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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY HERMAN 

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY A OBSAH SMLOUVY 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou 

obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Těmito VOP se řídí 

právní vztah vzniklý z dodání zboží, technických zařízení 

a přístrojů a/nebo provedení prací, montáží, činností 

a/nebo poskytnutí jiného plnění uvedenými níže (dále jen 

„dodávka“) mezi společnostmi  

• Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48 

Moravany IČO: 42588022, 

• Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 

Modřice, IČO: 05903378, 

• Future technologies s.r.o., Brněnská 993, 664 42 

Modřice, IČO: 08457751,  

2. jako dodavatelem (dále jen „Dodavatel“ nebo 

„Zhotovitel“)1 a jejím smluvním a obchodním partnerem či 

zákazníkem (dále jen „Objednatel“ nebo „Kupující“); 

Objednatel a Dodavatel společně dále jen „smluvní strany“ 

a jednotlivě dále jen „strana“), a to bez ohledu na 

skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi 

Objednatelem a Dodavatelem sjednán. 

3. Přijetím nabídky Dodavatele, Objednatel bezpodmínečně 

souhlasí s těmito VOP není-li sjednáno jinak (viz. odst. 6. 

4. Veškeré dodávky zboží, včetně souvisejících činností, či 

Prováděním díla2, včetně souvisejících činností, (dále také 

jen „objednávka“) a uzavírání tomu odpovídajících 

obchodních kupních či prováděcích smluv uzavíraných na 

základě rámcových smluv, včetně budoucích, na straně 

Dodavatele budou probíhat výhradně podle těchto VOP, 

není-li sjednáno jinak (viz. odst. 6. 

5. Na smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

nedopadají, pokud v těchto podmínkách nebo v písemné 

dohodě smluvních stran není výslovně sjednáno jinak, 

jakékoli jiné obchodní či nákupní podmínky Objednatele, 

včetně podmínek Objednatele, a to i při jejich 

jednoznačném uvedení v nákupní objednávce. Pro 

vyloučení pochybností se uvádí, že v případě stavu, kdy 

v nákupní objednávce/smlouvě budou odkazy na jiné 

podmínky Objednatele platí, že ustanovení těchto VOP mají 

 
1 Označení Zhotovitel či Dodavatel nahrazuje jak plnění 
dle § 2587 občanského zákoníku, tak plnění dle § 2079 
občanského zákoníku. 
2 „Provádění díla“ či „Smlouva o dílo“ - Řídí se 

ustanovením ustanovením § 2587 občanského zákoníku 

přednost před těmito odkazy, a to i v případě jejich 

potvrzení Dodavatelem.  

6. Před konkrétními ujednáními těchto VOP mají přednost 

pouze písemná odlišná ujednání smluv uzavřených mezi 

Zhotovitelem a Kupujícím. Pro vyloučení pochybností se 

uvádí, že smlouvou ve smyslu Občanského zákoníku se 

rozumí samostatná smlouva o provádění díla, kupní 

smlouva, jakožto dokument, který nahrazuje 

jednostrannou objednávku, a který musí být jednoznačně 

podepsán oběma smluvními stranami, tedy Zhotovitelem i 

Kupujícím.  

7. Stane-li se nabídka Zhotovitele s odkazem na tyto VOP 

součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo dle 

předchozího odstavce jsou shodně deklarované ustanovení 

smlouvy nadřazeny těmto VOP, přičemž všechny ostatní 

odstavce VOP, nepoužité v takovém dokumentu, zůstávají 

v platnosti. 

8. Smluvní obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Kupujícím je 

uzavřen, pokud dále není uvedeno jinak nebo pokud se 

výslovně písemně smluvní strany nedohodnou jinak (např. 

neuzavřou kupní smlouvu aj), okamžikem, kdy 

a) je podepsána písemná smlouva, tj. dnem jejího 

podpisu Dodavatelem a Objednatelem;  

b) písemným přijetím písemné objednávky3 

Kupujícího ze strany Dodavatele.  

9.  Zhotovitel doručí Objednateli řádnou akceptaci 

objednávky 4obdržené od Kupujícího. Zhotovitel je 

oprávněn, nikoli povinen, akceptovat objednávku5 

Kupujícího doručením akceptace Kupujícímu nejpozději do 

10 pracovních dnů od obdržení Řádné objednávky 

Kupujícího.  

