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Objednací obchodní podmínky společnosti DEL a.s.
1. Platnost objednacích podmínek
1.1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky) jsou obchodními podmínkami ve
smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen NOZ). Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito obchodními podmínkami právní vztah,
který vznikl mezi DEL a.s. jako objednatelem zboží, prací či služeb (dále jen objednatel)
a dodavatelem zboží, prací čí služeb (dále jen dodavatel) a to bez ohledu na skutečnost jaký
konkrétní smluvní typ je mezi nimi sjednán. Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných
prací, či poskytovaných služeb (dále jen dodávka) je vymezena smlouvou, ať už v podobě
vzájemného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či
v podobě písemné objednávky a jejího písemného přijetí (potvrzení). Tyto podmínky se
vztahují i na smluvní vztah vzniklý konkludentně a to na základě splnění objednávky,
v požadovaném rozsahu a lhůtě, dodavatelem.
1.2. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a smlouvou mají přednost ustanovení
smlouvy. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a objednávkou mají přednost
ustanovení uvedená v objednávce.
1.3. Dodavatel uzavřením Smlouvy o dodávce (ať už podpisem samostatné smlouvy
odkazující na tyto Objednací podmínky, nebo akceptací objednávky DEL a.s. nebo jiným
svým včasným jednáním, z něhož lze dovodit jeho souhlas s takovou objednávkou)
potvrzuje, že byl dostatečně seznámen také s těmito Objednacími podmínkami, a že s nimi
bezvýhradně souhlasí.

2. Vznik smluvního vztahu – objednávka a přijetí (potvrzení) objednávky
2.1. Smlouva o dodávce může být uzavřena
a) jako samostatná smlouva (s projevy vůle stran učiněnými na téže listině nebo v tentýž
okamžik), nebo
b) na základě objednávky objednatele (návrhu smlouvy o dodávce) zaslané dodavateli;
Objednatel vystaví objednávku na základě své poptávky a následně zpracované nabídky od
dodavatele. Nabídka dodavatele musí obsahovat označení, cenové údaje, dodací termíny
a podmínky poptávané dodávky a také ostatní nabízené obchodní podmínky (splatnost
vystavené faktury), za kterých bude případná dodávka realizována. Nabídka dále musí
obsahovat prohlášení dodavatele, po jakou dobu je touto nabídkou vázán a výslovné
prohlášení , že tato nabídka je neodvolatelná .Součástí nabídky dále musí být prohlášení
dodavatele, že uskutečněním nabídky přijímá obsah těchto Objednacích obchodních
podmínek objednatele. Nabídka může obsahovat i další objednatelem vyžádané údaje.
V tomto druhém případě je Smlouva o dodávce uzavřena okamžikem doručení potvrzení
(akceptace) objednávky objednatele ze strany dodavatele objednateli, nebo jiným včasným
jednáním Dodavatele, z něhož lze dovodit jeho souhlas s takovou objednávkou.
2.2. Objednávky, jejich potvrzení a další úkony spojené s uzavíráním smlouvy o dodávce
mohou být uskutečňovány písemně nebo faxem nebo elektronicky (e-mailem).
2.3. Dodavatel je povinen uvědomit objednatele o potvrzení nebo odmítnutí objednávky
prokazatelným způsobem, a to ve lhůtě do 2 (dvou) pracovních dnů od obdržení objednávky,
není-li v jednotlivých případech objednatelem stanoveno jinak.
2.4. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat či změnit písemně kdykoliv před jejím
přijetím (potvrzením) dodavatelem.
2.5. Jestliže se potvrzení objednávky a nebo plnění dodavatele odchyluje od obsahu
objednávky, je objednatel vázán vůči dodavateli, jen pokud takové odchýlení od objednávky
dodavateli výslovně a písemně odsouhlasil. Přijetí plnění od dodavatele ani platba
objednatele za takové plnění neznamenají odsouhlasení.
2.6. V rozsahu potvrzené objednávky, obsahující dodávku zboží bez montáže, vznikne kupní
smlouva (§ 2079 a násl. NOZ). V rozsahu potvrzené objednávky, obsahující dodávku zboží
včetně montáže (případně i včetně uvedení do provozu), vznikne smlouva o dílo (§ 2586
a násl. NOZ).
2.7. Uzavřením smlouvy o dodávce vzniká:
a) jedná-li se o dodávku zboží, dodavateli závazek odevzdat objednateli řádně a včas
dohodnuté zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží, a objednateli závazek
převzít dodávané zboží a zaplatit dodavateli za dodané zboží dohodnutou cenu,
b) jedná-li se o dodávku služeb, dodavateli závazek dokončit řádně a včas dohodnuté dílo
a toto předat objednateli, a objednateli závazek převzít dílo a zaplatit za ně dodavateli
dohodnutou cenu, to vše za podmínek určených ve Smlouvě o dodávce.
2.8. Potvrzené termíny plnění jsou pro dodavatele závazné. Pokud jde o včasnost plnění
dodavatele, rozhodující je
a) u dodávek bez montáže: datum písemně potvrzeného doručení (včetně vyložení)
kompletního předmětu dodávky na místo určení dle potvrzené objednávky,
b) u dodávek s montáží jakož i u služeb: datum písemně potvrzeného převzetí objednatelem
nebo jeho oprávněným zástupcem.

