
   
Obchodní podmínky pro dodávky strojů v České a Slovenské republice 

Příloha č. 3 /V5/260919 

Stránka 1 z 5 

 

 
I. Všeobecná ustanovení  
1. Veškeré dodávky a plnění společnosti DMG MORI 
Czech s.r.o., se sídlem Ořechovská 195/1a, Dolní 
Heršpice, 619 00 Brno, IČ 25 57 55 03 (dále rovněž 
„dodavatel“), se řídí těmito obchodními podmínkami  
a jsou nedílnou přílohou každé smlouvy uzavírané mezi 
jakýmkoliv odběratelem a dodavatelem (dále rovněž 
„smlouva“), a to jak smlouvy kupní, tak smlouvy o dílo. 
2. Ve smyslu těchto obchodních podmínek se 
dodavatelem rozumí prodávající nebo zhotovitel, 
odběratelem kupující nebo objednatel, kupní cenou 
cena za dodávku zboží podle smlouvy kupní nebo  
o dílo, předmětem dodávky nebo strojem předmět 
smlouvy kupní nebo o dílo. 
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními 
těchto obchodních podmínek a smlouvou, mají přednost 
ustanovení smlouvy.  
4. Odchylné obchodní podmínky odběratele nejsou  
pro dodavatele závazné, a to ani přijetím objednávky 
dodavatelem, v níž jsou zakomponovány obchodní 
podmínky odběratele, ledaže se na závaznosti 
obchodních podmínek odběratele smluvní strany 
písemně dohodnou ve smlouvě. V případě rozporu mezi 
jednotlivými ustanoveními obchodních podmínek 
dodavatele a odběratele mají přednost obchodní 
podmínky dodavatele. 
5. Odběratel uděluje dodavateli souhlas s nakládáním 
se svými osobními údaji k účelům realizace a vymáhání 
nároků ze smlouvy a těchto obchodních podmínek. 
6. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem jejího 
podpisu dodavatelem a odběratelem, písemným 
potvrzením nabídky dodavatele nebo písemnou 
akceptací objednávky odběratele dodavatelem.  
Za písemné potvrzení nebo písemnou akceptaci podle 
tohoto bodu se považuje také zaslání e-mailu či faxu. 
Dodavatel vylučuje použití obchodního potvrzovacího 
dopisu podle § 1757 odst. 2 občanského zákoníku. 
7. Dodavatel si vyhrazuje vlastnická a autorská práva  
k vzorům, kalkulacím cen a nákladů, výkresům  
a podobným informacím materiální a nemateriální 
povahy, a to včetně jejich elektronické podoby, přičemž 
tyto nesmějí být zpřístupněny třetím osobám (vyjma 
leasingových společností nebo dotačních fondů, s nimiž 
má odběratel v úmyslu uzavřít smlouvu; v takovém 
případě je odběratel povinen o této skutečnosti 
dodavatele písemně informovat a zajistit  
od financujícího subjektu potvrzení o financování či jiné 
prohlášení, které tuto skutečnost dokládá). 
8. Obě smluvní strany se zavazují, že uchovávají 
v tajnosti veškeré informace týkající se skutečného 
obchodu, které nejsou veřejně přístupné, zejména 
informace cenové. V této souvislosti se kupující 
zavazuje zavázat k utajování informací své 
zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly 
v souvislosti s realizací účelu smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že při každém porušení povinností 
stanovených v tomto bodu má poškozená strana právo 
požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé 
zjištěné porušení této povinnosti. 
 
II. Platební podmínky a cena  
1.Pokud není výslovně ve smlouvě sjednáno jinak, ceny 
uvedené dodavatelem se rozumí netto, bez zákonné 
sazby DPH, vč. balného, dopravy a pojištění  
do sjednaného místa určení. 

