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Všeobecné obchodní podmínky 
Obchodní společnosti 

Obchodní společnost Alsten Weld s.r.o., identifikační číslo: 06528961, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 35300 s předmětem podnikání: obráběčství, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zámečnictví, nástrojářství – 
vydává v souladu s ustanovením zákona 89/2012 Sb. (dále jen Zákon), konkrétně § 1751 a násl. tyto 
Všeobecné obchodní podmínky.  

A. Společnost Alsten Weld s.r.o. jako Zhotovitel, popř. Prodávající 
 

1. Úvodní ustanovení 
 

1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Alsten Weld s.r.o. se sídlem Líté č.p. 72,331 52 
Dolní Bělá, identifikační číslo: 06528961 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35300 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, 
tj. Objednatele a Zhotovitele, vyplývající z jejich vzájemné spolupráce.  

1.2 Zhotovitel (prodávající) = obchodní společnost Alsten Weld s.r.o., v oddíle A Všeobecných 
podmínek může vystupovat také jako Prodávající.  

1.3 Objednatel (kupující) = jakákoli fyzická či právnická osoba objednávající si služby Zhotovitele, 
v oddíle A Všeobecných obchodních podmínek může vystupovat také jako Kupující.  

1.4 Obchodní vztah Objednatele a Zhotovitele je uzavřený za účelem objednání a zhotovení díla, 
či prodeje a koupě díla.  

1.5 Smluvní obchodní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí právními předpisy ČR, 
zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a dále pak těmito VOP, které 
tvoří nedílnou součást tohoto vztahu.  

1.6 Objednatel v Objednávce stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami Zhotovitele.  
1.7 Pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na odchylných podmínkách od těchto VOP, musí 

tak být písemně ujednáno oběma stranami. Tato odchylka má poté přednost před těmito VOP.  
1.8 Zhotovitel pro výkon své činnosti eviduje své Objednatele a k tomu vyžaduje některé základní 

údaje pro komunikaci a fakturaci.  
1.9 Zhotovitel se zavazuje užívat osobní údaje Objednatele pouze pro komunikaci s Objednatelem 

a pro účely spojené s obchodním stykem s Objednatelem. Dále se Zhotovitel zavazuje 
zabezpečit tyto údaje před třetími osobami. Objednatel současně s objednávkou dává souhlas 
ke zpracování svých údajů za účelem komunikace a fakturace.  
 

2. Způsob objednávání 
 

2.1 Objednávka je jednostranné právní jednání Objednatele adresované Zhotoviteli. Objednávku 
je možné doručit Zhotoviteli emailem, poštou nebo osobně, vždy však v písemné formě. 
Smluvně obchodní vztah vzniká okamžikem písemného potvrzení Objednávky Zhotovitelem.  

2.2 Objednávka musí obsahovat:  
 Datum vystavení  
 Obchodní jméno/ jméno Objednatele, IČ/DIČ Objednatele 
 Kontaktní osoba Objednatele, oprávněná jednat ve věci Objednávky s telefonním číslem na ní, 

emailem  
 Předmět Objednávky s jednoznačnou specifikací  
 Cenové ujednání a způsob fakturace 
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 Požadovaný termín dodání  
 Způsob odběru Objednávky, způsob dopravy  
 Jiné doplňující údaje  
2.3 Objednatel je povinen vždy uvádět jen pravdivé údaje a konkrétní, nezaměnitelné technické 

zadání předmětu Objednávky. V případě, že Objednatel dodá Zhotoviteli nepravdivé údaje a 
nesprávné technické zadání předmětu Objednávky, je si Objednatel vědom právních důsledků 
takového jednání, včetně nároku Zhotovitele na náhradu škody.  

2.4 Změny, v již potvrzené Objednávce jsou možné pouze výjimečně, a to pouze v písemné 
podobě. V takovém případě Zhotovitel okamžikem změn přeruší práce konané na takové 
Objednávce. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislosti 
s plněním Objednávky do okamžiku její změny.  
 

3. Dodací podmínky, dodací lhůty 
 

3.1 Délka dodací doby je uvedena v cenové nabídce Zhotovitele. Pokud není v cenové nabídce 
Zhotovitele uvedena dodací doba platí doba řádově 4 – 5 týdnů.  