10. Řádnou akceptací se rozumí písemný dokument 

bezvýhradně odsouhlasujíc celý obsah objednávky 

Kupujícího podepsaný osobou oprávněnou za Zhotovitele v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy k uzavření 

smlouvy. Pokud nedojde k bezvýhradné akceptaci 

a smluvní strany chtějí uzavřít smlouvu za nových 

podmínek, musí být celý výše popsaný proces objednávky 

a akceptace zopakován. Řádná objednávka a Řádná 

akceptace musí být učiněna v listinné podobě anebo v 

elektronické podobě se zaručeným elektronickým 

podpisem oprávněné osoby dané smluvní strany dle 

obecně závazných právních předpisů. Listinnou podobou je 

3 Objednávka zboží či služeb učiněná Kupujícím se považuje za 

návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči Zhotoviteli od 
okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen. 
4 Akceptace objednávky je formalizování obchodního vztahu 

s tím, že Zhotovitel se od okamžiku akceptace danou 
objednávkou zabývá a realizuje ji.  
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i doručení dokumentů faxem, pokud stejné dokumenty 

budou v originále doručeny druhé straně nejpozději do 

5 pracovních dnů od doručení. 

11. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem vzniká:  

a) v případě písemné smlouvy dnem jejího podpisu 

Dodavatelem a Objednatelem;  

b) písemným přijetím řádné písemné (akceptací) 

objednávky Objednatele ze strany Dodavatele.  

12. Před odesláním objednávky je Kupující povinen seznámit se 

s těmito obchodními podmínkami. 

13. Řádnou písemnou objednávkou se rozumí písemný 

dokument obsahující minimálně tyto údaje: a) specifikaci 

druhu a množství zboží dle katalogu či jiného označení 

Zhotovitele včetně ceny nebo odkaz na nabídku 

Dodavatele; c) požadovaný termín dodání, který nesmí být 

kratší než termín nabízený Zhotovitelem (pro vyloučení 

pochybností se uvádí, že akceptací řádné písemné 

objednávky ze strany Zhotovitele je termín dodání vždy 

roven termínu nabízenému); f) podpis osoby oprávněné za 

Kupujícího v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

k uzavření smlouvy/objednávky. 

14. Jestliže se objednávka jakýmkoli způsobem či v jakémkoli 

rozsahu odchyluje od obsahu nabídky Dodavatele, je 

Objednatel vázán vůči Dodavateli, na takový rozdíl výslovně 

upozornit a na tento pak musí být vystavena nová nabídka 

Dodavatele.  

15. Přijetím nabídky Zhotovitele Objednatel prohlašuje, že 

nabízené zboží či služby odpovídají jeho poptávce 

(odpovídají požadavku Objednatele a podkladům 

souvisejícím s dodávkou (předané poptávkové projektové 

dokumentaci, popisu, Výkaz výměr atd.) a na případně 

odlišnosti či nejasnosti je Objednatel povinen Zhotovitele 

upozornit tak, aby nabídka byla pro plnění Zhotovitele 

dostatečně vyjasněna.  

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

16. Cena v potvrzené objednávce je sjednána vzájemnou 

dohodou jako smluvní, konečná a pevná a je uvedena bez 

daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude 

připočtena podle příslušných právních předpisů, pokud se 

nebude jednat o plnění s daní přenesenou dle platných 

právních předpisů. V ceně jsou zahrnuty pouze ty náklady 

Dodavatele, které byly nabídnuty.  

17. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat zálohu na sjednanou cenu 

až do výše 100 % z celkové sjednané ceny bez DPH. 

Uhrazení zálohy je podmínkou započetí splnění díla či 

přípravou zboží. 

18. Pokud, a to po písemné dohodě smluvních stran nebo z 

důvodu prodlení Objednatele s plněním jeho povinností, 

zajistí Zhotovitel za Objednatele kteroukoli z povinností 

Objednatele, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli 

veškeré vynaložené náklady, a to po jejich vyúčtování 

Zhotovitelem. 

19. Lhůta splatnosti všech vystavených Zhotovitelem faktur je 

stanovena na 14 dní od prokazatelného doručení faktury 

Objednateli nebo ke dni uvedené na faktuře, pokud tato je 

delší. Cena za dodávku bude zaplacena na bankovní účet 

Dodavatele uvedený na faktuře a považuje za uhrazenou 

okamžikem, ke kterému byla částka připsána na účet 

Dodavatele. Bankovní poplatky hradí Kupující v plné výši. 