2. Pokud není ve smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
hradí se cena bez jakýchkoli srážek ve prospěch 
bankovního účtu dodavatele, a to následujícím 
způsobem:  
a) 40% sjednané ceny do deseti dnů ode dne vystavení 
zálohové faktury vystavené po objednání odběratelem, 
nebo případně potvrzení objednávky dodavatelem,  
b) 50% sjednané ceny do deseti dnů ode dne vystavení 
zálohové faktury, vystavené po oznámení dodavatelem, 
že předmět dodávky je připraven k předběžné přejímce, 
nebo k expedici; 
c)10% sjednané ceny do čtrnácti dnů ode dne vystavení 
faktury na základě uvedení stroje do provozu.  
Smluvní strany podepíší kupní smlouvu, která blíže 
upravuje náležitosti obchodu. 
3. Právo zadržet platby nebo je započítat na protinároky 
má odběratel pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky 
dodavatelem písemně uznané nebo pravomocně 
zjištěné. 
4. V případě financování předmětu této smlouvy z jiných 
než vlastních prostředků odběratele (leasing, dotace 
aj.), se odběratel zavazuje oznámit dodavateli do sedmi 
dnů od uzavření smlouvy konkrétní subjekt, který bude 
předmět této smlouvy financovat a předložit potvrzení 
financujícího subjektu o přidělení finančních prostředků 
pro krytí kupní ceny předmětu smlouvy. V případě, že 
v konečném důsledku nedojde z jakéhokoliv důvodu 
k financování předmětu této smlouvy dle tohoto článku,  
je odběratel i nadále vázán provést úhradu kupní ceny 
z vlastních zdrojů. 
 
III. Dodací lhůty 
1. Dodací lhůta vyplývá ze smlouvy. Její dodržení  
ze strany dodavatele předpokládá, že byly mezi 
smluvními stranami vyjasněny veškeré obchodní  
a technické otázky a že odběratel splnil všechny své 
závazky, např. obstarání vyžadovaných úředních 
osvědčení a povolení, řádná příprava místa pro montáž 
a uvedení do provozu (např. základy, připojení na 
elektřinu, přívod vzduchu atd.), uhrazení záloh 
vyplývajících ze smlouvy (uhrazením ze strany 
odběratele se rozumí připsání celé dlužné částky na 
účet prodávajícího uvedený ve smlouvě) aj. Pokud se 
tak nestane, dodací lhůta se prodlužuje automaticky  
o jeden kalendářní týden za každý započatý týden 
prodlení odběratele se splněním svých závazků. 
2. Dodržení dodací lhůty dodavatelem je podmíněno 
řádným a včasným zajištěním vlastních dodávek 
odběratele a jeho maximální součinností. Dodavatel 
neodpovídá za jakékoliv zpoždění, chybu nebo 
nerealizování dodávky, které vyplynou ze skutečností, 
na které nemá dodavatel vliv. 
3. Dodací lhůta je dodržena, pokud do jejího uplynutí 
dodávka opustila závod dodavatele nebo pokud bylo 
odběrateli dodavatelem oznámeno, že je dodávka 
připravena k odeslání. To platí rovněž v případě, kdy má 
proběhnout přejímka. 
4. Pokud je odeslání, resp. přejímka dodávky, zpožděno 
z důvodů, které způsobil odběratel, nedostává  
se dodavatel do prodlení a odběratel je povinen nahradit 
dodavateli veškeré náklady a škodu tím způsobenou. 
5. Dílčí dodávky dodavatele odběrateli jsou přípustné. 
6. V případě prodlení dodavatele s dodržením dodací 
lhůty nemá odběratel právo na náhradu škody. 
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7. Dodavatel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby 
zajistil přepravu a doručení předmětu dodávky v souladu 
s podmínkami a ustanoveními smlouvy. Veškerá data 
uvedená prodávajícím jsou však přibližnými daty a jsou 
odhadovány v dobré víře podle nejlepších možností 
dodavatele, přiměřeně předvídatelným časovým plánům 
a v závislosti na dostupnosti dodávek pro výrobu a 
přepravu předmětu dodávky. 
8. V případě, že bylo výslovně sjednáno pevné datum 
jako datum dodání a dodavatel v průběhu plnění 
smlouvy zjistí (důvodně předpokládá), že nebude možné 
dodat předmět dodání včas, bude o tom dodavatel 
neprodleně informovat odběratele. Informace musí 
obsahovat popis opatření, která dodavatel považuje za 
vhodná k nápravě nebo omezení případného zpoždění, 
a nové datum dodání. 
9. Pokud dojde ke zpoždění dodávky v důsledku 
okolností, za které odpovídá dodavatel, a odběrateli v 
důsledku toho vznikne škoda, je dodavatel povinen – na 
základě písemné žádosti odběratele a po marném 
uplynutí dodatečné lhůty k dodání předmětu dodávky v 
délce 20 kalendářních dnů – zaplatit odběrateli smluvní 
pokutu v maximální výši 0,1 % za každý ukončený 
pracovní den z kupní ceny za zpožděný předmět 
dodávky v celkové výši maximálně 5 % hodnoty té části 
celé dodávky, kterou nelze v důsledku zpoždění použít 
včas nebo v souladu se smlouvou. Smluvní pokuta je 
splatná na písemnou výzvu odběratele, avšak ne dříve, 
než je dodána celá objednávka nebo než je dosaženo 
maximální výše smluvní pokuty podle předchozí věty za 
pozdě dodaný předmět dodávky. Nárok odběratele na 
smluvní pokutu zaniká, pokud do dvou měsíců od 
obdržení oznámení o zpoždění dodávky od dodavatele 
neuplatní písemně nárok na tuto pokutu. 
10. Pokud dojde ke zpoždění dodávky v důsledku 
okolností, za které je odpovědný odběratel, nebo které 
jsou způsobeny Vyšší mocí (podle článku IX), může být 
dohodnuto nové datum dodávky, které je podmíněno 
jeho přijetím dodavatelem. 
 