3. Dodání zboží
3.1.Níže uvedená ujednání čl. 3.2 – 3.6 se použijí, je-li předmětem dodávky zboží.
3.2. O předání a převzetí zboží bude mezi stranami (příp. dopravcem) sepsán předávací
protokol příp. dodací list či jiný doklad o dodání zboží (dále jen doklad převzetí zboží).
Podpisem dokladu o převzetí zboží objednatelem neznamená potvrzení bezvadnosti
dodávky. Potvrzením dokladu převzetí zboží objednatelem (příp. jinou osobou jmenovanou
objednatelem) není nijak dotčeno právo objednatele uplatnit nároky ze zjevných či jiných vad
dodaného zboží.
3.3. Dřívější dodání je možné pouze s předchozím písemným, faxovým či elektronickým
(e-mailem) souhlasem objednatele, přičemž takový souhlas musí obsahovat termín
dřívějšího dodání. V případě, že dodavatel nebude schopen z jakýchkoli důvodu dodat
objednateli sjednané zboží ve sjednaném množství a/nebo termínu, uvědomí o tom bez
zbytečného odkladu písemně nebo faxem objednatele, aby ten mohl přijmout adekvátní
opatření. Odpovědnost dodavatele za náhradu škody tím není dotčena.
3.4. Objednatel zásadně nepřipouští jakékoli kvantitativní nebo kvalitativní odchylky
dodávky, nedohodnou-li se strany výslovně jinak. Částečná dodávka je možná pouze
s předchozím výslovným písemným, faxovým či elektronickým souhlasem objednatele.
3.5. Dodavatel je povinen zboží před jeho dodáním na své náklady zabalit způsobem
dohodnutým ve smlouvě o dodávce, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím
dohodnutému způsobu dodání, tak aby bylo chráněno před poškozením a zničením
v průběhu jeho přepravy a jeho skladování. Zboží bude dodáno zabalené v takových
obalech, které svou povahou jsou vhodné pro balení daného zboží (zejména s ohledem na
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jeho charakteristiku a další použití), a které ochrání dané zboží před zničením a poškozením
(v průběhu manipulace, přepravy, skladování). Nebude-li zboží v okamžiku dodávky
zabaleno dle shora uvedených podmínek, nebude objednatel povinen zboží od dodavatele
převzít, neboť v takovém případe se má za to, že dodávka není kompletní. Dodavatel
odpovídá objednateli za veškeré škody způsobené zničením a/nebo poškozením a/nebo
ztrátou a/nebo rozbitím dodaného zboží (nebo jakékoli jeho části) v důsledku nedodržení
shora uvedených podmínek sjednaných pro balení zboží.
3.6. Vyžaduje-li to povaha zboží, je dodavatel povinen jako součást dodávky dodat
objednateli takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou
nutné k převzetí a užívání zboží. Dokumentace bude v takovém případě dodána v české,
případně i další jazykové verzi, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.