3.2 Objednatel v dohodnuté dodací lhůtě dostane od Zhotovitele výzvu k vyzvednutí objednaného 
Zboží. Pokud vyzvedává Objednatel Zboží osobně v provozovně Zhotovitele je dodací lhůta 
zachována dnem převzetí tohoto Zboží.  Pokud je dle sjednaných podmínek objednané Zboží 
dodáno Objednateli dohodnutým přepravcem, je dodací lhůta splněna okamžikem předání 
Zboží k přepravě. Objednatel musí počítat s dobou, která je k přepravě Zboží do sjednaného 
místa nutná. 

3.3 Zhotovitel je povinen termín dodací lhůty dodržet. 
3.4 Veškeré události vyšší moci, stejně jako události, které nemůže Zhotovitel ovlivnit a které 

znemožňují dodání objednaného Zboží včas, zbavují Zhotovitele odpovědnosti za pozdní 
dodání Zboží. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že taková událost nastane, neprodleně 
informovat Objednatele o pozdním dodání Zboží a o náhradní dodací lhůtě. 
 

4. Cena, splatnost, platební podmínky 
 

4.1 Zhotovitel sdělí Cenu Objednateli na vyžádání formou cenové nabídky. 
4.2 Cena za výrobky není trvale neměnná a je přímo závislá na pohybu cen za materiály, energie a 

plyny na trhu. 
4.3 Platnost cenové nabídky Zhotovitele je 30 dní.  
4.4 Dojde-li ke změně zadání výrobku od Objednatele (změna materiálu, změna rozsahu prací 

apod.), je úměrně rozsahu změn měněna i Cena za výrobek a případně i dodací lhůta. 
4.5 V případě, že Zhotovitel není schopen dodržet Cenu z jiných než výše uvedených důvodů, musí 

to neprodleně po zjištění této skutečnosti oznámit Objednateli. 
4.6 Cena může být navýšena až po vyslovení souhlasu Objednatelem. 
4.7 Splatnost faktur je 14 kalendářních dní.  
4.8 Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury. 
4.9 Zaplacením se rozumí připsání platby na účet Zhotovitele. Vlastnické právo k dodávanému 

Zboží přechází na Objednatele až okamžikem zaplacení celé kupní Ceny a všech ostatních 
závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení atd.). 

4.10 V případě, že Objednatel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje 
se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu. Smluvní pokuta začíná 15. dnem od vystavení faktury 
Zhotovitelem.  
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4.11  V prvních 15ti dnech ode dne splatnosti je smluvní pokuta ve výši 0,05% dále pak 0,1% 
z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že Objednatel 
nezaplatí celou kupní Cenu v době splatnosti faktury, má Zhotovitel právo od Smlouvy 
odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. 

4.12 Při době prodlení úhrady větší než 30 dnů bude dlužník vyzván k okamžitému zaplacení 
dlužné částky a pokud nedojde k nápravě, dojde k vymáhání dluhu soudní cestou, popřípadě 
může být pohledávka postoupena třetí straně.  

4.13 V případě exekuce nebo uplatňování pohledávek třetí osoby na Zboží, za které 
Objednatel ještě neuhradil dohodnutou kupní cenu Zhotoviteli, je Objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli tuto skutečnost písemně, aby mohl Zhotovitel uplatnit svá vlastnická práva k 
tomuto zboží. 
 

5. Převzetí zboží, místo převzetí zboží, přeprava 
 

5.1 Převzetí Zboží je možné pouze za předpokladu, že Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné 
finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami. 

5.2  Standardním místem převzetí Zboží je provozovna Zhotovitele, není-li ujednáno jinak. 
Objednatel je povinen při odběru překontrolovat dodávané Zboží co do počtu kusů dle 
potvrzeného dodacího listu i do kvality. Převzetí Zboží a souhlas se záručními podmínkami a 
reklamačním řádem stvrzuje Objednatel podpisem dodacího listu. 

5.3  Požaduje-li Objednatel dodávku Zboží na jiné místo, bude Zboží zasláno způsobem, na kterém 
se smluvní strany dohodnou. Kontrolu počtu kusů a potvrzení dodacího listu provádí 
přepravce.  

5.4 Při převzetí zásilky od dopravce je Objednatel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho 
zástupce ověřit stav a množství dodávaného Zboží. V případě ztráty nebo poškození Zboží při 
přepravě je Objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného prodlení o poškození 
nebo ztrátě Zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce.  

