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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
společnosti  

TRATEC – CS, s. r. o. 
IČ: 432 24 806 

se sídlem Brtnická 57, Malý Šenov, 407 78 Velký Šenov 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

pod sp.zn. C 1073 
 

pro dodávku zboží či služeb ve prospěch společnosti TRATEC – CS, s.r.o.: 
 

 1 Úvodní ustanovení 

a. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí 

smluvních vztahů uzavíraných mezi společností TRATEC-CS, s. r. o. v pozici 

odběratele (dále jen „odběratel“) a druhou stranou v pozici dodavatele (dále jen 

„dodavatel“) (Odběratel a dodavatel jsou dále v textu společně označeni také jako 

„smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“). 

b. Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky, 

především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský 

zákoník“).  

c. Tyto podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele 

odběrateli, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního 

řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. 

 

V případě, že se dodavatel dostane v souvislosti s právním vztahem upraveným těmito 

podmínkami k informacím o třetích osobách, které jsou ve smluvním vztahu 

k odběrateli (dále jen „zákazníci“), zavazuje se dodržovat o obsahu těchto informací 

přísnou mlčenlivost, přičemž v případě porušení této povinnosti se zavazuje zaplatit 

odběrateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ takového porušení, 

přičemž zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody 

z tohoto titulu. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení řádného písemného 

vyúčtování smluvní pokuty dodavateli ze strany odběratele. Toto ujednání je platné a 

účinné i po skončení smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem ve smyslu čl. 

13 těchto obchodních podmínek. 

 

Dodavatel se především zavazuje, že veškeré smluvní sankce, které budou odběrateli 

v důsledku porušení povinnosti zákazníky vyúčtovány, uhradí odběrateli, a to způsobem 

předvídaným v těchto podmínkách,. Na základě principu zavinění proto může odběratel 

na dodavatele smluvní sankce ze strany zákazníků přenášet ve výši, která mu bude 

skutečně vyúčtována. S tímto ujednáním je dodavatel plně srozuměn, rozumí jeho 

obsahu a přijímá veškeré důsledky s ním spojené. 

 

 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že považují toto ujednání za platné a realizovatelné, 

přičemž se vzdávají práva jakýchkoli námitek platnosti či neurčitosti tohoto ujednání, 

což stvrzují svými podpisy na příslušné smlouvě. 
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2 Vymezení smluvního vztahu 

a. Smluvním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a 

odběratelem, který se týká konkrétní objednávky či kupní smlouvy na dodání zboží 

nebo služeb odběrateli.  

b. Dodavatelem se dle těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická osoba podnikající na 

základě živnostenského či jiného oprávnění, obchodní korporace, rozpočtové a 

příspěvkové organizace, stát či samosprávné celky. Dodavatel musí mít způsobilost k 

uzavření smlouvy dle platného právního řádu České republiky.  

c. Odběratel je povinen upozornit každého dodavatele na existenci těchto podmínek a ke 

každé formulářové smlouvě (dále také „objednávka“) přiloží jako nedílnou součást 

tyto obchodní podmínky. Formulářová smlouva může mít i elektronickou podobu.  

d. Dodavatel svým podpisem nebo odesláním potvrzení o přijetí formulářové smlouvy 

stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se smluvní vztah mezi dodavatelem a 

odběratelem řídil těmito podmínkami, pakliže si nevymíní přímou akceptaci těchto 

podmínek jako takových.  

3 Přijetí objednávky 

a. Objednání zboží, resp. služeb dodavatele musí mít vždy písemnou formu, přičemž za 

písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou nebo 

prostřednictvím elektronického systému.  

b. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku, resp. služby, požadované 

množství, nejpozdější termín dodání, místo dodání, způsob dopravy, obchodní firmu 

dodavatele, přesnou adresu jeho sídla, IČ a tytéž údaje odběratele spolu s uvedením 

osoby oprávněné jménem odběratele jednat, včetně telefonického a emailového 

spojení, DIČ a fakturační adresy, je-li odlišná od adresy sídla. 

c. Dodavatel je při přijetí objednávky povinen doplnit potvrzení o tomto přijetí či 

smlouvu samotnou o tyto údaje: jméno osoby, oprávněné jménem dodavatele jednat, 

včetně telefonického a emailového spojení, DIČ a fakturační adresy, liší-li se od 

adresy sídla dodavatele. 

