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Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele společnosti 

Window Holding a.s. 

 

I. Úvodní ustanovení  

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele (dále jen „VOP“) společnosti Window Holding a.s. se sídlem: 

  Window Holding a.s.  
Hlavní 456 

 250 89 Lázně Toušeň            
          IČ: 28436024 

DIČ: CZ28436024 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506 

  (dále jen „objednatel“)  

upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (dále jen „předmět plnění“) dodavatelem objednateli. Veškeré dodávky předmětu plnění ze strany 
dodavatele jsou prováděny podle těchto VOP platných ke dni vystavení objednávky objednatele, není-li ve smlouvě mezi objednatelem a 
dodavatelem sjednána odlišná právní úprava. Pokud se VOP nebo obchodní, dodací nebo jakékoliv jiné podmínky dodavatele liší od těchto 
VOP, použijí se, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. VOP nebo obchodní, dodací nebo jakékoliv jiné 
podmínky dodavatele jsou pro objednatele závazné pouze za předpokladu, že jejich platnost objednatel písemně a výslovně uzná.  

2. Jestliže dodavatel uzavře smlouvu s objednatelem nebo předá či sdělí objednateli svoji nabídku nebo přijme objednávku objednatele, platí, 
že souhlasí s těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.  

3. Veškerá prohlášení, přísliby či doručené nabídky jsou pro objednatele závazné, jestliže je písemně potvrdil.  

II. Objednávka objednatele, nabídka dodavatele a potvrzení objednávky  

1. Jak objednávky objednatele, tak nabídky dodavatele budou učiněny písemně, a doručeny osobně, poštou, faxem, e-mailem nebo datovým 
přenosem dle přesně písemně oboustranně odsouhlasené struktury dat. Veškeré objednávky objednatele jsou objednávkami odvolatelnými, a 
to bez jakýchkoliv sankčních a škodních nároků dodavatele, přičemž objednatel je oprávněn odvolat objednávku i během lhůty určené pro 
přijetí objednávky dodavatelem. Nabídky dodavatele jsou pro dodavatele závazné, a to není-li v nabídce dodavatele stanoveno jinak, po dobu 
90 dní od doručení nabídky objednateli. V této lhůtě závaznosti nabídky dodavatele je objednatel oprávněn zaslat dodavateli objednávku na 
celý předmět plnění nebo jeho část obsaženou v nabídce dodavatele a to za podmínek v této nabídce dodavatele specifikovaných.  

2. Po obdržení objednávky doručí dodavatel písemné potvrzení objednávky objednateli, a to osobně, poštou, faxem nebo e-mailem. Potvrzení 
objednávky je dodavatel povinen předat, resp. odeslat objednateli tak, aby objednatel toto potvrzení zakázky obdržel nejpozději do 2 
pracovních dnu od odeslání objednávky objednatelem dodavateli. Potvrzením dodavatel stvrzuje převzetí objednávky, objednané položky, 
jejich množství a cenu, termín dodání. 

3. Objednatel je dále oprávněn objednávku zrušit i v případě, jestliže ji dodavatel do 2 pracovních dnů od jejího odeslání písemně nepřijme 
(potvrzení objednávky).  

4. Jestliže se potvrzení objednávky dodavatelem liší od původní objednávky objednatele, je jí objednatel vázán pouze tehdy, když změnu 
písemně odsouhlasil. Objednatel je především vázán všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele  pouze pokud s nimi vyjádřil písemně a 
výslovně souhlas (viz úvodní ustanovení těchto VOP). Přijetí dodávek předmětu plnění nebo plateb neznamená souhlas objednatele s VOP 
dodavatele, a to i v případě, když to tyto VOP dodavatele takto stanoví.  

5. Změny nebo doplňky nabídky dodavatele ve lhůtě závaznosti této nabídky jsou účinné pouze v případě, že je objednatel v objednávce 
písemně potvrdí.  