5.5 Nepřevezme-li Objednatel Zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese 
všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši. 

5.6 Nevyzvedne-li si Objednatel zboží do 30 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je Zhotovitel 
oprávněn Zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku 
běží pro Zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází 
na Objednatele. 

5.7 Skladování materiálu Objednatele v provozovně Zhotovitele je možné pouze výjimečně a na 
základě písemné dohody. 

5.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené během přepravy, stejně jako tak 
neodpovídá zá škody způsobené přepravcem či třetí osobou.  
 

6. Záruky za jakost a odpovědnost za vady 
 

6.1 Zhotovitel odpovídá pouze za vady, které jsou na díle v době převzetí, za vady způsobené 
přepravou či třetí osobou neodpovídá.  

6.2 Zhotovitel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou 
specifikací Objednatele uvedenou v odsouhlasené Objednávce včetně použitých materiálů a 
případných povrchových úprav. 

6.3 Objednatel je povinen zajistit prohlídku Zboží co se týče počtu kusů, kvality svarů, kvality 
povrchové úpravy a deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku 
ostatních náležitostí (vizuální a rozměrová kontrola apod.) do 5ti dnů převzetí Zboží. Pokud 
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objednatel tuto vstupní kontrolu Zboží, tedy ještě před provedením dalších prací, do 5ti dnů 
neprovede, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.  

6.4 Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané Objednatelem a na konstrukční řešení 
použitá Objednatelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků. 

6.5 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dodaného Zboží, na vady způsobené 
atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, neodborným 
zacházením a rušivým zásahem třetích osob. 

6.6 Pokud Objednatel použije dodané Zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně 
prohlédl, a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky 
Objednatele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného Zboží (např. jeho 
zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny. Obdobně se postupuje i v případě, že Objednatel 
neprovedl kontrolu Zboží.  

6.7 Záruční doba v případě nepřevzetí Zboží Objednatelem ve sjednaném termínu běží od tohoto 
termínu. Obdobně platí i v případě zadržení Zboží Zhotovitelem z titulu neplacení 
Objednatelem.  
 

7. Zadržení zboží Zhotovitelem 
 

7.1. Pokud má Objednatel u Zhotovitele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti, vyhrazuje si 
Zhotovitel právo pozastavit výdej dalšího Zboží Objednateli až do doby vyrovnání všech 
závazků. O zadržení dodávek a zastavení výroby Zhotovitel Objednatele informuje telefonicky, 
e-mailem nebo jiným způsobem. Takovéto zadržení Zboží nemůže být posuzováno jako 
prodlení v dodací lhůtě ze strany Zhotovitele. 
 

8. Reklamace zboží 
 

8.1 Zjistí-li Objednatel na předmětu plnění vadu, je povinen toto bez zbytečného odkladu písemně 
oznámit Zhotoviteli. Neučiní-li tak, záruka zaniká. 

8.2 Za písemné ohlášení vady – reklamaci, je považován e-mail, doporučený dopis doručený 
zhotoviteli. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí Objednatel uvést přesný popis 
vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná a identifikaci 
Objednávky, která se reklamace týká. 

8.3 Vady spočívající v počtu kusů nebo poškozeném povrchu je povinen Objednatel písemně 
ohlásit nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později 
uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu 
plnění Objednatelem a Zhotovitel tedy za ně nijak neručí. 

8.4 Zhotovitel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na daném místě, zda je 
nárok oprávněný či nikoliv a Objednatel je povinen mu to umožnit. 

8.5 V případě oprávněnosti reklamace ji Zhotovitel uzná a nabídne Objednateli náhradní plnění. 
Objednatel nemá právo, bez předchozí dohody se Zhotovitelem, zvolit samostatně způsob 
nápravy. 