4. Dodání montáže, dodání zboží včetně montáže
4.1. Níže uvedená ujednání čl. 4.2 – 4.8 se použijí, jsou-li předmětem dodávky montáž, nebo
zboží včetně montáže (dále jen dílo)
4.2. Dodavatel bude dílo provádět v místě sídla objednatele či jiném místě, dohodnutém mezi
objednatelem a dodavatelem. Bude-li k provedení díla potřeba dopravit věci objednatele, na
nichž má být dílo provedeno, do místa provádění služby, zajistí dopravu do místa provádění
díla na své náklady dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak.
4.3. Dodavatel provede sjednané dílo svým jménem, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu (subdodavatele) pouze
s předchozím souhlasem objednatele učiněným písemně či elektronicky (emailem).
V případě takového souhlasu objednatele za výsledek činností prováděných subdodavateli
odpovídá dodavatel stejně, jako by je provedl sám.
4.4. Veškeré nářadí, techniku, materiál, měřicí přístroje nutné k provedení díla, včetně jejich
dopravy na místo provádění díla, si zajistí sám na vlastní náklady dodavatel, nedohodnou-li
se strany výslovně jinak.
4.5. Dodavatel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré bezpečnostní a právní
předpisy platné a účinné v místě provádění díla. Dodavatel je povinen při provádění díla
postupovat s náležitou odbornou péčí.
4.6. Dodavatel je povinen předat (dodat) objednateli dokončené dílo (§2605 odst. 2 NOZ) ve
sjednaném termínu dodání a to v místě určeném objednatelem. Případnou přepravu z místa
provádění díla na místo jejich předání objednateli zajistí na své náklady dodavatel,
nedohodnou-li se strany jinak. Při takových dodacích podmínkách vykládku díla z příchozího
dopravního prostředku zajistí na své náklady dodavatel, který nese nebezpečí škody na
dodávce po dobu vykládky.
4.7. Dřívější dodání je možné pouze s předchozím písemným, faxovým či elektronickým
(e-mailem) souhlasem objednatele, přičemž takový souhlas musí obsahovat termín
dřívějšího dodání. V případě, že dodavatel nebude schopen z jakýchkoli důvodů dodat
objednateli dílo ve sjednaném rozsahu a/nebo termínu, uvědomí o tom bez zbytečného
odkladu písemně nebo faxem objednatele, aby ten mohl přijmout adekvátní opatření.
Odpovědnost dodavatele za náhradu škody tím není dotčena.
4.8. Objednatel zásadně nepřipouští jakékoli kvantitativní nebo kvalitativní odchylky díla od
sjednaných parametrů (podmínek), nedohodnou-li se strany výslovně jinak. Částečná
dodávka je možná pouze s předchozím výslovným písemným, faxovým či elektronickým
souhlasem objednatele.
4.9. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se
provedení díla za dokončené až úspěšným provedením zkoušek. K účasti na těchto
zkouškách je dodavatel povinen přizvat objednatele písemně a to minimálně 4 pracovní dny
předem. Neúčast objednatele na zkoušce brání jejímu provedení.

5. Cena, fakturace
5.1. Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, rozumí se, že cena
uvedená v nabídce dodavatele a následně v potvrzené objednávce, případně ve smlouvě, je
konečná za úplný předmět objednávky, tj. obsahuje i náklady na dopravu na místo určení
stanovené v objednávce, pojištění, balení, daně (s výjimkou DPH), clo a ostatní správní
poplatky, jakož i cenu dokumentace, montáže, odzkoušení a uvedení do provozu (je-li
požadováno). DPH se účtuje zvlášť dle platných právních předpisů.
5.2. Cena dodávky bude hrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených
dodavatelem na vrub objednatele.
5.3. Faktura (daňový doklad, resp. zálohový list) musí mít všechny náležitosti ve smyslu
platných právních předpisů, zejména pak též číslo objednávky, jakož i čísla a patřičné věcné
názvy (kódy) každé uvedené položky. Pokud některý z těchto údajů chybí, faktura není
způsobilá k úhradě a objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. Dodavatel je povinen vystavit novou
bezchybnou fakturu.
5.4. Vrátí-li objednatel dodavateli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti
a znovu začíná běžet dnem doručení nově vyhotovené faktury.
5.5. Opis (kopie) faktury (daňového dokladu, resp. zálohového listu) musí být zřetelně
označen jakožto duplikát.
5.6. Daňový doklad je dodavatel povinen vystavit v termínu odpovídajícím zdanitelnému
plnění dle platných právních předpisů.
5.7. Za datum zdanitelného plnění se považuje den podepsání dodacího listu nebo protokolu
o předání a převzetí oprávněným zástupcem objednatele.
5.8. Je-li poskytnut závdavek, § 1808 odst. 2 NOZ se neuplatní.