6. Veškeré nabídky a vzorky předává dodavatel objednateli zdarma, není-li vzájemně dohodnuto jinak.  

7. Předmět plnění musí být ze strany dodavatele proveden v souladu s českými právními předpisy a technickými normami a doložen veškerými 
originálními doklady (např. kladným prohlášením o shodě, záznamem o zkouškách materiálu, zkušebním protokolem, doklady o kvalitě nebo 
jinými doklady) v českém jazyce vyžadovanými pro užití předmětu plnění příslušnými českými orgány a objednatelem na základě českých 
právních předpisu. Je - li pro uskladnění předmětu dodávky nutno zabezpečit dodržování skladovacího předpisu, musí být tento předpis 
dodavatelem prokazatelně objednateli předán jako součást nabídky dodavatele. Není-li tomu tak a dojde-li ke zjištění vady předmětu plnění, 
která mohla být způsobena nevhodným skladováním, hledí se na tuto vadu jako na vadu způsobenou zaviněním dodavatele.  

8. V rámci dodávky předmětu plnění je dodavatel povinen zabezpečit na vlastní náklad a nebezpečí všechny související činnosti s dodávkou 
předmětu plnění, přičemž platí, že tyto činnosti, stejně jako instalace nebo montáž předmětu plnění, jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění. 
Dodavatel odpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití objednatelem a za možnost použití ve stávajícím systém 
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objednatele a jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením objednatele. Dodávka předmětu plnění je považována za řádně uskutečněnou 
dodavatelem až po splnění všech povinností vyplývající pro dodavatele z tohoto a dalších ustanovení těchto VOP.  

III. Dodací podmínky, místo plnění, smluvní pokuta při neplnění  

1. Dodávky předmětu plnění budou realizovány v termínu sjednaném ve smlouvě, resp. objednávce objednatele a potvrzení objednávky. Pokud 
dodavatel překročí dohodnuté dodací lhůty a termíny, je objednatel oprávněn dle své volby požadovat dodání zboží dle smlouvy nebo 
odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody vzniklé z důvodu nedodání zboží. Tím není dotčeno uplatnění případných dalších nároků 
objednatele. Objednatel je v takovém případě zejména oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé z důvodu nedodání zboží, jakož i zajistit si 
dodávku objednaného zboží od třetí osoby a požadovat od dodavatele, který je v prodlení, úhradu případného rozdílu v ceně předmětného 
zboží. Všechny vícenáklady spojené s dodáním zboží od třetí osoby v důsledku prodlení dodavatele, zejména náklady za dopravu a další 
poplatky, nese dodavatel. Dodavatel je povinen informovat objednatele o okolnostech, které ohrožují nebo by mohly ohrozit dodržení 
sjednaných termínů pro dodání zboží, a to neprodleně poté, kdy se o nich dozví. Právo objednatele na uplatnění zákonných nebo smluvních 
nároků zůstává tímto nedotčeno.  
2. Dodávky předmětu plnění nebo následného plnění (např. plnění vyplývající ze záruky) se pokládají za splněné okamžikem bezvadného 
doručení a předání objednateli v místě plnění stanoveného objednatelem, dodávky předmětu plnění spojené s instalací nebo montáží jsou 
splněny okamžikem bezvadné přejímky předmětu plnění k tomu pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel není povinen převzít 
dodávku předmětu plnění v době mimo provozní dobu (06:00 – 14:30) objednatele ani začít s přejímkou dodávky předmětu plnění tehdy, 
pakliže by nebyla do skončení provozní doby objednatele převzata řádně.  

3. Místo plnění je určeno v objednávce objednatele. Náklady spojené s dodáním do místa plnění nese dodavatel.  

4. Jestliže dodavatel předpokládá zdržení svých dodávek předmětu plnění resp. následného plnění, je o tom povinen neprodleně vyrozumět 
objednatele a vyžádat si jeho stanovisko.  

5. Jestliže dojde k překročení lhůty dodávky předmětu plnění z důvodu ležících na straně dodavatele, je objednatel oprávněn účtovat 
dodavateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny potvrzené objednávky (ceny celkového předmětu 
plnění), která je splatná ihned po porušení povinnosti dodavatele, tj. po překročení lhůty dodávky předmětu plnění. Sjednáním smluvní pokuty 
není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.  

