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Oblast použití Tyto Všeobecné objednací podmínky platí pro všechny – i budoucí – objednávky objednavatele 
(kupujícího) na dodávky a plnění od dodavatele (který může být v pozici prodávajícího a /nebo závodu, 
poskytovatele služeb apod.), i když se tyto objednací podmínky u příštích objednávek znovu výslovně 
nedohodnou. Odlišná ujednání a obchodní podmínky dodavatele vyžadují ke své platnosti výslovnou 
písemnou dohodu. Odlišné obchodní podmínky nebo potvrzení dodavatele odporující dohodnutým podmínkám 
jsou tímto vyloučeny.  
Potvrzení objednávky, uzavření smlouvy Závazné jsou pouze objednávky učiněné objednavatelem 
písemně. Objednavatel může objednávku zrušit, pokud ji dodavatel písemně nepotvrdí do dvou týdnů (nebo 
v jiné lhůtě dohodnuté v objednávce). Pokud je v těchto objednacích podmínkách pro sdělení objednavatele 
stanovena písemná forma, lze tyto posílat také faxem. Protože e-maily posílané přes internet lze během 
doručovacího procesu snadno manipulovat nebo je vystavovat pod cizím jménem, nepřebíráme za obsah e-
mailu či jeho příloh odpovědnost a obsah e-mailu proto tedy nezakládá právně závaznou nabídku a právně 
závazné přijetí nabídky, pokud výslovně nebylo písemně dohodnuto něco jiného.  Odchylky v potvrzení 
objednávky oproti objednávce, ústní ujednání před, při nebo po uzavření smlouvy a odchylky od těchto 
objednacích podmínek vyžadují ke své účinnosti písemný souhlas a potvrzení objednavatele. Nabídky, plány, 
návrhy apod. hradí objednavatel pouze, bylo-li toto výslovně písemně dohodnuto. 
Předlohy, vzorky, poskytnutí materiálu Předlohy, vzorky, nástroje, materiál apod. poskytnutý 
objednavatelem zůstávají vlastnictvím objednavatele a bez písemného svolení objednavatele nesmí být 
předány třetím osobám, ani nesmí být užity k jiným než dohodnutým účelům. Je třeba je zabezpečit proti 
neoprávněnému užití a prohlížení a musí se s nimi, stejně jako s informacemi od objednavatele, nakládat 
přísně důvěrně. Vlastnictví předloh, vzorků, nástrojů apod., které dodavatel dle dohody vyrábí, přechází včetně 
veškerých práv k užívání na objednavatele se zaplacením dohodnuté odměny.  
Doba plnění, smluvní pokuta při neplnění Dohodnuté termíny dodání jsou závazné a je třeba je 
bezpodmínečně dodržovat.  Pro včasnost dodávek či plnění je rozhodující doručení na místo uvedené v 
objednávce, u smluv o dílo, dodávek s montáží a službami je rozhodující jejich převzetí. Očekávaná prodlení u 
dodávek, plnění či dodatečného plnění je třeba objednavateli neprodleně sdělit. Jeho nároky vyplývající 
z těchto podmínek zůstávají nedotčeny. Při překročení termínu dodání / plnění z důvodů na straně dodavatele 
je objednavatel oprávněn požadovat za každý započatý pracovní den překročení termínu smluvní pokutu ve 
výši 0,3 %, paušálně nejvíce však 5 % hodnoty objednávky, pokud dodavatel objednavateli neprokáže škodu 
menší; další konkrétní nároky (náhrada škody a odstoupení) objednavatele zůstávají nedotčeny. Pokud se 
neuplatní smluvní pokuta již při převzetí dodávek, plnění či dodatečného plnění, lze ji uplatnit až do okamžiku 
vystavení závěrečné faktury. Dojde-li k překročení termínu dodávky či plnění nebo k zamezení 
předání/převzetí  dodávky / plnění z důvodů vyšší moci, může objednavatel po neúspěšném stanovení 
náhradní lhůty dle uvážení od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit nebo termín dále prodloužit, aniž by 
dodavateli v těchto případech vznikal nárok na náhradu škody apod.  