d. Dodavatel, kterému je objednávka určena, objednávku přijme, zašle-li odběrateli 

potvrzení o tomto přijetí. Projev vůle dodavatele, který obsahuje dodatky, výhrady, 

omezení nebo jiné změny, byť i nepatrné, je odmítnutím objednávky a považuje se za 

nový návrh k uzavření smlouvy. Totéž platí o odpovědi dodavatele s určením ceny 

zboží či služeb, dodacích podmínek a platebních podmínek, pokud tyto nejsou 

specifikovány již v zaslané objednávce. Pro uzavření smlouvy musí být takovýto nový 

návrh odsouhlasen odběratelem. Totéž platí pro dodatky, výhrady, omezení nebo jiné 

změny, byť i nepatrné, učiněné odběratelem ve vztahu k novému návrhu nebo 

potvrzení objednávky dodavatelem.  

e. Dodací lhůta běží od potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem, popř. odsouhlasení 

nového návrhu dodavatele odběratelem a zaslání kompletních podkladů potřebných 

pro plnění smlouvy. Není-li některá z těchto podmínek splněna, posunuje se termín 

dodání o čas prodlení s dodáním kompletních podkladů.  

f. Odběratel si vyhrazuje právo dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu určit, kdy postačí 

prostá objednávka, a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná smlouva.  

g. Podpisem zvláštní písemné smlouvy, nebo odesláním potvrzení o přijetí objednávky 

odběratele či odesláním nového návrhu odběrateli dodavatel vždy stvrzuje nejen 

souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává podpisem najevo svobodnou vůli 

uzavřít smlouvu s odběratelem.  
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 4 Zrušení objednávky 

a. Chce-li dodavatel zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně 

uvědomit odběratele.  

b. Zrušení objednávky v době, kdy již bylo započato s výrobou nebo dopravou zboží či 

v době započetí s poskytováním služby není možné, a to ani jednou ze smluvních 

stran, dodavatel je povinen odběrateli zboží dodat, resp. poskytovanou službu 

dokončit, odběratel je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a 

uhradit jejich cenu v plné výši.  

c. Do doby dopravy se započítává časový úsek od nakládky zboží po jeho doručení 

odběrateli.  

5 Kvalita výrobků a služeb 

a. Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané odběratelem v ujednaném 

množství, kvalitě a provedení. Není-li ujednání o kvalitě a provedení, pak v kvalitě a 

provedení na trhu obvyklém.  

b. Požaduje-li odběratel nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento 

požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní 

vlastnosti výrobku.  

6 Ceny výrobků a služeb, platební podmínky 

a. Dojde-li v době od přijetí objednávky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně     

vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s odběratelem, změnu 

kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů 

dodávaného zboží, zejména cen surovin.  

b. Kupní cena či cena služeb bude sjednávána pro každý druh zboží a každý druh služby 

samostatně. Dodavatel ji odběrateli vyúčtuje fakturou, kterou dodavatel vystavuje 

v den expedice zboží či poskytnutí služby. Faktura bude mít náležitosti daňového 

dokladu a její přílohou bude příslušný dodací list, pokud se vystavuje. Termín 

splatnosti začíná běžet ode dne vystavení faktury. Datum splatnosti odpovídající 

sjednanému termínu je uvedeno na každé faktuře. 

c. Dodavatel není oprávněn k provádění jednostranných zápočtů svých pohledávek vůči 

pohledávkám odběratele. Dodavatel také není oprávněn jakkoli postupovat své 

pohledávky vůči odběrateli na třetí osoby. 

7 Smluvní pokuty 

a. V případě, že na straně odběratele dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny 

za poskytnuté služby, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 

0,01 % dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b. Pokud je smluvními stranami dohodnuta dodací lhůta, tj. lhůta pro dodání zboží 

odběrateli, je dodavatel povinen tuto lhůtu dodržet. Zboží musí být dodáno nejpozději 

v poslední den této lhůty do skladu odběratele vč. dodacího listu. Nedodržení 

dohodnutého termínu dodání ze strany dodavatele je sankcionováno smluvní pokutou 

0,01 % z ceny zboží za každý den prodlení, minimálně však 1.000,- Kč za každý den 

prodlení. Dodavatel je povinen nahradit odběrateli veškeré škody vzniklé v důsledku 

prodlení s dodávkou. Odběratel je oprávněn požadovat náhradu újmy přesahující výši 

sjednané smluvní pokuty. 
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c. Veškeré smluvní pokuty vyúčtované dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 dnů od 

doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Smluvní strany považují 

výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou a vzdávají se tímto práva 

domáhat se u soudu jejich snížení. Zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy nemá 

vliv na nároky smluvních stran na náhradu újmy z titulu smluvní pokutou 

sankcionovaného porušení smluvní povinnosti. Oba nároky jsou smluvní strany 

oprávněny uplatňovat samostatně vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na 

odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo na její náhradu. 