20. Objednatel není oprávněn platbu snížit nebo vázat 

zaplacení platby nebo její části na jakékoliv garanční nebo 

jiné protipožadavky. Objednatel není oprávněn provést 

jednostranné započtení svých pohledávek proti 

pohledávkám Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započítat 

svoje splatné, nesplatné i promlčené pohledávky i 

protinesplatným pohledávkám Objednatele. Objednatel 

není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to 

ani část pohledávky za Zhotovitelem, která vznikne na 

základě a/nebo v souvislosti se smlouvou o dílo (dále dílo), 

či nákupní objednávkou ani k ní zřídit smluvní zástavní 

právo. 

21. Objednatel nabyde vlastnického práva k dílu až úplným 

zaplacením celé ceny. Zaplatí-li však Objednatel cenu v plné 

výši přede dnem předání či zálohovou úhradou, nabude 

Objednatel vlastnického práva k objednávce, jakmile bude 

objednávka předána a převzata. 

22. Není-li v nabídce Zhotovitele explicitně vyčíslena doprava či 

jiná forma předání, všechny ceny jsou stanoveny pro dodací 

podmínky Ex Works, Brněnská 993, Modřice 664 42, - 

provozovna Zhotovitele v souladu s INCOTERMS 2020. Pro 

vyloučení pochybností, dle podmínek Ex Works dodací 

podmínky nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto 

jinak, zejména povinnosti Zhotovitele zajistit provedení 

a vynaložit na toto provedení náklady za: balení, naložení 

na dopravní prostředek, vyložení z dopravního prostředku, 

jakékoli přepravní a skladovací náklady, jakékoli pojištění 

a náklady na ochranu zboží, jakékoli náklady spojené 

s platbou vývozních a dovozních cel, poplatků, plateb či 

jiných povinností. Pokud zajistí Zhotovitel za Objednatele 

kteroukoli z povinností Objednatele, zavazuje se 

Objednavatel uhradit Zhotoviteli veškeré vynaložené 

náklady, a to po jejich vyúčtování Zhotovitelem. 

23. Zhotovitel balí zboží obvyklým způsobem potřebným 

k uchování a ochraně zboží. Je-li v rámci dodávek využit 

vratný obal (paleta či jiné zálohované obaly), je Objednatel 

povinen v přiměřené lhůtě tyto obaly vrátit zpět Zhotoviteli 

v řádném stavu. Nevrátí-li Zhotoviteli Objednatel vratné 

obaly do 14 kalendářních dnů od dodání zboží, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu těchto 

obalů, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem. 

Objednatel je dále povinen uhradit Zhotoviteli náhradu 

škody vzniklé Objednatelem poškozením vratných obalů, 

a to rovněž na základě faktury vystavené Zhotovitelem. 

24. V případě, že v období od nabytí platnosti smlouvy do dne 

zdanitelného plnění dojde k navýšení ceny materiálů, 

energií nebo nakupovaných komponentů o více jak 5 %, je 

Zhotovitel oprávněn cenu předmětu plnění přiměřeně 

zvýšit o částku rovnající se navýšení ceny materiálů, energií 

nebo nakupovaných komponentů, přičemž vznik z toho 
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vyplývajících pořizovacích vícenákladů je povinen 

Kupujícímu na požádání prokázat. 

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

25. Termín dodání zboží, který je sjednán nebo nabízen 

v nabídce Zhotovitele, je pouze přibližný, pokud nebude 

výslovně dohodnuto jinak, přičemž je ovlivněn zejména 

kapacitou Zhotovitele, jeho dodavatelů, dodavatelsko-

odběratelských vztahů a dalšími vnějšími i vnitřními 

okolnostmi (stávky, výluky, pandemie vč. COVID-19 apod.). 

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že na potvrzený 

přibližný termín deklarovaným Zhotovitelem se nevztahují 

pouze okolnosti tzv. vyšší moci, ale i okolnosti výše 

popsané. 

26. Objednatel je povinen převzít zboží dodané i po sjednaném 

přibližném termínu. Jakékoli Zhotovitelem stanovené 

termíny dodání nenaplňují okolnosti § 1958 občanského 

zákoníku, není-li stanoveno jinak zvláštním ujednáním. 

Zhotovitel není povinen dodat zboží před sjednaným 

přibližným termínem, ani za podmínek výše popsaných ve 

sjednaném přibližném termínu. Pokud nebude Zhotovitel 

schopen uskutečnit dodávku v takto stanoveném 

přibližném termínu, sdělí Kupujícímu, v jakém novém 

termínu bude schopen dodávku uskutečnit. Zhotovitel určí 

nový termín dodání co možná nejblíže po přibližném 

termínu, a to s přihlédnutím k výše popsaným překážkám 

bránícím mu v plnění ve sjednaném přibližném termínu. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nově stanovený 

termín může být, s ohledem na výše uvedené okolnosti, 

dále měněn, a to za okolností, které nemůže Zhotovitel 

ovlivnit (dodavatelsko-odběratelské vztahy aj.). 