Místo plnění, expedice, přechod rizik, faktury U smluv o dílo, dodávek s montáží a plnění přechází riziko na 
objednavatele spolu s převzetím, u ostatních dodávek s doručením na místo uvedené v objednávce; pokud 
nebylo dohodnuto jinak, platí dodávka DDP (s dodáním, clo placeno) na místo převzetí včetně zabalení. U cen 
dohodnutých vyplaceně ze závodu nebo skladu dodavatele (EXW) musí tento expedovat vždy za nejnižší 
možné náklady, pokud ovšem objednavatel nestanovil určitý způsob expedice. Vícenáklady na spěšnou 
dopravu nutnou pro dodržení termínu dodávky hradí dodavatel. Současně s nakládkou dodávky DDP na místo 
určení resp. přichystání k vyzvednutí dodávky EXW ze závodu či skladu dodavatele musí dodavatel ke každé 
objednávce (pokud je tato realizována ve vícerých dílčích dodávkách, tak ke každé odvolávce) poslat 
objednavateli faxem expediční oznámení (avízo o dodávce), ve kterém bude mimo jiné uvedeno číslo 
objednávky, číslo odvolávky, skutečně dodávané množství a doba dodávky. K dodávce musí být připojen 
dodací list, kde bude vedle údajů definovaných již pro expediční oznámení (avízo o dodávce) uvedeno také 
datum minimální trvanlivosti nebo zbývající doba trvanlivosti v okamžiku dodání.  Nákladní pomocné 
prostředky nabízené při dodání nebo vyzvednutí k výměně musí odpovídat dohodnutým, popř. v obchodním 
styku běžným požadavkům na kvalitu střední kategorie a jakosti; v opačném případě může objednavatel 
výměnu odmítnout. Při dodání zboží ve vozech se zásobníkovými nádobami si objednavatel vyhrazuje právo 
na vypracování protokolu o převážení u cejchované, popř. veřejné automobilové váhy.  Poškození originálního 



  
obalu dodaného zboží nebo poškození zapečetění či zaplombování zásobníkových nádob, který by budily 
oprávněné pochybnosti o nedotčenosti či pravosti zboží, opravňují objednavatele k odmítnutí takového zboží.  
Faktury (včetně kopie označené jako druhopis) je třeba zasílat s uvedením objednací značky objednavatele a 
čísel jednotlivých položek a jsou splatné pouze v případě úplnosti těchto údajů.  
Platby Všechny platby se realizují, pokud nebylo písemně ujednáno jinak, se skontem ve výši 3 % do 20 dnů 
nebo pokladnou netto do 30 dnů po obdržení faktury a převzetí zboží/plnění. Lhůta splatnosti počíná běžet s 
úplným doručením dodávky nebo poskytnutím plnění a s předložením platné faktury.  Objednavatel se dostává 
do prodlení, pokud nezaplatí po upomínce dodavatele učiněné po uplynutí splatnosti a pokud nevznikly žádné 
námitky. Platby se nepovažují za uznání dodávky či plnění dle smlouvy a budou uskutečněny s výhradou 
likvidace faktury. Dodavatel si může započíst jen nespornou či pravomocně uznanou pohledávku nebo může 
v této míře uplatnit zadržovací právo.  