8 Záruka za jakost zboží. Odpovědnost za vady a reklamace 

a. Záruka za jakost zboží, resp. záruční doba, činí 36 měsíců ode dne dodání zboží 

v místě sídla odběratele, není-li v příslušné smlouvě či objednávce stanoveno něco 

jiného. 

b. Dodavatel odpovídá za to, že zboží bude mít po dobu trvání záruční lhůty dle odst. a. 

tohoto článku vlastnosti stanovené v příslušné technické specifikaci a bude splňovat 

veškeré požadavky stanovené právními předpisy a technickými či jinými normami 

platnými na území ČR. 

c. V případě, kdy jsou po převzetí a schválení zboží zjištěny vady zboží, je odběratel 

oprávněn vady reklamovat, a to písemnou formou, v listinné podobě i elektronicky. 

V reklamaci odběratel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují, vč. uvedení 

požadovaného způsobu odstranění vady. 

d. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci §§ 1965, 2103, 

2105, 2106, 2107, 2112 občanského zákoníku. 

e. Dodavatel je povinen a prohlašuje, že ve lhůtě dle smlouvy či objednávky, jinak ve 

lhůtě 24 hodin od doručení reklamačního protokolu odběratele s uvedením výběru 

práva z vadného plnění, dle pokynů odběratele splní povinnost: 

• dostavit se do místa určeného odběratelem za účelem kontroly zboží a bližšího 

zjištění vad oznámených mu odběratelem a  

 

• reklamované vady zboží s maximálním úsilím, péčí a s přihlédnutím k  povaze 

zboží v uvedené lhůtě odstranit, uplatnil-li odběratel právo z vadného plnění 

odpovídající odstranění vady, 

 

a to na náklady dodavatele.  

f. Volba nároku z odpovědnosti za vady zboží, jakož i volba způsobu, kterým mají být 

zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně odběrateli, přičemž tento není vázán návrhy 

dodavatele. Uplatnil-li odběratel právo z vadného plnění odpovídající dodání 

náhradního zboží, chybějícího zboží, odstranění právních vad či slevě z kupní ceny, je 

dodavatel povinen plnit bez zbytečného odkladu od doručení oznámení vady ze strany 

odběratele.  

g. Odběratel je bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem 

vady vždy oprávněn: 

• požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním 

chybějícího zboží, 

• požadovat odstranění právních vad, 
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• požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, 

• požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, 

• odstoupit od smlouvy, 

• sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady dodavatele, s jeho souhlasem či dle 

jeho pokynů, zboží zkontrolovat, vykonat nezbytné úkony ke zjištění vad, opravit 

nebo zajistit náhradní dodávku zboží, aniž by takováto opatření provedená 

odběratelem měla vliv na záruku za jakost zboží. Dodavatel se zavazuje tyto náklady 

odběrateli v plném rozsahu uhradit. Odběratel je v tomto případě povinen řádně 

doložit vzniklé náklady dle předchozí věty a pořídit dokumentaci, ze které budou vady 

zboží patrné; 

přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně odběrateli. 

h. Bez ohledu na zvolený nárok je odběratel oprávněn účtovat dodavateli paušální 

náhradu za uplatnění jakéhokoliv práva z odpovědnosti za vady ve výši 1.000 Kč. 

Paušální náhrada je splatná do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování dodavateli. 

i. Pokud se dodatečně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou 

spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží 

nebo jeho části, pokud toto své rozhodnutí oznámí dodavateli bez zbytečného odkladu 

poté, co mu uvedenou skutečnost dodavatel oznámil. 

j. Pokud odběratel uplatní nárok z odpovědnosti za vady dle předchozích ustanovení 

těchto podmínek a dodavatel neodstraní vady zboží způsobem a ve lhůtě určené 

odběratelem, nebo pokud před jejím uplynutím oznámí dodavatel odběrateli, že vady 

neodstraní, může odběratel: 

• odstoupit od smlouvy, nebo 

• požadovat jakýkoli jiný nárok dle odst. g. tohoto článku 

k. Odběratel není do doby odstranění všech vad zboží povinen uhradit dodavateli kupní 

cenu vadného zboží, která ještě nebyla dodavateli uhrazena. 
l. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání zboží k účelu, ke 

kterému jej odběratel od dodavatele koupil. 
m. Dodavatel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku 

neodborných zásahů ze strany odběratele. 