IV. Odstoupení od smlouvy, odstupné 
1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že se odběratel dostane do prodlení více než 
deset dní s  úhradou kterékoliv z dohodnutých plateb. 
Dodavatel má v případě odstoupení od smlouvy nárok 
na úhradu všech nákladů spojených s dosavadní 
realizací smlouvy. 
2. V případě nedodržení platebních podmínek ze strany 
odběratele stanovených v čl. 4.2 písm. b) smlouvy má 
dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši první 
zálohové platby určené ve smlouvě.  
3. Odběratel může smlouvu za jejího trvání zrušit  
z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu pouze  
za podmínky, že toto zrušení oznámí bez zbytečného 
odkladu písemně dodavateli a zaplatí dodavateli 
odstupné v následující výši: 
a) ve výši 10% sjednané kupní ceny stroje včetně všech 
dodatečných služeb v případě, že je zrušení smlouvy 
odběratelem uplatňováno bezodkladně po potvrzení 
objednávky dodavatelem nebo nejpozději do čtrnácti 
kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy či 
jakéhokoliv jiného závazného objednání stroje 
odběratelem, k nimž se vážou tyto obchodní podmínky; 
b) ve výši 30% sjednané kupní ceny stroje včetně všech 
dodatečných služeb v případě, že je zrušení smlouvy 
odběratelem uplatňováno do třiceti kalendářních dnů 
ode dne podpisu smlouvy či jakéhokoliv jiného 

závazného objednání stroje odběratelem, k nimž se 
vážou tyto obchodní podmínky; 
c) ve výši 40% sjednané kupní ceny včetně všech 
dodatečných služeb plus plná kupní cena specifických 
opcí (tzv. zákaznické opce na míru) stroje v případě, že 
je zrušení smlouvy odběratelem uplatňováno až po 
zahájení výroby předmětu smlouvy dodavatelem;  
d) ve výši 60 % sjednané kupní ceny stroje včetně 
všech dodatečných služeb v případě, že je zrušení 
smlouvy odběratelem požadováno po dokončení stroje 
ve výrobním závodě dodavatele plus plná kupní cena 
všech odběratelem požadovaných specifických  opcí jež 
jsou považovány za zvláštní konstrukci či zvláštní 
design k základnímu stroji, řídicímu systému, opcím 
stroje či mechanickým nástrojům, powertools a službám; 
nepočítají  se služby jako uvedení do provozu, školení, 
přeprava a balení. 
4. Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení  
ve vztahu k odběrateli do okamžiku přechodu 
vlastnického práva k předmětu dodávky na odběratele 
opravňuje dodavatele odstoupit od smlouvy, požadovat 
okamžité vrácení předmětu dodávky a zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1 % z kupní ceny předmětu 
dodávky. 
5. V případě, že odběratel odstoupí od smlouvy, je 
povinen uhradit dodavateli náklady reálně vynaložené 
dodavatelem na již realizovanou část předmětu 
dodávky. 
6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení odstoupení druhé smluvní straně; v případě, 
že si odstoupení od smlouvy druhá smluvní strana 
nepřevezme, nastávají účinky odstoupení třetím dnem 
následujícím ode dne uložení písemného odstoupení na 
poště. Doručuje se na adresu uvedenou v hlavičce 
smlouvy. 
 