Vstupní kontrola, odpovědnost za vady Podle obch. zák. se použije tím způsobem, že objednavatel bude 
reklamovat opticky zjevné vady či poškození přepravou do 10 pracovních dnů od dodání, skryté vady pak do 
deseti dnů po zjištění, pokud zboží nevyžaduje kvůli své kazivosti lhůtu kratší. U následné expedice či 
přesměrování zboží se zahájení kontroly provede až po doručení na nové místo určení. Náklady na oprávněné 
vrácení zásilky, náhradní dodávky a předělávky hradí dodavatel. Dodavatel garantuje, že předmětné zboží 
odpovídá českému i evropskému Zákonu o potravinách jakož i všem použitelným zákonným ustanovením na 
ochranu života, zdraví a bezpečnosti platným v místě dodání.  Promlčecí lhůta pro uplatnění reklamačních 
nároků objednavatele dle obč. zák. činí odlišně tři roky, jinak platí zákonné lhůty a úpravy promlčení. Způsob 
dodatečného plnění zvolí objednavatel; právo dodavatele dle obč. zák. zůstává nedotčeno.Vykazuje-li věc 
nebo plnění vady z porušení některé ze záruk poskytnutých dodavatelem nebo dohodnutých vlastností, ručí 
dodavatel za vzniklou škodu vždy bez ohledu na zavinění. Vykazuje-li věc vady, aniž by na ně byla poskytnuta 
záruka, může se dodavatel vůči nárokům objednavatele na náhradu škody nebo náhradu marně vynaložených 
nákladů vyvázat jen tehdy, pokud doloží, že nesplnění jeho povinností bylo způsobeno překážkami, které 
nemohl ovlivnit, a že od něho rozumně nešlo očekávat, aby tyto překážky zohlednil již při uzavření smlouvy 
nebo se překážkám či jejich následkům dokázal vyhnout nebo tyto překonat; pokud dodavatel využije služeb 
třetích osob, může se vyvázat jen tehdy, pokud je podle těchto kritérií vyvázán i on sám, a pokud by podle 
těchto kritérií byla vyvázána i ona třetí osoba, když by se tato kritéria na ni použila. Vykazuje-li dodávka nebo 
plnění vady, není pro využití práv objednatele ohledně vad třeba stanovovat žádné lhůty, a to ani tehdy, když 
dodavatel dodávku již realizoval ale s prodlením, a to v případech, kdy má objednavatel na výkonu tohoto 
svého práva zvláštní zájem z důvodů vyhnutí se vlastnímu prodlení vůči svým odběratelům či jiným naléhavým 
problémům. Pokud dodavatel v rámci dodatečného plnění realizuje úplně novou či dílčím způsobem novou 
dodávku nebo předělávku, počínají běžet promlčecí lhůty na možnost uplatnění vady znovu od začátku. 
Dodavatel garantuje, že je dodávka nebo plnění prosto jakýchkoli průmyslových ochranných práv třetích osob, 
zvláště pak že tyto nejsou v rozporu se smluvně předpokládaným užíváním v místě plnění či na jiném smluvně 
dohodnutém místě. Dodavatel se zavazuje, že bude při provádění zakázek objednavatele využívat jen takové 
osoby, které disponují potřebnými úředními povoleními, a zavazuje se, že v případě porušení zprostí 
objednavatele všech proti němu vznesených nároků. 
Zachování tajemství Dodavatel musí nakládat s objednávkou i se souvisejícími pracemi a dodávkami včetně 
poskytnutých podkladů a vzorků důvěrně.  I existenci samotného obchodního vztahu smí zmiňovat jen 
s předchozím souhlasem objednavatele. 
Právo na mimořádnou výpověď Dostane-li se dodavatel do platební neschopnosti, je-li jmenován předběžný 
správce konkurzní podstaty nebo bylo-li vyhlášeno na majetek dodavatele konkurzní řízení, je objednavatel 
oprávněn od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. V případě odstoupení si objednavatel může kvůli 
pokračování prací nárokovat za přiměřenou úhradu stávající zařízení a dosud realizované dodávky a plnění 
dodavatele. 
Volba práva, soudní příslušnost, jazyk Platí právo České republiky. Soudní příslušnost pro všechny spory 
vůči obchodníkům se sjednává v sídle objednavatele. Potvrzení objednávky, expediční oznámení (avízo), 
dodací list, faktury a jiné dokumenty přikládané dodavatelem je nutno posílat v českém jazyce, pokud nebylo 
dohodnuto jinak. 
Dílčí neúčinnost Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto objednacích podmínek bylo nebo se stalo 
zčásti nebo úplně neúčinným, právní účinnost ostatních ujednání těchto objednacích podmínek zůstává 
nedotčena.  