27. Objednávka bude prováděna v souladu s nabídkou 

Zhotovitele a těmito VOP. Zhotovitel splní svoji povinnost 

provést objednávku řádným předáním dokončení 

objednávky Objednateli. Předáním díla se rozumí předání a 

převzetí objednávky v místě provádění nebo expedicí 

z provozovny Zhotovitele. O předání a převzetí bude 

sepsán písemný předávací protokol podepsaný 

Objednatelem a Zhotovitelem, v případě dodávek zboží pak 

může nahradit předávací protokol nebo dodací list.  

28. V případě, že je objednávka dodávána plněním ze strany 

Zhotovitele v místě, je Objednatel povinen v předávacím 

protokolu písemně potvrdit Zhotoviteli předání a převzetí 

díla/zboží, a to včetně stavu díla způsobem určeným 

Zhotovitelem. Před písemným potvrzením podle předchozí 

věty není Zhotovitel povinen dílo předat. Objednatel je 

povinen převzít dílo/zboží, a to i v případě, že vykazuje vady 

či nedodělky, které nebrání jeho užívání k účelu, k němuž je 

určeno, přičemž i provedením s takovýmito vadami 

a nedodělky dochází ke splnění závazku provést a předat 

dílo/zboží. Smluvní strany se v písemném zápise o předání 

a převzetí díla dohodnou na lhůtě odstranění těchto vad a 

nedodělků, která musí činit minimálně 14 dnů, a nebude-li 

uvedená lhůta sjednána, ve lhůtě pracovních 30 dnů ode 

dne předání díla Objednateli. K účinkům předání a převzetí 

díla dojde i okamžikem, kdy Objednatel nezajistí ve 

sjednaném nebo novém termínu převzetí díla v místě 

předání anebo nezajistí v těchto termínech splnění s tímto 

převzetím spojených povinností, přičemž v takovém 

případě se zavazuje Objednatel uhradit Zhotoviteli po 

vyúčtování veškeré vynaložené náklady spojené se 

skladováním a ochranou objednávky. 

29. V případě požadavků Objednatele na změnu objednávky 

musí být písemným dodatkem k objednávce určeno i to, 

jaký tato změna bude mít vliv na cenu a termín dodávky. 

Pokud budou akceptovány požadavky Objednatele na 

změnu jakosti zboží, musí být zároveň ujednáno, jaký vliv 

tato změna bude mít na cenu zboží. Zhotovitel v takovém 

případě nebude odpovídat za vady, k nimž dojde v důsledku 

nestandardního technologického či jiného postupu v zájmu 

zajištění požadavků Objednatele. 

30. Zhotovitel je oprávněn poskytnout a Objednatel povinen 

akceptovat předčasnou nebo dílčí dodávku. 

31. Objednatel je povinen se na dodávku řádně připravit 

včetně zajištění součinnosti Zhotoviteli a zajištění 

potřebných zařízení, prostor, pomůcek, školení personálu, 

potřebných přípojných bodů, infrastruktury apod., jsou-li 

takovému k řádnému předání zboží či služeb od Zhotovitele 

třeba. Pokud Zhotovitel doporučí konkrétní podmínky 

předání či provozu (např. hardware, parametry okolních 

zařízení apod.), Objednatel je musí akceptovat a zajistit. 

Zhotovitel nezajišťuje jakoukoli montáž, instalaci, 

zprovoznění či zkoušky dodaného zboží, pokud tak není 

písemně ujednáno (např. v nabídce). Zhotovitel 

neodpovídá za správnost výběru zboží Objednatelem 

k účelům zamýšleným Kupujícím, ani jakékoli důsledky s 

tím spojené.  

32. O dobu prodlení Objednatele s plněním jakékoli povinnosti 

či závazku s Dodavatelem se prodlužují termíny plnění 

povinností a závazků Dodavatele plynoucích z takové 

smlouvy či objednávky. 

VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

33. Za podmínek níže stanovených poskytuje Zhotovitel 

Objednateli záruku na jakost dodaného zboží či díla (dále 

záruka). 

34. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dodávky v délce 

minimálně 12 (dvanácti) měsíců, pro náhradní díly 6 (šest) 

měsíců, pokud není nabídkou Zhotovitele stanoveno jinak.  

35. Pakliže se na dodané zboží vztahuje zvláštní sjednaná delší 

doba stanovená nabídkou Zhotovitele, je Objednatel pro 

uplatnění této záruční doby povinen dodržovat pokyny 

Zhotovitele na pravidelnou údržbu a servis dodaného 

plnění.  

36. Právo na uplatnění nároku z odpovědnosti za vady včetně 

odpovědnosti ze záruky (reklamace) má Objednatel jen 

tehdy, pokud neprodleně a písemně informuje Zhotovitele 

o vzniku závady, nejpozději do konce doby, po kterou 

Zhotovitel odpovídá za vady. 

37. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 

Objednatel vadu zjistí, jinak Zhotovitel není povinen vadu 
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odstranit a právo Zhotovitele z vadného plnění ohledně 

takové vady zaniká. Objednatel je povinen vady popsat, 

případně uvést, jak se projevují, včetně fotodokumentace a 

sjednat se Zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Na 

základě obdržení takové informace má Objednatel za 

předpokladu, že se bude jednat o vadu, za kterou Zhotovitel 

odpovídá, právo požadovat odstranění vady opravou, 

pokud je vada opravitelná nebo nárok na nové provedení 

vadné části díla, pokud je vada neopravitelná a nové 

provedení díla je možné a to do 30ti dnů od nahlášení 

události, není-li sjednána dohodou smluvních stran delší 

doba. 

38. Záruka Zhotovitele se nevztahuje na závady způsobené 

montážními pracemi, pokud nejsou prováděny 

Zhotovitelem, na závady v důsledku použití 

neodpovídajícího zařízení, v důsledku přetížení zařízení nad 

hodnoty určené Zhotovitelem. Dále se záruka nevztahuje 

na závady, které byly způsobeny úmyslně, násilným 

poškozením, chybnou údržbou, chybnou manipulací, na 

závady spojené s použitím nevhodných materiálů, na 

závady vzniklé použitím zboží v rozporu s návodem či 

pokyny Zhotovitele, technickými podmínkami, poučením 

Zhotovitele, zanedbanou údržbou apod… Zhotovitel rovněž 

neručí za poškození způsobená třetími osobami, 

atmosférickými výboji, vyšším napětím v síti anebo vlivem 

chemického prostředí. Záruka se nevztahuje na jakékoli 

vady vzniklé v důsledku přirozeného provozního 

opotřebení zboží či jeho části. 

39. Pokud není stanoveno jinak, náklady vyvolané či spojené s 

odstraněním vady nebo novým provedením vadné části díla 

(jako náklady spojené s montáží, demontáží, dopravou a 

cestovními náklady) v rámci Zhotovitelem uznané 

reklamace nese Zhotovitel. Jako podmínku pro záruční 

opravy na místě poskytne Objednatel potřebnou 

součinnost a dá Objednatel k dispozici bezplatně 

technickou asistenci, Zhotovitelem vyžádanou mechanizaci 

a rovněž i běžný pomocný materiál, který může být 

Zhotovitelem požadován. Objednatel má právo bezplatně 

pouze na bezvadné dílo nebo nové provedení jeho části. 

Vadné části díla, které byly v rámci reklamace vyměněny, 

se jejich oddělením od díla stávají bezplatně vlastnictvím 

Zhotovitele a Objednatel je musí ihned Zhotoviteli vrátit. 

40. Zhotovitel nese pouze ty náklady na dopravu, které jím byly 

vynaloženy při realizaci díla či dodávce zboží. Bylo-li 

reklamované zboží či dílo dodáváno dle podmínek EX-

Works, je i nárok na opravu díla hrazen v tomto režimu. 

Pakliže však Objednatel vyžaduje opravu v místě, má 

Zhotovitel nárok na úhradu rozdílu nákladů vynaložených 

s vlastní dopravou. 

41. Záruka a práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají 

v okamžiku, kdy bez písemného souhlasu Zhotovitele 

provede Objednatel sám nebo pomocí třetí strany nemající 

oprávnění od Zhotovitele modifikaci nebo opravu 

kterékoliv dodané části zboží provést. Faktury za takto 

provedené opravy či pokusy o opravy nebo modifikace 

Zhotovitel neproplatí. Převzaté záruční práce a díly dodané 

v rámci záruky jako celku nemají vliv na prodloužení záruční 

lhůty jako celku a záruka (i na výměnné díly) zaniká datem 

zániku záruky na primárně dodané zboží, je-li součástí 

celku. Záruka a práva Objednatele z odpovědnosti za vady 

zanikají dále v okamžiku, kdy se Kupující dostane do 

prodlení s jakoukoliv platbou nebo její částí vůči Zhotoviteli. 