V. Přechod nebezpečí škody na věci, přejímka  
1. Nebezpečí škody na věci přechází na odběratele  
v okamžiku, kdy předmět dodávky opustil závod (a to  
i v případě částečných dodávek). 
2. Případně sjednaná přejímka musí být provedena 
neprodleně k jejímu sjednanému termínu, případně 
bezodkladně po oznámení dodavatele o jeho 
připravenosti k přejímce. Odběratel nesmí odmítnout 
přejímku při existenci vady, která představuje 
nepodstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele. 
Podstatným porušením ze strany dodavatele se pro 
uplatnění tohoto ustanovení rozumí existence vady, jež 
by bránila provozu stroje. 
3. Pokud dojde k prodlení s odesláním věci nebo 
přejímkou v důsledku okolností, které nezpůsobil 
dodavatel, přechází nebezpečí škody na věci na 
odběratele ke dni oznámení dodavatele o jeho 
připravenosti k odeslání resp. připravenosti k přejímce 
na odběratele.  
 
VI. Dispozice s předmětem dodávky, výhrada 
vlastnického práva 
1. Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví k předmětu 
smlouvy až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny 
odběratelem.  
2. Odběratel je povinen předmět dodávky po dobu  
od převzetí předmětu smlouvy do nabytí vlastnického 
práva k němu pojistit na své náklady odběratele na 
riziko škod způsobených krádeží, poškozením, 
požárem, vodou a na riziko dalších škod, v opačném 
případě je povinen nahradit dodavateli škodu tímto 
nepojištěním způsobenou. O pojištění předmětu 
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dodávky je odběratel povinen dodavatele písemně 
informovat do tří dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy 
a dodat dodavateli kopii pojistné smlouvy. V případě, že 
odběratel příslušné pojištění nesjedná, je dodavatel 
oprávněn dát předmět plnění pojistit dle svého uvážení 
na náklady odběratele, které je oprávněn připočítat ke 
kupní ceně nebo na toto zvlášť vystavit fakturu. 
3. Při jednání odběratele v rozporu se smlouvou, 
zejména při nedodržení nebo nesplnění platebních 
podmínek, je dodavatel oprávněn do tří dnů ode dne 
oznámení odběrateli (postačí e-mail) ke zpětnému 
převzetí předmětu dodávky (odběru) a odběratel je 
povinen předmět dodávky dodavateli vydat a umožnit 
mu vstup do jeho objektu, kde se předmět dodávky 
nachází, v opačném případě má dodavatel právo na 
zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5% kupní 
ceny. Uplatnění výhrady vlastnictví dodavatelem stejně 
jako zadržení předmětu dodávky dodavatelem se 
považuje za odstoupení od smlouvy ze strany 
dodavatele. 
4. Odběratel není oprávněn do doby úplného zaplacení 
kupní ceny předat předmět smlouvy do jakékoliv 
dispozice třetí osobě (či tuto třetí osobě umožnit)  
do doby úplného zaplacení kupní ceny dodavateli, 
vyjma písemného svolení dodavatele. V opačném 
případě je povinen odběratel nahradit dodavateli 
veškeré škody, které na předmětu dodávky vzniknou 
a současně jednorázovou smluvní pokutu při každém 
novém zjištění takové dispozice, a to ve výši 3 % kupní 
ceny předmětu dodávky. 
5. Při uplatnění zadržovacího práva nebo jiných opatření 
ze strany třetích osob ve vztahu k předmětu dodávky  
do doby úplného zaplacení kupní ceny je odběratel 
povinen o tomto dodavatele neprodleně vyrozumět 
a současně je povinen zaplatit dodavateli jednorázovou 
smluvní pokutu při každém zjištěném zadržení předmětu 
dodávky ve výši 5 % kupní ceny předmětu dodávky.  
 