6. Objednatel je povinen zkontrolovat soulad množství a druhu balení předmětu plnění s dodacím listem, předávacím protokolem nebo jiným 
obdobným dokumentem, popř. zjevná poškození předmětu plnění či jeho obalu nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnu od převzetí dodávky 
předmětu plnění. Při zjištění nesouladu nebo zjevná poškození je objednatel povinen oznámit tato zjištění dodavateli, a to nejpozději do 5-ti 
pracovních dnů od převzetí dodávky předmětu plnění. V případě dodržení těchto lhůt platí, že tyto vady měl předmět plnění již v době 
přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění z dodavatele na objednatele.  

7. Ostatní vady předmětu plnění musí být objednatelem dodavateli vytknuty nejpozději do 15-ti pracovních dnu po jejich zjištění.  

8. V případě dodávky předmětu plnění, které je způsobilé změnit svoji kvalitu nebo obsah působením klimatických vlivů, je dodavatel povinen 
zajistit tento předmět plnění jako součást jeho dodávky ochranou proti těmto vlivům, např. termoobalem, přepravou v temperovaném vozidle 
apod. V opačném případě se v případě zjištění vady předmětu plnění, která mohla být způsobena působením klimatických vlivů, na tuto vadu 
hledí jako na vadu způsobenou zaviněním dodavatele.  

9. Dodavatel je povinen dodržovat kromě obecně platných právních předpisů též pravidla objednatele o vstupu a pohybu osob v areálu 
objednatele, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany platná v areálu objednatele, jakož i všechny další vnitřní 
předpisy objednatele, se kterými byl dodavatel seznámen, což vstupem do areálu objednatele výslovně potvrzuje.  

10. Jestliže dodavatel doručí objednateli chybně vystavené doklady týkající se dodávky předmětu plnění (dodací list, faktura apod.) nebo tyto 
doklady nedoručí objednateli vůbec nebo včasje po vinen tak učinit neprodleně na výzvu objednatele. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za 
případnou škodu, která pozdním dodáním těchto dokladů objednateli vznikne. Za řádně a včas vystavené a doručené doklady se rozumí 
doklady vystavené a doručené v souladu se smlouvou, těmito VOP a právními předpisy.  

IV. Přechod nebezpečí, doprava  

1. U dodávek předmětu plnění spojených s instalací nebo montáží přechází nebezpečí škody na věci okamžikem bezvadné přejímky, u dodávek 
předmětu plnění bez instalace nebo montáže okamžikem doručení na místo dodání uvedené objednatelem a převzetím předmětu plnění bez 
zjevných vad objednatelem.  

2. Pokud nebude dohodnuto jinak, jdou náklady na dopravu a balení k tíži dodavatele. Při stanovení ceny ze závodu nebo z prodejního skladu 
dodavatele budou vždy uplatněny nejnižší přepravní náklady, ledaže by objednatel požadoval určitý konkrétní druh dopravy. Vícenáklady 
vzniklé v důsledku nedodržení stanoveného způsobu dopravy jdou k tíži dodavatele. Při stanovení ceny „franko příjemce“ může objednatel 
určit také druh dopravy. Jestliže bude kvůli dodržení dodacího termínu nutno použít rychlejšího způsobu dopravy, uhradí vzniklé vícenáklady 
dodavatel.  

3. Ke každé dodávce budou přiloženy balicí nebo dodací listy, v nichž musí být uveden obsah dodávky, číslo objednávky, datum vystavení 
objednávky objednatele a dále objednatelova objednací čísla všech jednotlivých položek předmětu plnění.  V případě, kdy dodávka obsahuje 
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zboží z více objednávek je u každé položky uvedeno jak objednací číslo, tak i číslo objednávky dodavatele, kterou byla položka objednána. 
Odeslání dodávky předmětu plnění objednateli je nutno okamžitě avizovat zasláním stejných údajů objednateli.  

