jakož i jakýchkoliv dalších osob vyjma 
předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

XI.3. Je-li při výrobě Zboží uplatněn výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob, zavazuje se Prodávající zajistit, aby prodejem Zboží neoprávněně nezasáhl do práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví třetích osob a je povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání 
Zboží, které odpovídá účelu sjednanému Smlouvou a není-li takový účel ve Smlouvě sjednán, účelu obvyklému. 

XI.4. Smluvní strana je oprávněna poskytnout údaje nebo sdělení dle odst. XI.1. VOP svému zástupci, který ji zastupuje při právních  
jednáních ohledně Smlouvy nebo při právních jednáních týkajících se práv a povinností ze Smlouvy vzešlých, nebo osobám 
tvořícím se Smluvní stranou koncern dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Článek XII. - Ostatní ustanovení 

XII.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s předmětem plnění a poskytovat si 
veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, zejména jsou si Smluvní 
strany povinny neprodleně oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným 
subjektem, přechod závazků na právního nástupce nebo třetí osobu, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění 
závazků ze Smlouvy. 

XII.2. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 OZ. 

XII.3. Smlouva je závazná i pro právní nástupce Smluvních stran.  

XII.4. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit na třetí osobu, jakoukoliv pohledávku 
nebo její část vyplývající ze Smlouvy a/nebo jakkoli pohledávku nebo její část vůči Kupujícímu vyplývající ze Smlouvy zatížit 
právy ve prospěch třetích osob (např. zástavní právo). 

XII.5. Smluvní strany jsou povinny dodržovat nejvyšší etické principy a protikorupční jednání po dobu realizace Smlouvy. Kupující 
pro dosažení tohoto účelu definuje pojem „korupční jednání" jako nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či 
přijetí, jakékoli nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, nepatřičného daru, 
projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či 
člena statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje 
pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu 
nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu uzavírání a realizace Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od 
Smlouvy, pokud shledá, že se Prodávající dopustil korupčního jednání a nepřijal žádné včasné a uspokojivé opatření 
k nápravě. 

XII.6. Veškeré spory vznikající ze Smlouvy, včetně sporů ze vztahů se Smlouvou související, se Smluvní strany zavazují řešit nejprve 
smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu do 30 dnů ode dne, kdy byl předmět sporu oznámen druhé Smluvní 
straně, dohodly se Smluvní strany na tom, že takový spor předloží k řešení výhradně místně příslušnému soudu dle sídla 
Kupujícího. 

XII.7. Prodávající není oprávněn, pokud není písemně sjednáno jinak, jednostranně započíst jakoukoli jeho pohledávku vzniklou na 
základě VOP a/nebo Smlouvy oproti pohledávce Kupujícího. 

XII.8. VOP nezakládají Kupujícímu povinnost k odběru jakéhokoli zboží od Prodávajícího. Povinnost k odběru Zboží vzniká až 
uzavřením a za podmínek Smlouvy. 

XII.9. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran neupravené VOP a/nebo Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, 
zejména OZ. 

XII.10. Stane-li se některé ustanovení VOP a/nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení VOP a/nebo 
Smlouvy. 

XII.11. VOP jsou platné a účinné ode dne 15.3.2015. 

XII.12. Dnem účinnosti VOP se ruší Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží platné od 1.6.2014. 