8.6 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. 
8.7 Objednatel nemá právo uplatňovat záruku na vady Zboží, na které byl Zhotovitelem 

prokazatelně před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku. 
8.8 Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je Objednatel povinen Zhotoviteli nahradit 

prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace včetně cestovních nákladů. 
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9. Soudní příslušnost 
 

9.1 V případě, že dojde ke sporu mezi Zhotovitelem a Objednatelem, bude tento spor řešen u 
obecného soudu Zhotovitele.  

9.2 Na vztahy neupravené těmito VOP se použijí právní předpisy České republiky. 
 

10. Ochrana informací 
 

10.1. Důvěrné informace o Objednateli uvedené v souvislosti se Smlouvou Zhotovitel: 
a) Nezveřejní ani nezpřístupní třetím osobám  
b) Nepožije jinak či k jinému účelu, než je obchodní styk  
c) Nebude žádným způsobem kopírovat, ani pořizovat opisy, záložní kopie apod. bez 

předchozího souhlasu  
d) Bude udržovat, nakládat s nimi a zpracovávat je tak, aby nedošlo k jejich zneužití  
e) Nevyužije jich ke prospěchu svému, ani ku prospěchu třetích osob 
f) Jinak nezneužije  

 

B. Společnost Alsten Weld s.r.o. jako Kupující, popřípadě Odběratel 
 

1. Všeobecná ustanovení  
 
1.1. Objednávka Kupujícího po dodání Zboží je vždy nezávazná do doby písemného potvrzení 

Prodávajícím (Dodavatelem). Potvrzením se Objednávka stává závaznou.  
1.2. Prodávající je povinen důkladně přezkoumat všechny údaje uvedené v Objednávce, zejména 

technická zadání a podmínky, ostatní popisy, specifikace a data. Prodávající je dále povinen 
sdělit Kupujícímu okolnosti, které by mohly splnění Objednávky zmařit, ztížit nebo zpozdit. 
Toto platí i pro každou pozdější změnu nebo doplnění Objednávky. Náklady vzniklé 
přípravou, vyhotovením či doručením Objednávky, akceptací Objednávky nese v každém 
případě smluvní strana, která ji učinila.  

1.3. Uzavřenou Smlouvou (Objednávka písemně potvrzená Prodávajícím) se Prodávající zavazuje 
dodat Kupujícímu Zboží (movitou věc) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu (dále 
jen Zboží) a převést na něho vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje za toto Zboží 
zaplatit kupní Cenu. 

1.4. Smlouva musí mít písemnou formu, přičemž příslušné projevy vůle obou smluvních stran 
nemusí být učiněny v téže listině. Smlouva má zpravidla formu potvrzené Objednávky. 

1.5. Prodávající potvrdí Objednávku nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího obdržení, 
pokud nebude v Objednávce stanovena lhůta jiná. Po uplynutí této lhůty není Kupující 
Objednávkou vázán, pokud výslovně nesdělí Prodávajícímu jinak. 

1.6. Odpověď Prodávajícího na Objednávku, která se jeví jejím přijetím, avšak obsahuje jakékoliv 
dodatky, omezení či jakékoliv jiné změny obsahu Objednávky, je vždy novou nabídkou na 
uzavření Smlouvy (dále jen Nabídka) a vyžaduje přijetí (výslovný písemný souhlas) ze strany 
Kupujícího. Kupující automatické přijetí Nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany 
Prodávajícího bez předchozího písemného potvrzení předem vylučuje. 

1.7. Přijetí dodávky Zboží ze strany Kupujícího bez dalšího nepředstavuje žádný účinný souhlas se 
změnami Objednávky (Smlouvy) od Prodávajícího. 

1.8. Včasné přijetí Objednávky nabývá účinnosti okamžikem, kdy souhlas Prodávajícího 
s obsahem Objednávky dojde v písemné formě Kupujícímu (není-li ve VOP stanoveno jinak). 
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Pozdní přijetí Objednávky má účinky včasného přijetí jen tehdy, jestliže Kupující o tom bez 
odkladu vyrozumí Prodávajícího, a to formou písemného sdělení.  

1.9. Uzavřená Smlouva (písemně potvrzená Objednávka) je jediným a úplným dokumentem 
upravující daný obchodní vztah mezi stranami. K veškerým předchozím ujednáním mezi 
stranami ohledně daného obchodního případu, ať písemným či ústním, nebude přihlíženo, 
pokud nejsou tato ujednání přímo uvedená ve Smlouvě.  