V. Faktury  

1. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle §28, zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Ve fakturách je dále nutno 
uvést číslo objednávky, datum vystavení objednávky objednatele, fakturované množství, jednotkovou a celkovou cenu k položce a dále 
objednatelova objednací čísla ke všem jednotlivých položek předmětu plnění. Faktury jsou vystaveny po místech dodání.  

2. Jsou-li ve smlouvě mezi objednatelem a dodavatelem povoleny dílčí dodávky k objednatelovým objednávkám, je u každé fakturované 
položky k údajům dle bodů 1. a 2 tohoto článku ještě uvedeno číslo objednávky objednatele. Tzn. je přesně identifikovatelné z jaké objednávky 
je fakturovaná položka.  

3. Dokud budou tyto údaje na faktuře chybět nebo se jedná o souhrnnou fakturu pro více dodacích míst, není objednatel povinen faktury 
dodavatele uhradit. Kopie faktur je nutno označit jako duplikáty.  

4. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dodávku předmětu plnění až po řádném uskutečnění dodávky předmětu plnění, nejpozději však 
do 5-ti pracovních dnů od data uskutečněného zdanitelného plnění, v souladu s čl. II. odst. 7 a čl. III. odst. 2 těchto VOP, a to se lhůtou 
splatnosti 40 dnů od doručení faktury objednateli. Objednatel není povinen uhradit dodavateli jakékoliv platby na základě dodavatelem 
vystavených zálohových faktur nebo faktur za částečné dodávky předmětu plnění nebo faktur vystavených před řádným uskutečněním 
dodávky předmětu plnění.  

5. Neobsahuje-li faktura náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy, je objednatel oprávněn tuto fakturu dodavateli 
vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené nebo nově vystavené 
faktury zpět objednateli.  

6. Vystavením faktury dodavatel výslovně prohlašuje, že všechny jeho finanční nároky vztahující se k dodávce předmětu plnění a/nebo 
vyplývající ze smlouvy nebo těchto VOP jsou uplatněny v této faktuře. Jakékoliv jiné finanční nároky dodavatele vystavením faktury zanikají.  

VI. Platby  

1. Lhůta splatnosti je považována za splněnou dnem, kdy je finanční částka odepsána z bankovního účtu objednatele.  

5. Provedení platby fakturované částky nebo její části neznamená automatické uznání objednatele, že dodávky předmětu plnění odpovídají 
smluvnímu závazku.  

6.  Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů poté, co byla písemná výzva doručena. Za datum doručení se považuje nejpozději desátý den po 
odeslání doporučeného dopisu. V případě osobního doručení je tímto datem datum potvrzení převzetí písemné výzvy.. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení smluvního vztahu. 

VII. Odpovědnost dodavatele za vady, ze záruky  

1. Dodavatel dále odpovídá za to, že Předmět plnění má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými a jinými normami platnými v době předání předmětu plnění objednateli. Dále dodavatel odpovídá za to, že 
Předmět plnění bude kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá požadavkům a potřebám objednatele a že navržené řešení předmětu plnění 
obsažené v předaném předmětu plnění je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se 
vztahují k předmětu plnění.  

2. Dodavatel poskytuje na předmět plnění pětiletou záruku, pokud zákon nestanoví delší záruční lhůtu. Lhůta začíná běžet okamžikem 
přechodu nebezpečí škody na věci (viz článek IV.).  

3. Pokud jsou vady zjištěny před, při nebo po přechodu nebezpečí škody na věci nebo nastanou za běhu záruční lhůty, je dodavatel povinen 
podle volby objednatele provést náhradní plnění, a to bud odstranit vady na vlastní náklady, nebo provést nové bezvadné dodávky předmětu 
plnění. Totéž platí také pro dodávky, u kterých se provádí pouze namátková kontrola. O způsobu zjednání nápravy rozhodne objednatel podle 
svého uvážení.  