6. Úhrady (platby)
6.1. Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, splatnost faktur
dodavatele je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. V případě platby
do 30 dnů má objednatel právo k odečtení skonta ve výši 2 % z hodnoty faktury. V případě
platby do 14 dnů má objednatel právo k odečtení skonta ve výši 3% z hodnoty faktury. Jestliže
byl dodavatel s dodávkou nebo její částí v zaviněném prodlení, je objednatel oprávněn bez
ohledu na uplatnění jiných sankcí a úhrady škody bez oznámení prodloužit splatnost faktury
(faktur) za tuto dodávku o dobu, po kterou byl dodavatel v prodlení. Objednatel není povinen
fakturu uhradit, pokud poskytnuté plnění (zboží nebo služba) neodpovídá požadavkům
objednatele uvedeným v potvrzené objednávce.

IČ: 24284734
DIČ: CZ24284734
Zápis v OR u MS v Praze
spisová zn. B 18149

tel.: +420 566 657 111
fax: +420 566 621 657
e-mail: del@del.cz
www.del.cz

DEL a.s.
Strojírenská 2270/38
591 01 Žďár nad Sázavou
CZECH REPUBLIC
6.2. Úhrady ze strany objednatele se uskutečňují bankovním převodem na účet dodavatele.
6.3. Úhrada ze strany objednatele neznamená uznání, že dodávka nebo služba odpovídá
požadavkům objednatele uvedeným v potvrzené objednávce.
6.4. Je-li objednatel v prodlením svého závazku, § 1932 odst. 2 NOZ se neuplatní.

7. Zasílání dodávky, přechod vlastnictví a nebezpečí škody
7.1 V případě, že náklady dopravy dodávky na místo určení má hradit objednatel, je
dodavatel oprávněn objednateli vyúčtovat pouze ty náklady, které objednatel předem
odsouhlasil. Pokud není mezi objednatelem a dodavatelem předem písemně dohodnuto
jinak, vícenáklady dopravy (oproti obvyklé úrovni ve vztahu k příslušnému platnému
ujednání) nese dodavatel.
7.2 Dodavatel je povinen zajistit,
a) aby každá zásilka (dodávka) byla vybavena balicím nebo dodacím listem se zřetelným
údajem o obsahu, jakož i s úplným číslem objednávky,
b) aby každá část zásilky (coli) byla na obalu opatřena zřetelným údajem o obsahu, jakož
i úplným číslem objednávky,
c) aby vypravení zásilky (dodávky), jejíž přijetí v místě určení vyžaduje přítomnost jejího
příjemce, bylo objednateli, popř. příjemci neprodleně písemně avizováno, a to spolu se
zřetelným údajem o obsahu, jakož i úplným číslem objednávky.
7.3. Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, vlastnictví
a nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele
a) u dodávek bez montáže: dnem písemně potvrzeného doručení (včetně vyložení)
nepoškozené zásilky na místo určení dle potvrzené objednávky,
b) u dodávek s montáží: dnem podepsání zápisu o předání/převzetí plnění oprávněnými
zástupci dodavatele i objednatele, které bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele,
že dílo přebírá.

8. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka
8.1. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za kvalitu a funkčnost dodávky a zaručuje, že
dodávka splňuje požadavky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce a určené obecně
závaznými právními předpisy, obecnými technickými (i mezinárodními) předpisy a normami,
jež se vztahují k dodávce a ke způsobu a účelu jeho/jejich užití, příp. požadavky obvyklé.
Dodavatel uzavřením smlouvy o dodávce potvrzuje, že byl seznámen s tím, jak bude dále
využito dodávané zboží či služby. Dodavatel uzavřením smlouvy o dodávce dále potvrzuje,
že si je vědom, jak bude dodávka dále použita při výrobě objednatele a jaký je význam
takovéto dodávky v konečných výrobcích objednatele, jakož i s tím, k jakému účelu a použití
slouží tyto konečné výrobky (k jejichž výrobě bude použito dodávky) a jaké tedy mohou
objednateli vzniknout škody v případě vadného plnění ze strany dodavatele (zejména
kvalitativního).
8.2. Mají-li být zboží či služba dodány dle vzorku nebo předlohy, je dodavatel povinen zboží či
službu dodat s vlastnostmi vzorku nebo předlohy. Jakoukoli technickou, technologickou či
jinou změnu dodávky (oproti předloženému vzorku a/nebo oproti předchozím totožným
dodávkám) je dodavatel povinen nejdříve projednat s objednatelem a odsouhlasit si takové
změny.
8.3. Dodavatel odpovídá za to, že dodané zboží a služby budou prosté právních a jiných vad,
nebudou porušovat autorská či jiná práva třetích osob (zejména práva průmyslového
vlastnictví).
8.4. Dodavatel uzavřením smlouvy o dodávce přejímá záruku za jakost a funkčnost dodávky,
a to v délce trvání 24 měsíců, přičemž tato záruční lhůta počíná běžet okamžikem přechodu
nebezpečí škody na zboží (odst. 7.3.), nedohodnou–li se strany výslovně jinak.
8.5. U zboží, jež - ať samotné či jako část jiného celku - objednatel dále dodává třetí osobě,
aniž bylo použito, začíná záruční lhůta běžet až převzetím zboží dotyčnou třetí osobou, končí
však nejpozději 3 roky po přechodu nebezpečí škody na zboží/věci (odst.7.3).
8.6. Dodavatel touto zárukou přejímá závazek mj. za to, že dodávka si po celou záruční dobu
zachová smluvené vlastnosti a způsobilost pro sjednané použití, příp. použití obvyklé.
V případě, že sjednané zboží či služby nebudou dodány v jednom okamžiku, bude se pro
každé jednotlivé zboží či službu počítat záruční doba zvlášť. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou objednatel nemůže užívat dodané zboží či službu pro vady, za které odpovídá
dodavatel, a po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady objednatelem u dodavatele
do řádného vyřízení reklamace. O tyto doby se výše uvedená záruční doba prodlužuje.
8.7. Vadu, která byla zjištěna do přechodu nebezpečí škody na zboží/věci (odst.7.3) nebo se
projevila v záruce, je dodavatel povinen na své náklady a dle objednatelovy volby buď
odstranit nebo dodat nové (náhradní) nezávadné zboží nebo službu, a to do 5 pracovních
dnů, nedohodnou-li se dodavatel s objednatelem jinak. Volba způsobu nápravy musí
odpovídat zásadám poctivého obchodního styku. To platí též pro dodávky nebo služby,
u nichž se přejímací kontrola omezila jen na namátkovou kontrolu vzorků.
8.8. Neprovede-li dodavatel odstranění vady, popř. náhradní dodávku nebo službu během
objektivně přiměřené lhůty, jíž stanoví objednatel, je objednatel oprávněn
a) od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, nebo
b) požadovat poskytnutí slevy, nebo
c) na náklady dodavatele buď sám nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit k odstraňování
vady či zařídit náhradní dodávku či službu, přičemž povinnosti dodavatele ze záruky za jakost
a z odpovědnosti za vady tím nejsou dotčeny. Spolu s těmito oprávněními má objednatel
nárok na náhradu újmy vzniklé neplněním povinnosti dodavatele. Toto ustanovení se použije
i v případě, kdy dodavatel prohlásí, že není schopen provést odstranění vady, popř. náhradní
dodávku či službu, a to ani v dodatečně objednatelem poskytnuté lhůtě.
8.9. K odstraňování vady může na náklady dodavatele dojít i bez poskytnutí dodatečné lhůty
objednatelem dodavateli, jestliže předmětné plnění dodavatele bylo v prodlení a objednatel
má zájem na okamžitém odstranění vady.
8.10. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění následků porušení povinnosti
dodavatele a na odstranění všech vad dodávky či služby je dodavatel povinen objednateli
uhradit na základě písemného oznámení objednatele se stanovením termínu splatnosti
a s doložením výše nákladů. To se přiměřeně týká i nákladů marně objednatelem
vynaložených na zpracování nebo úpravu zboží za výše uvedeným účelem.
8.11. Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, reklamace vad
dodávky či služby mohou být objednatelem uplatněny
a) do šesti měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží/věci, resp. od dokončení díla nebo
b) do šesti měsíců od zjištění vad, pokud zboží bylo dosud nepoužité a vady zjištěny teprve
při jeho dalším zpracování nebo úpravě, nebo při jeho dodání třetí osobě. U vad, na něž se
vztahuje záruka za jakost, mohou být reklamace uplatněny do ukončení záruční lhůty.
8.12. Výše uvedená pravidla platí v odpovídající míře i pro dodávky nebo služby představující
opravu/náhradu plnění za účelem odstraňování vad.
8.13. Náklady spojené s dopravou/přepravou vadných předmětů dodávek zpět dodavateli
nebo náhradních předmětů dodávek na místo určení dle potvrzené objednávky, včetně
nebezpečí škody na dopravované věci nese dodavatel.
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8.14. Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně sjednáno jinak, je dodavatel
povinen po dobu 10 let od uskutečnění dodávek provádět nebo zajistit za přiměřenou úplatu
pozáruční opravy zboží/věci, a to včetně obstarání náhradních dílů, pokud to z povahy
dodávek vyplývá. V případě ukončení výroby náhradních dílů k dodanému zboží/věcem, je
dodavatel povinen bez prodlení o této skutečnosti objednatele informovat a zajistit mu
náhradní řešení za obdobných podmínek.