1.10. Předmětem Smlouvy je pouze Zboží výslovně uvedené ve Smlouvě.  
1.11. Prodávající odpovídá za to, že Zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob, které by 

jakkoliv omezovaly či znemožňovaly nabytí vlastnictví a jeho užití Kupujícím. 
1.12. Podstatnou náležitostí Smlouvy jsou mimo zákonem daná ustanovení také dodací lhůta 

a podmínky dodání, tzn. termín dodání, místo dodání, doprava Zboží a případně další 
specifické požadavky na jakost a provedení Zboží.  
 

2. Kupní cena 
 
2.1. Kupní cena Zboží (dále jen Kupní cena) se sjednává dohodou smluvních stran.  
2.2. Sjednání kupní Ceny, zpravidla u opakovaných dodávek, může mít rovněž formu vzájemně 

ujednaného (odsouhlaseného) ceníku (dále jen Ceník). V takovém případě musí Objednávka 
a Smlouva obsahovat odvolávku na přesně určený Ceník. Změny Ceníku jsou možné pouze 
na základě dohody smluvních stran. 
 

3. Platební podmínky 
 

3.1 Kupující se zavazuje zaplatit cenu na základě vystavené faktury Prodávajícím. Fakturu doručuje 
Prodávající Kupujícímu ve dvou vyhotoveních.  

3.2 Právo Prodávajícího vystavit fakturu vzniká na základě potvrzeného dodacího listu Kupujícím. 
3.3 Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu faktury bez zbytečné prodlevy po vzniku jeho práva na 

vystavení faktury. Zasláním se rozumí i elektronické zaslaní či osobní předání vystavené faktury.  
3.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny Prodávajícího. Faktura 

musí také dále obsahovat název Zboží, množství Zboží, technickou specifikaci, datum 
zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum odeslání faktury, označení dodacího listu 
a bankovní spojení Prodávajícího.  

3.5 Kupní Cena je splatná do 30 dnů od řádného data zdanitelného plnění, pokud není smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Předpokladem splatnosti faktury je řádné splnění povinností 
Prodávajícího, a to nejméně 10 kalendářních dnů před dnem splatnosti kupní ceny.  

3.6 Kupní cenu hradí Kupující bankovním převodem na účet Prodávajícího, není-li dohodnuto jinak. 
Zaplacením kupní Ceny se myslí odepsaní dané částky z bankovního účtu Kupujícího. 

3.7 V případě vadné dodávky Zboží se datum splatnosti faktury prodlužuje o lhůtu, po kterou trvá 
odstranění vad.  

3.8 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu převést pohledávky Kupujícího 
na třetí osobu. 

 
4. Dodací podmínky  

 
4.1. Prodávající je povinen dodat Zboží ve stanovený termín, řádně, dle Smlouvy.  
4.2. Dokumentace k dodávkám Zboží a průvodní dokumentace musí být přiložena k dodávce 

Zboží dle povinností stanovených oběma stranami Smlouvou. Pokud však toto v uvedených 
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dokumentech toto chybí, vyhotoví se dokumentace v kvalitě standardní, tedy běžné pro 
dané Zboží.  

4.3. Prodávající je povinen seznámit Kupujícího s připraveností dodávky Zboží emailovou 
zprávou.  

4.4. Prodávající je povinen přiložit ke každé dodávce Zboží dodací list, který obsahuje označení 
Smlouvy, datum předání Zboží přepravci, název, typové označení, množství a potvrzení 
kvantity Zboží přepravcem.  
 

5. Úrok z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody 
 
5.1. Pokud bude Kupující v prodlení s platbou Kupní ceny, má Prodávající právo požadovat 

zaplacení smluvního úroku z prodlení a náklady s uplatněním pohledávky v zákonné výši.  
5.2. Pokud bude Prodávající v prodlení s dodávkou Zboží zaplatí Kupujícímu úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % p.a. z celkové sjednané kupní ceny za každý den prodlení až do řádného dodání 
Zboží.  

5.3. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody, která je 
samostatným nárokem a hradí se v plné výši.  
 

6. Odpovědnost za vady, reklamace 
 
6.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství a kvalitě sjednané Smlouvou. 
6.2. Poruší-li Prodávající tato ujednání má Zboží vady. Za vady Zboží se považuje i dodání jiného 

Zboží, než bylo sjednáno Smlouvou. 
6.3. Zboží má právní vady, je-li zatíženo po prodeji právy třetích osob.  
6.4. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením zákona.  
6.5. Vadně dodané Zboží je možno reklamovat do 10-ti pracovních dnů.  
6.6. Vady zjištěné na Zboží je Kupující bez prodlení oznámit Prodávajícímu písemnou formou.  