Výhrada vlastnictví v případě dodávek vyšší 
investičních, nebo subdodavatelských celků: 
6. Zpracování nebo přeměna předmětu dodávky 
odběratelem před přechodem vlastnického práva k věci 
na odběratele je možná pouze s předchozím souhlasem 
prodávajícího.  
Pokud tak odběratel učiní bez souhlasu dodavatele a 
sníží-li se v důsledku takové změny hodnota předmětu 
dodávky, je odběratel povinen nahradit dodavateli škodu 
jemu takto vzniklou nebo vést předmět dodávky do 
původního stavu, dle volby dodavatele. Dojde-li ke 
zvýšení hodnoty předmětu dodávky a dodavatel s takto 
provedenou změnou dodatečně souhlasí, považuje se 
změna za provedenou jménem dodavatele a tento je 
jeho vlastníkem. Pokud dojde k zpracování předmětu 
dodávky s jinými věcmi, které nenáleží dodavateli, 
nabývá dodavatel spoluvlastnický podíl na nové věci v 
poměru hodnoty předmětu dodávky k dalším 
zpracovaným věcem v okamžiku zpracování nebo je 
odběratel povinen nahradit dodavateli škodu tímto 
zapracováním mu vzniklou. Pro věc vzniklou 
zpracováním platí, že vlastníkem je dodavatel a uplatní 
se na tento předmět rovněž výhrada vlastnického práva.   
7. Pokud je předmět dodávky neoddělitelně spojen  
s jinými věcmi, které nenáleží dodavateli, nabývá 
dodavatel spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru 
hodnoty předmětu dodávky k ostatním spojeným věcem 
v okamžiku spojení nebo je odběratel povinen nahradit 
dodavateli škodu takto vzniklou. Pokud došlo ke spojení 
takovým způsobem, že věc odběratele je považována 

za hlavní věc, je odběratel povinen převést na 
dodavatele příslušný spoluvlastnický podíl. Odběratel je 
povinen opatrovat takto vzniklé vlastnictví nebo 
spoluvlastnický podíl pro dodavatele s péčí řádného 
hospodáře.  
 
VII. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace 
1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými zákonnými 
ustanoveními. Dodavatel odpovídá za vady, které má 
předmět dodávky v okamžiku, kdy přechází nebezpečí 
škody na věci z dodavatele na odběratele. Dodavatel 
odpovídá dále za vady, které vzniknou na předmětu 
dodávky v záruční době stanovené ve smlouvě. 
 
Věcné vady nových předmětů dodávek v době záruky 
2. Veškeré díly, na kterých se objeví vady do 12 měsíců 
od dodání a tyto vady prokazatelně existovaly na věci 
v době přechodu nebezpečí škody na odběratele, budou 
dodavatelem v přiměřené lhůtě bezplatně odstraněny 
nebo nově dodány.  
K zachování práv z odpovědnosti za vady podle tohoto 
bodu je odběratel povinen dodavateli písemně oznámit 
do tří dnů od jejich zjištění. Vyměněné díly se stávají 
vlastnictvím dodavatele. Jsou-li vady odstranitelné,  
je odběratel oprávněn z důvodu takové vady požadovat 
pouze odstranění vady; odběratel není z důvodu výskytu 
odstranitelné vady oprávněn odstoupit od smlouvy nebo 
požadovat slevu z kupní ceny. 
3. K provedení jakýchkoliv vylepšení, oprav  
a náhradních dodávek, které jsou ze strany dodavatele 
nezbytná, je odběratel povinen po předchozí výzvě 
dodavatele poskytnout potřebnou součinnost, jinak 
dodavatel neodpovídá za škody takto vzniklé. Pouze 
v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu, 
resp. k odvrácení nadměrně vysokých škod, o čemž 
musí být dodavatel okamžitě vyrozuměn, má odběratel 
právo vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetích 
osob a požadovat po dodavateli náhradu nutných 
výdajů.  
4. Náklady vzniklé provedením odstranění vad 
uznaných dodavatelem, resp. náhradní dodávkou, 
v záruční době a v místě sídla odběratele, jdou k tíži 
dodavatele. 
5. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy, pokud 
dodavatel zůstane nečinný se započetím odstraňování 
vady po dobu delší než 30 dnů ode dne oznámení vady, 
kterou dodavatel uznal jako oprávněnou.  
6. Jestliže je vada neodstranitelná, má odběratel právo 
na snížení ceny. V ostatních případech je právo na 