9. Poskytování materiálu ze strany objednatele
9.1. Materiál ve vlastnictví objednatele, poskytnutý dodavateli bezúplatně za účelem
realizace dodávky, zůstává vlastnictvím objednatele, musí být bezúplatně odděleně
skladován, označován a administrativně veden (spravován); jeho použití je přípustné jen pro
zakázky objednatele. Při jeho znehodnocení nebo ztrátě je dodavatel povinen na své náklady
obstarat a použít odpovídající náhradu. Přiměřeně (až na pojem “vlastnictví”) to platí též pro
materiál, který objednatel dodavateli k takovému účelu obstaral či přenechal za úplatu.
9.2. Zpracování nebo úpravy materiálu ve vlastnictví objednatele se děje pro objednatele.
Ten je bezprostředně vlastníkem, resp. spoluvlastníkem upraveného materiálu nebo nové
věci. Kdyby to nemělo být z právních důvodů možné, shoduje se dodavatel s objednatelem
na tom, že objednatel je v každém okamžiku zpracování nebo úpravy vlastníkem každé nové
věci, popř. každého meziproduktu. Dodavatel je povinen každou tuto novou věc/meziprodukt
objednateli bezúplatně opatrovat s odbornou péčí řádného obchodníka.

10. Nástroje, formy, vzorky, utajení
10.1. Nástroje, formy, vzorky, modely, profily, výkresy, normy, tiskové předlohy, instrukce
v jakékoliv formě, jež poskytne objednatel, právě tak jako předměty podle nich vyrobené,
nesmějí být bez písemného povolení objednatele ani předány třetím osobám, ani použity
k jiným účelům než podle této smlouvy. Musí být ochráněny (zabezpečeny) proti
neoprávněnému náhledu nebo použití. S výhradou dalších práv může objednatel požadovat
jejich vydání, jestliže dodavatel tyto povinnosti poruší.
10.2. Pokud informace, které dodavatel získá od objednatele, nejsou všeobecně známy
nebo pokud je dodavatel kromě toho nezískal jiným řádným způsobem, je dodavatel povinen
ochránit je před přístupem třetích osob.

11. Postoupení a započtení pohledávek
11.1. Pohledávka dodavatele vůči objednateli může být postoupena třetí osobě jen
s písemným souhlasem objednatele.
11.2. Objednatel je oprávněn započíst svou splatnou pohledávku vůči dodavateli proti
splatné pohledávce dodavatele vůči objednateli.

12. Sankční ujednání
12.1. Při prodlení dodavatele se splněním smlouvy (s dodáním zboží, prací či dokončením
díla) je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětu
plnění (cena včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla objednateli v důsledku prodlení
dodavatele se splněním smlouvy.
12.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele od smlouvy o dodávce odstoupit
v případě, že dodavatel bude po dobu delší než 10 dnů v prodlení s dodávkou nebo její částí.
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení dodavateli.
12.3. V případě prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny nebo její části, je objednatel
povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

13. Použitelné právo, místo soudního řízení
13.1. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy o dodávce nebo s související se řídí platnými právními
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem
v platném znění.
13.2. Místně příslušným k rozhodování ve sporech vyplývajících ve smlouvy o dodávce nebo
s ní souvisejících je v prvním stupni příslušný soud dle sídla žalobce, ledaže zákon stanoví
příslušnost výlučnou.

14. Jazyk
14.1. Tyto obecné objednací podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyku.
Dojde-li k rozporu mezi těmito jazykovými verzemi, je rozhodující česká verze těchto
obecných objednacích podmínek.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 7.9.2016

....................................
Ing. Jiří Kabelka

....................................
Ing. Zdeněk Králíček
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