NÁHRADA ÚJMY, SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD ZÁVAZKU 

42. V případě prodlení Objednatele se splněním povinnosti 

převzít či zajistit převzetí zboží, anebo v případě prodlení se 

splněním povinnosti potvrdit dle této smlouvy předání a 

převzetí zboží, se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli 

za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 

celkové ceny neodebraného zboží bez DPH. 

43. V případě prodlení Objednatele s platbou v délce trvání nad 

10 dní je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,3% procenta z fakturované částky, a to 

za každý den prodlení. 

44. V případě uplatnění práva Objednatele z odpovědnosti za 

vady, které bude Zhotovitelem určeno jako nezáruční či 

neuznané, má Zhotovitelem právo na uplatnění škod 

vzniklých s řešením takto řešené záruky, a to včetně úhrady 

nákladů za dopravu, cestovné a čas pracovníků Zhotovitele. 

K takto stanoveným nákladům může Zhotovitel účtovat 

Objednateli administrativní poplatek ve výši 1 000,- Kč 

(slovy: tisíc korun českých), za každou neoprávněně 

uplatněnou reklamaci.  

45. Objednatel souhlasí s tím, že nebude požadovat náhradu za 

ušlý zisk a jiné formy nepřímé či nemajetkové újmy nebo 

náhradu plnění vyplývajících ze sankčních ujednaní vůči 

třetím stranám vzniknuvší vadnou či pozdní dodávkou 

Zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že se újma 

nahrazuje přednostně v penězích, a že případné smluvní 

pokuty či jiné sankce hrazené Objednateli Zhotovitelem se 

započítávají do náhrady újmy v plné výši. Smluvní strany se 

dohodly, že promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na 

náhradu újmy trvá 1 rok. 

46. Smluvní strana není odpovědná za porušení smluvních 

nebo zákonných závazků podle této smlouvy, pokud 

k porušení smluvních nebo zákonných závazků došlo 

v důsledku okolností vylučujících její odpovědnost.  

47. Omezení odpovědnosti za újmu se vztahuje rovněž na 

pracovníky a subdodavatele Zhotovitele. 

48. Objednatel může odstoupit od smlouvy/objednávky jen v 

případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti podstatným 

způsobem, a toto porušení nenapraví ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě určené mu k tomu Kupujícím v písemné 

výzvě, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní. 

49. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud má 

pochybnosti o platební schopnosti Objednatele a tento mu 

nezřídí, včetně předložení a předání odpovídajících řádných 

listin, ve Zhotovitelem určené lhůtě odpovídající jistotu ve 

smyslu § 2012 a násl. občanského zákoníku či finanční 

záruku (bezpodmínečnou, neodvolatelnou, zajišťující 

veškeré pohledávky Zhotovitele ze smlouvy) ve smyslu § 

2029 a násl. občanského zákoníku.  
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50. Zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, pokud na 

majetek Kupujícího bude vedena exekuce či výkon 

rozhodnutí, pokud Objednatel vstoupí do likvidace, anebo 

pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti 

Objednateli, případně stane-li se  Objednatel 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

51. Zhotovitel může odstoupit od již předaného plnění 

a požadovat jeho vrácení v případě, kdy je Objednatel 

v prodlení s úhradou faktury Zhotovitelem předložené 

delším než 60 dní. 

UŽITÍ KNOW-HOW, SW A DALŠÍHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

52. Veškerá technická a jiná dokumentace, kterou Zhotovitel 

Objednateli v souvislosti s plněním dodá, zůstává ve 

výhradním vlastnictví Zhotovitele. Předmětem výhradního 

vlastnictví Objednatele jsou všechna technická řešení a jiná 

řešení a postupy, které předal zhotoviteli pro zajištění 

závazku, přičemž Zhotovitel Objednavateli neuděluje 

v souvislosti s uvedeným know-how Objednateli licenci, 

neposkytuje žádná práva spojená s duševním vlastnictvím 

atd. 