snížení ceny vyloučeno. 
7. Záruku dodavatel neposkytuje zejména  
v následujících případech: nevhodné, chybné, 
neodborné nebo nepřiměřené použití předmětu 
dodávky, běžným opotřebováním, vadná montáž  
ze strany odběratele, resp. uvedení do provozu 
odběratelem nebo třetími osobami, zejména 
nedostatečně kvalifikovaným resp. vyškoleným 
personálem odběratele nebo třetí osoby, běžné 
opotřebení, nesprávné nebo nedbalé zacházení, 
nesprávná údržba, nevhodné provozní prostředky, 
vadné stavební práce, nevhodný pozemek, chemické, 
elektrochemické nebo elektrické vlivy – pokud  
za ně neodpovídá dodavatel. 
8. Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou odběrateli v 
důsledku provedení opravy jím samotným nebo třetí 
osobou. To platí rovněž pro změny předmětu dodávky 
provedené bez předcházejícího souhlasu dodavatele.  
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9. --- 
 
Zvláštní úprava pro věcné vady použitých předmětů 
dodávky: 
10. Záruka na věcné vady repasovaných předmětů 
dodávek je vyloučena. To neplatí v případě úmyslně 
zamlčené vady ze strany dodavatele.  
 
Právní vady: 
11. Pokud by užívání předmětu smlouvy vedlo k 
porušování průmyslových nebo autorských práv, zajistí 
dodavatel odběrateli právo k dalšímu užívání předmětu 
smlouvy nebo upraví předmět smlouvy pro odběratele 
přiměřeným způsobem tak, aby k porušování 
uvedených práv nedocházelo, a to na náklady 
dodavatele. 
Pokud to za přiměřených hospodářských podmínek pro 
odběratele nebo v přiměřené lhůtě není možné,  
je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy bez 
možnosti požadovat jakékoliv další nároky ze smlouvy. 
12. Dodavatel je povinen učinit opatření podle 
předchozího bodu pouze tehdy, pokud 
- odběratel dodavatele neprodleně (nejpozději však do 
tří dnů od tohoto zjištění) informuje o tvrzených porušení 
práv z průmyslových nebo autorských práv,  
a to písemnou formou, 
- odběratel dodavatele podpoří při obraně proti 
uplatněným nárokům, resp. umožní dodavateli 
provedení příslušných opatření za účelem úprav, 
- dodavateli zůstávají vyhrazena veškerá opatření 
k obraně včetně mimosoudních řešení, 
- právní vady nejsou způsobeny pokyny odběratele 
nebo 
- porušení práva nebylo způsobeno tím, že odběratel 
předmět smlouvy jednostranně přeměnil nebo používal 
v rozporu se smlouvou. 
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13. Nároky odběratele ze záruky ve všech případech 
vad uvedených výše zanikají, pokud nejsou písemně 
uplatněny u dodavatele v záruční době,  
a to bezodkladně (nejpozději do tří dnů) poté, co se 
vady na předmětu dodávky objeví. 
 
VIII. Odpovědnost za škodu 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými zákonnými 
ustanoveními.  
2. Dodavatel hradí odběrateli škodu maximálně  
do výše 5 % kupní ceny. 
3. Odpovědnost za následné a nepřímé škody (např. 
výpadek produkce, prostoje ve výrobě, ušlý zisk a 
smluvní pokuta z dodavatelských smluv apod.) je 
vyloučena. 
4. Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu 
dodavatele jsou blíže definovány v článku IX těchto 
obchodních podmínek.  
 