9 Povinnosti dodavatele 

a. Dodavatel je povinen postupovat při dodání zboží či poskytování služeb s náležitou 

odbornou péčí.  

b. Dodavatel je povinen oznámit neprodleně odběrateli, došlo-li ke změnám vstupních 

cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu zboží.  

c. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných 

důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat odběratele. 

d. Dodavatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou odběrateli, zákazníkům odběratele 

či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho smluvní či jiné povinnosti. Dodavatel 

je v rámci odpovědnosti za škodu mimo jiné povinen odběrateli nahradit případnou 

škodu či smluvní sankce (zejména smluvní pokutu) uplatněnou vůči odběrateli ze 

strany jeho zákazníka v případě, že ke vzniku takové škody došlo z důvodu porušení 
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povinnosti dodavatele dle smluvního vztahu s odběratelem, především s ohledem na 

nekvalitní a vadné zboží či nedodržení termínu dodání zboží. Dodavatel se zavazuje 

takovou škodu uhradit v plném rozsahu i v případě, že bude přesahovat sjednanou 

kupní cenu zboží. 

e. Dodavatel je povinen po dobu účinnosti smluvního vztahu mezi smluvními stranami a 

dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu nabízet a dodávat zboží a/nebo 

náhradní díly ke zboží, které je předmětem smluvního vztahu, a to jako jediný 

dodavatel. Dodavatel se zavazuje, a to i jménem subjektů, které jednají ve shodě 

s dodavatelem nebo jsou s ním majetkově či personálně nebo jakkoli jinak propojeny, 

zdržet se jakéhokoli jednání, které směřuje či může být objektivně chápáno jako 

porušení dohody smluvních stran v tomto odstavci článku 9 podmínek. Dodavatel se 

zejména zavazuje, že po dobu účinnosti smluvního vztahu a po dobu 10 let po 

ukončení účinnosti smluvního vztahu: 

• se zdrží jakékoliv činnosti, která by měla za následek sjednání či uzavření 

obchodního vztahu s jakýmkoliv obchodním partnerem odběratele ohledně 

dodávky zboží a/nebo náhradních dílů ke zboží, a to ani prostřednictvím třetí 

osoby; 

• nebude vstupovat do jednání s jakýmkoliv obchodním partnerem odběratele za 

účelem jednání o dohodě o dodávkách zboží a/nebo náhradních dílů, a to ani 

prostřednictvím třetí osoby; 

• nevstoupí do obchodního vztahu s obchodním partnerem odběratele a nedodá mu 

zboží nebo náhradní díly ke zboží, a to ani prostřednictvím třetí osoby; 

• plně respektuje dohodu smluvních stran o tom, že se veškeré obchodní vztahy 

týkající se dodávek zboží a/nebo náhradních dílů v rámci smluvního vztahu mezi 

smluvními stranami budou uskutečňovat výhradně prostřednictvím odběratele. 

Dodavatel nese veškerou odpovědnost za následky plynoucí z porušení povinností dle 

tohoto odstavce článku 9 podmínek a odpovídá odběrateli za veškerou škodu, která 

mu v důsledku toho vznikne. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto 

odstavce článku 9 podmínek je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu 

ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a to i opakovaně. 

Povinnosti stanovené v tomto odstavci článku 9 podmínek je dodavatel povinen 

přenést i na své subdodavatele, přičemž nese plnou odpovědnost za porušování těchto 

podmínek svými subdodavateli tak, jako by se porušení povinnosti dopustil sám. 

10 Povinnosti odběratele 

a. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k 

řádnému splnění závazku dodavatelem.  

b. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při 

realizaci smlouvy.  

c. Informace v bodech a., b. je odběratel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. 

Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje 

prodloužení dodací lhůty zboží nebo služeb o časový úsek odpovídající prodlení 

odběratele. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne odběratel potřebnou součinnost 

ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od 

samého počátku a požadovat po odběrateli úhradu vzniklých nákladů.  
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d. Odběratel je povinen převzít zboží či služby ve sjednaném termínu a sjednaným 

způsobem a zaplatit kupní cenu, není-li v těchto podmínkách či příslušné smlouvy či 

objednávce stanoveno jinak. 