53. Technickou a jinou dokumentaci ve smyslu výše uvedeného 

ustanovení těchto VOP není Objednatel oprávněn zveřejnit 

či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji využít ve prospěch 

jakékoliv třetí osoby. Tuto dokumentaci je Objednatel 

oprávněn používat pouze v souvislosti s plněním (např. 

schvalování výrobku apod.) a to se svolením Zhotovitele. 

Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné 

veřejnoprávní orgány či autority, pokud vykonávají 

zákonem upravený kontrolní či jiný dohled podle 

příslušných právních předpisů. Po splnění Kupní smlouvy či 

po jejím zániku jakýmkoliv jiným způsobem je Objednatel 

povinen tuto dokumentaci vrátit Zhotoviteli a zničit 

případné veškeré kopie, které si pořídil. 

54. Kupující není, pokud není písemně ujednáno jinak,  

oprávněn poškozovat, překrývat či odstraňovat obchodní 

značky, obchodní jména a loga umístěná na výrobcích 

Zhotovitele. 

55. Není-li písemnou smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem stanoveno jinak, je Kupující oprávněn užívat 

jakýkoliv software, pokud je jeho dodání či instalace či 

zprovoznění či úprava součástí dodávky plnění, je mu 

dodán mu Zhotovitelem jen za účelem jeho využití a pro 

osobní potřebu Objednatele, nikoliv za účelem jeho dalšího 

převodu či umožnění jeho užívání třetími osobami. 

Objednatel tak není, není-li v písemné smlouvě 

s Zhotovitelem nebo níže uvedeno jinak, oprávněn 

software rozmnožovat, půjčovat, sdělovat, pronajímat, 

půjčovat, rozšiřovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či 

jakkoliv jinak umožnit jeho užití třetími osobami. 

56. Není-li písemnou smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem stanoveno jinak, není Kupující oprávněn 

Zhotovitelem dodaný software rozmnožovat, překládat, 

zpracovávat, upravovat či jej jinak měnit a/nebo do něho 

jakkoliv zasahovat s výjimkou, že tak bude činit v souladu 

ustanovením § 66 odst. 1 písm. a), c), d), e) autorského 

zákona. Dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) autorského 

zákona je Kupující oprávněn jinak rozmnožovat, překládat, 

zpracovávat, upravovat či jinak měnit software, je-li to 

nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny 

software v souladu s jeho určením, pouze je-li to výslovně 

písemně dohodnuto ve smlouvě se Zhotovitelem. 

57. Objednatel není oprávněn ani jakkoli zasahovat do 

dokumentace Zhotovitelem dodaného software a 

předaných materiálů, rozmnožovat je nad rámec oprávnění 

stanovených autorským zákonem či příslušnou písemnou 

smlouvou se Zhotovitelem, zejména tak není Kupující 

oprávněn je předávat třetím osobám, umožnit jejich využití 

třetími osobami, nebo vyvíjet počítačové programy 

založené na software anebo použít při vývoji jakýchkoliv 

počítačových programů software jako předlohu. Za 

rozmnožování je rovněž považováno kopírování na pevný 

disk nebo na jiný přenosný nosič dat, jakož i kopírování 

papírových podkladů. 

58. Pokud se software či jeho výstupy (exporty, služby a jiné 

softwarem generované výstupy) budou v budoucnu 

vzájemně funkčně propojovat s jakýmkoliv jiným 

počítačovým programem, hardwarem nebo systémy 

odlišnými od řešení Zhotovitele, je toto možné pouze 

s předchozím písemným souhlasem Zhotovitelem, není-li 

dohodnuto jinak. 

59. Plnění může být užíváno pouze v souladu s návodem 

poskytnutým k plnění samotnému. Jakékoli jiné užití, 

zejména dekompilace, úprava či zpracování výstupních dat 

za jiným účelem je zakázáno a podléhá schválení 

Zhotovitelem. 

60. Všechny výstupy, reporty a jinak generované části software 

poskytnutého Zhotovitelem mohou být použity pouze pro 

interní účely Objednatele a nemohou sloužit k provozu či 

provozování jiných služeb na to navázaných či vystavování 

třetím osobám. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

61. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli změnu 

korespondenční adresy neprodleně,  a to doporučeným 

dopisem zaslaným na adresu sídla Zhotovitele. Až do 

okamžiku oznámení nové adresy platí dokumenty zaslané 

na naposledy známou adresu za doručené. Adresa sídla 

Objednatele uvedená ke dni odeslání příslušného 

oznámení ve veřejném rejstříku se vždy považuje za adresu 

Objednatele. 

62. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neúčinným 

nebo budou-li VOP neúplné, zůstává tím ostatní obsah 

nedotčen. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým 

ustanovením, které se právně a věcně nejvíce blíží smyslu a 

účelu neúčinného ustanovení.  

63. Veškeré spory, vzniklé ze smluvního vztahu Objednatele 

a Dodavatele, budou rozhodovány u věcně a místně 

příslušného soudu dle sídla Zhotovitele. Místní příslušnost 

soudu se řídí sídlem Zhotovitele ke dni podání návrhu na 

zahájení příslušného řízení. 
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64. Právní vztahy Zhotovitele a Objednatele vzniklé z kupní 

smlouvy a právní vztahy související se řídí výhradně 

právním řádem České republiky. Smluvní strany se výslovně 

dohodly na vyloučení aplikace Úmluvy OSN o smlouvách 

o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 

11. 4. 1980 (publikované pod č. 160/1991 Sb.) na smlouvu 

a právní vztah jí založený. V případě sjednání smlouvy ve 

více jazykových verzích má vždy přednost česká jazyková 

verze smlouvy 

65. Právní vztahy Zhotovitele a Objednatele, které nebudou 

výslovně upraveny smlouvou nebo těmito obchodními 

podmínkami, se řídí příslušnou právní úpravou se řídí 

příslušnou právní úpravou Občanského zákoníku v platném 

znění, zejména § 2079 a násl. 

66. Veškeré změny a doplňky ujednání, uzavřených mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem, je možno provádět pouze 

písemně. Změna smlouvy či objednávky jinou, než 

písemnou formou, se nepřipouští. 

67. Písemnost zaslaná Zhotovitelem Kupujícímu se v případě 

listinných dokumentů považuje za doručenou jejím 

převzetím adresátem, třetím dnem po jejím uložení u 

provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že si 

druhá strana písemnost nevyzvedne, nebo dnem odmítnutí 

převzetí zásilky podle toho, který okamžik nastane dříve. E-

mailová korespondence se považuje za doručenou 

následující den po jejím odeslání, ledaže by k jejímu 

faktickému doručení došlo dříve. 

68. Vzdání se jakýchkoliv práv ze strany Zhotovitele nebo 

nevykonání jakýchkoliv práv plynoucích z porušení 

jakéhokoliv závazku Kupujícího neznamená vzdání se práv 

souvisejících s porušením smlouvy nebo příslušných 

právních předpisů. 

69. Kupující přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1764 až 

§ 1766 občanského zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Objednatel se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný 

charakter podmínek ustanovení plnění. Smluvní strany se 

dohodly na následujícím ohledně důvěrnosti: a) veškeré 

informace vyměněné v průběhu uzavírání i trvání plnění  

budou považovány za důvěrné a nebudou moci být použity 

Objednatelem jiným způsobem, než pro účely plnění; b) za 

důvěrné budou považovány veškeré informace mající vztah 

ke každé ze smluvních stran nebo k jejich aktivitám 

jakékoliv povahy, které si smluvní strany vymění písemně 

nebo ústně; c) ustanovení o důvěrnosti se netýká 

povinnosti zachovávat důvěrnost informací, které ve 

smyslu smlouvy musí být považovány za informace 

důvěrné, ale které v okamžiku jejich sdělení již jsou 

informacemi veřejnými anebo se které se veřejnými stanou 

jinak než z důvodů porušení povinností stanovených touto 

smlouvou; d) veškerá technické dokumentace, smluvní 

ceny a další; e) závazek důvěrnosti zůstává pro Zhotovitele 

platným a účinným bez ohledu na skončení účinnosti 

smlouvy s výjimkou informací, které ztratí svůj důvěrný 

charakter, nebo těch, které budou oprávněně zveřejněny 

smluvními stranami; f) smluvní strany mohou předat nebo 

sdělit informace pokaždé když jsou povinny tak učinit ze 

zákona. 

71. Vzdání se jakýchkoliv práv ze strany Zhotovitele nebo 

nevykonání jakýchkoliv práv plynoucích z porušení 

jakéhokoliv závazku Kupujícího neznamená vzdání se práv 

souvisejících s porušením smlouvy nebo příslušných 

právních předpisů. 

72. Tyto podmínky nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi 

smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního 

vztahu, není-li uplatněna výjimka dle bodu odst. 6. Smluvní 

strany se dohodly, že nad rámec této smlouvy nemohou být 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či 

budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 

obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, 

do kterého spadá předmět této smlouvy. 

Konec dokumentu 

Poslední aktualizace: 26.7.2022 