 
7. Ochrana informací 

 
7.1. Důvěrné informace uvedené v souvislosti se Smlouvou Kupujícího: 

a) Nezveřejní ani nezpřístupní třetím osobám  
b) Nepožije jinak či k jinému účelu, než je obchodní styk  
c) Nebude žádným způsobem kopírovat, ani pořizovat opisy, záložní kopie apod. bez 

předchozího souhlasu  
d) Bude udržovat, nakládat s nimi a zpracovávat je tak, aby nedošlo k jejich zneužití  
e) Nevyužije jich ke prospěchu svému, ani ku prospěchu třetích osob 
f) Jinak nezneužije  

 
8. Vyšší moc 

 
8.1. Strany nenesou odpovědnost vůči druhé straně, pokud je tato strana v prodlení s plněním, 

kteréhokoliv nebo všech jejich závazků za předpokladu, že je toto prodlení způsobeno 
okolnostmi mimo kontrolu této smluvní strany, čímž je zejména na mysli požár, bouře, 
povodeň, zemětřesení, výbuch, havárie, válka, teroristický čin, sabotáž, epidemie, 
karanténní omezení, embarga apod.  

8.2. Strana, která se případu působení Vyšší moci dovolává je povinna bez zbytečného odkladu 
písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku případu působení Vyšší moci. 
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8.3. Pokud případ působení Vyšší moci trvá bez přerušení déle, než 3 měsíce, je druhá strana 
oprávněna odstoupit od Smlouvy, a to písemným oznámením učiněným straně, která se 
případu působení Vyšší moci dovolává. 
 

9. Právní spory 
 
9.1. V případě, že dojde ke sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, bude tento spor řešen u 

obecného soudu Kupujícího.  
9.2. Na vztahy neupravené těmito VOP se použijí právní předpisy České republiky. 

 
 

Závěrečná ustanovení platící pro oba oddíly 
 

V případě, že některá z ustanovení VOP nejsou Objednateli (Prodávajícímu) srozumitelná, je povinen 
to oznámit Zhotoviteli (Kupujícímu) a sjednat jiná ustanovení. Pokud se tak nestane, jsou tyto 
podmínky pro Objednatele (Prodávajícího) závazné a Zhotovitel (Kupující) je považuje za 
(Objednatelem) Prodávajícím odsouhlasené. 

Smlouvu jsem doplňovat jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.  

Zhotovitel (Kupující) si vyhrazuje měnit obsah těchto VOP, s tím, že o takovéto změně obeznámí 
Objednatele (Prodávajícího) nejméně do 15-ti pracovních dnů před nabytím účinnosti těchto změn. 
Objednatel (Prodávající) má právo změnu VOP odmítnout, a to nejpozději do 14 dnů od doručení 
obeznámení o změně těchto VOP. V případě, že se nevyjádří má se za to, že se změnou souhlasí. Pokud 
Zhotovitel (Kupující) do 7 dnů od odmítnutí změny VOP neustoupí, má Objednatel (Prodávající) právo 
na odstoupení od smlouvy, má tak lhůtu v délce 14 dnů k výpovědi smluvního závazku, pokud tak 
neučiní má se za to, že souhlasí a smluvní závazek trvá.  

Právní jednání smluvních stran v písemné formě budou doručována na doručovací adresu uvedenou 
v obchodním rejstříku, pokud druhá strana prokazatelně neprokáže jinou doručovací adresu. Má se za 
to, že zásilka odeslaná smluvní stranou s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní 
den po odeslání, v případě zásilky do zahraničí tato doba činí 15 pracovní den po odeslání.  

Pro platnost písemného právního jednání uzavíraného elektronickou formou – emailem je nutná 
potvrzovací emailová zpráva Zhotovitele (Kupujícího).  

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.4.2020, a to po dobu do jejich zrušení či změnění nebo zásadní 
změny Zákona a jiných právních předpisů, pro které by byly s nimi v zásadním rozporu. V případě, že 
jen některá ustanovení VOP budou zásadně v rozporu s novým ustanovením Zákona či jiných předpisů, 
zůstává nedotčený zbytek VOP v účinnosti.  

  