11 Předání zboží a doprava 

a. Zboží je nutno pro transport odborně vhodným způsobem zabalit a přepravit do místa 

určení uvedeného odběratelem. 

12 Přechod vlastnictví 

a. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele jeho předáním odběrateli v místě 

určeném v objednávce.  

 13 Mlčenlivost 

a. Dodavatel se zavazuje:  

• zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám včetně zaměstnanců odběratele o všech 

skutečnostech, o nichž se dozví při plnění zakázky dle těchto podmínek, které jsou 

předmětem práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo které jsou 

jakýmkoli způsobem označeny za důvěrné. V pochybnostech se má za to, že 

předmětná skutečnost je chráněna právy duševního vlastnictví, že se jedná o obchodní 

tajemství nebo že byla označena za důvěrnou. Povinnost zachovávat mlčenlivost vůči 

třetím osobám se nevztahuje na jakékoli informace poskytnuté odběratelem osobám, 

které působí na pozici statutárních orgánů dodavatele. 

• zachovávat mlčelivost vůči třetím osobám včetně zaměstnanců odběratele o všech 

podmínkách smlouvy či objednávky včetně výše kupní ceny. 

• nepořizovat pro sebe ani pro třetí osobu bez vědomí odběratele nebo v rozporu se 

zájmy odběratele žádné kopie ani opisy dokumentů či jakýchkoli dat. 

b. Povinnosti mlčenlivosti může být dodavatel zproštěn pouze písemným prohlášením 

odběratele o zproštění povinnosti mlčenlivosti v určeném rozsahu, nebo na základě 

plnění povinností uložených dodavateli podle zvláštních předpisů.  

c. Povinnosti uvedené v článku 13 těchto podmínek se vztahují na dobu trvání smluvního 

vztahu mezi smluvními stranami a na období po skončení smluvního vztahu mezi 

smluvními stranami. Porušení povinností uvedených v článku 13 těchto podmínek 

může mít za následek nárok odběratele na náhradu škody, která odběrateli vznikne 

jako důsledek poškození dobré pověsti, dále škody vzniklé úspěšným vymáháním 

náhrady škody ze strany třetích osob, případně ušlého zisku, a veškeré další škody, 

způsobené porušením povinností ze strany dodavatele nárokované odběratelem po 

dodavateli v souladu s právními předpisy, jakož i sankce či škody vyúčtované 

odběrateli ze strany zákazníků v důsledku porušení povinností dodavatele spojených s 

mlčenlivostí. 

14 Závěrečná ustanovení 

a. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení a plně nahrazují jejich 

předchozí znění.  
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b. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení těchto podmínek nebo příslušné 

smlouvy mezi smluvními stranami být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato 

neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících 

ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, 

neúčinné popř. zdánlivé ustanovení smlouvy platným a účinným ustanovením, které 

bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné 

právními předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních stran 

nebude takovou změnou dotčen, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy kterékoli 

smluvní strany druhé smluvní straně k takovému právnímu jednání.  

c. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Ve 

smyslu § 1751 občanského zákoníku se tyto podmínky považují za všeobecné 

obchodní podmínky dodávek zboží resp. služeb nabízených dodavatelem.  

d. Odběratel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy 

písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem. Odběratel doručí nové znění 

obchodních podmínek dodavateli společně s písemným upozorněním nejpozději dva 

měsíce před počátkem účinností nových obchodních podmínek. Nebude-li dodavatel 

s novým zněním obchodních podmínek souhlasit a nedohodnou-li se smluvní strany 

na jejich úpravě, je dodavatel oprávněn smlouvu vypovědět s účinností ke dni 

skončení účinnosti stávajících všeobecných obchodních podmínek.  

e. Nevyplývá-li z ustanovení příslušné smlouvy nebo objednávky mezi smluvními 

stranami něco jiného, činí délka promlčecí lhůty pro obě smluvní strany 4 roky.    

f. Odběratel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální 

úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s dodavatelem a 

výlučně s jeho souhlasem.  

V ……………………….. dne ……….. 

 

Dodavatel souhlasí s obsahem těchto podmínek: 

 

Obchodní firma:  ……………………….. 

IČ:   ……………………….. 

Sídlo:   ……………………………………………… 

Zápis v OR:  ………………………………….. 

 
Podpis:   …………………………………..., ……………………… 