IX. Vyšší moc  
1. Plnění povinností kterékoli ze stran v souvislosti s 
prodejem ze strany Dodavatele se pozastavuje v 
rozsahu, v němž je toto plnění znemožněno nebo 
nepřiměřeně ztíženo událostí, kterou dotčená strana 
nemůže ovlivnit, za předpokladu, že tato strana nemohla 
v době uzavření Smlouvy takovou událost rozumně 
předvídat a nemohla jí nebo jejím následkům rozumně 
zabránit nebo je překonat (Vyšší moc). Vyšší moc 
zahrnuje mimo jiné průmyslové spory, požár, extrémní 
počasí, pandemii, válku, rozsáhlou vojenskou 
mobilizaci, povstání, rekvizici, konfiskaci, embargo, 
omezení v užívání energie, výluku, stávku (a to i 
v případě předem ohlášených stávek), epidemie, 
pracovněprávní spory a jiné mimořádné okolnosti, které 
splňují podmínky dle ustanovení § 2913 odst. 2 a násl. 
občanského zákoníku a vady nebo zpoždění dodávek 
subdodavatelů způsobené jakoukoli výše uvedenou 
okolností, ať už k nim došlo před uzavřením Smlouvy 
nebo po něm.Dodavatel se nedostává do prodlení, 
jestliže se tak stalo prokazatelně v důsledku vyšší moci. 
Za vyšší moc podle tohoto bodu se považují přírodní 
katastrofy (např. povodeň), havárie, výluka, stávka (a to 
i v případě předem ohlášených stávek), epidemie, 
pracovněprávní spory a jiné mimořádné okolnosti, které 
splňují podmínky dle ustanovení § 2913 odst. 2 a násl. 
občanského zákoníku. Za mimořádné okolnosti  
se nepovažuje změna majetkových poměrů některé 
strany a změna hospodářské nebo tržní situace. 
2. Strana, která tvrdí, že se nachází v situaci události 
Vyšší moci, musí druhé straně neprodleně písemně 
oznámit, kdy tato událost začala a kdy skončila.V 
případě vyšší moci se smluvní strany zavazují provést 
taková opatření, aby bylo možno řádně pokračovat 
v plnění smluvních povinností  
po skončení následků vyšší moci a smluvní strany  
se zavazují vzájemně dohodnout přiměřenou úpravu 
smlouvy.  
3. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci,  
je  povinna o tom bez zbytečného odkladu po její vzniku  
i ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li 
tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana 
dovolávat vyšší moci. 
 
X. Nemožnost plnění 
1. Dojde-li na straně odběratele k nemožnosti plnění 
z ekonomických důvodů, nemá odběratel s ohledem na 
ustanovení § 2006 občanského zákoníku na základě 

této skutečnosti odběratel právo odstoupit od smlouvy 
nebo se dovolávat zániku závazků z ní vyplývajících a je 
ze smlouvy i nadále zavázán v plném rozsahu. 
 
XI. Použití software 
1. Pokud je v předmětu smlouvy zahrnut software, 
poskytuje se odběrateli nevýlučné právo používat tento 
včetně dokumentace na předmětu smlouvy. Užívání 
software na více než jednom systému se zakazuje. 
Odběratel smí software rozmnožovat, upravovat, 
překládat a převádět z cílového kódu do zdrojového 
kódu pouze v rozsahu přípustném dle autorského 
zákona. Odběratel se zavazuje neodstraňovat údaje o 
výrobci (zejména poznámky o autorském právu) bez 
předcházejícího výslovného souhlasu dodavatele nebo 
je měnit. 
2. Veškerá další práva k softwaru a k dokumentaci 
včetně kopií zůstávají dodavateli, resp. dodavateli 
softwaru. Další poskytování licencí není přípustné. 
 
 
 
 
XII. Rozhodné právo, místo řešení sporu 
1. Veškeré právní vztahy mezi dodavatelem  
a odběratelem se řídí českým právem, konkrétně 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, u kupní smlouvy s  vyloučením 
dopadu Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi 
zboží ze dne 11.4.1980, která byla  
pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb. 
2. Sjednává se místní příslušnost soudu podle sídla 
dodavatele. Dodavatel však je oprávněn podat žalobu 
také u místně příslušného soudu podle sídla odběratele. 
 
*************************************************************** 
Pozn.: pro účely těchto podmínek se smluvní strany mohou  
označovat následovně: 
odběratel = kupující, objednatel (dále také uživatel, zadavatel) 
dodavatel = prodávající, dodavatel, zhotovitel (dále také  
poskytovatel, uchazeč) 