4. Jestliže dodavatel neprovede náhradní plnění během přiměřené dodatečné lhůty, kterou mu stanoví objednatel, nejpozději však ve lhůtě 5 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn:  

-odstoupit od smlouvy v plném rozsahu nebo zčásti, aniž by měl dodavatel právo na náhradu vynaložených účelně nákladů, jestliže 
neprovedení náhradního plnění představuje podstatné porušení smlouvy  
-nebo požadovat snížení ceny  
-nebo provést sám resp. nechat provést opravu vad nebo novou dodávku předmětu plnění na náklady dodavatele  
-a požadovat náhradu škody.  
 
5. Ostatní zákonné nároky objednatele zůstávají nedotčeny.  
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6. Pokud zhotovitel provede v rámci náhradního plnění novou dodávku předmětu plnění nebo opravu vad, začíná lhůta uvedená ve článku VII 
odst. 2 běžet znovu od začátku.  

7. Dodavatel hradí veškeré náklady a nese nebezpečí spojené s vrácením vadného předmětu plnění.  

VIII. Ručení za porušení ochranných práv  

Dodavatel ručí za to, že smluvně dohodnutému užívání nebrání jakákoli průmyslová ochranná práva včetně autorských práv. Dodavatel přebírá 
záruku za to, že jím dodávané zboží neporušuje žádné ochranné právo. Dodavatel ručí neomezeně za všechny škody, které vyplývají z 
případných ochranných práv. Případné právní spory a smírčí řízení v takovéto záležitosti se uskuteční na náklady dodavatele.  

IX. Předávání zakázek třetím osobám  

Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenechat plnění předmětu smlouvy zcela nebo zčásti dalšímu dodavateli 
nebo subdodavateli. Při porušení tohoto ustanovení může objednatel zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.  

X. Materiál poskytnutý objednatelem  

1. Poskytnutý materiál zůstává ve vlastnictví objednatele a dodavatel je tento materiál povinen skladovat samostatně, označit a udržovat, a to 
bezplatně. Tento materiál lze používat pouze pro zakázky objednatele. V případě ztráty nebo poklesu hodnoty poškozením či znehodnocením, 
je dodavatel povinen poskytnout objednateli plnohodnotnou, odpovídající náhradu. Totéž se týká také účtovaného přenechání materiálu 
určeného k provedení zakázek.  

2. Zpracování nebo přeměna poskytnutého materiálu se děje pro objednatele. Objednatel se v takovém případě stává bezprostředním 
vlastníkem nové nebo přeměněné věci. Pokud to nebude možné z právních důvodů, jsou objednatel a dodavatel zajedno v tom, že se 
objednatel stane vlastníkem nové věci v kterémkoli okamžiku zpracování nebo přeměny. Dodavatel uschová novou věc pro objednatele 
bezplatně a s péčí řádného hospodáře.  

XI. Obaly  

1. Dodavatel zabezpečuje v rámci dodávky předmětu plnění ochranu předmětu plnění před nepříznivými klimatickými a mechanickými vlivy a 
zajišťuje tuto ochranu kvantitativně i kvalitativně k tomu způsobilými obaly od počátku vzniku předmětu plnění až po jeho zpracování či jiné 
použití předmětu plnění u objednatele, přičemž platí, že tato ochrana je součástí předmětu plnění. Dodavatelem navrhovaný balící předpis, tj. 
stanovení do čeho a jakým způsobem zabalit a jak uspořádat / vložit předmět plnění, je dodavatel povinen před vlastním uskutečněním 
dodávky předmětu plnění předat oddělení nákupu objednatele. Objednatel je oprávněn dodavateli určit jiný než dodavatelem navržený balící 
předpis k ochraně předmětu plnění.  

2. Obaly předmětu plnění jsou obaly vratnými, a to obaly vratnými ve vlastnictví dodavatele nebo ve vlastnictví objednatele, nebo obaly 
nevratnými. V případě, že obal není vyznačen jako zvláštní položka v dodacím listu a zároveň obal není v tomto dodacím listu označen výslovně 
jako vratný, jedná se o nevratný obal a objednatel je oprávněn tento obal zlikvidovat. V případě, že se jedná o vratný obal, musí být u položky 
obalu v dodacím liste výslovně uvedeno, že se jedná o vratný obal. Vratné obaly musí dále obsahovat:  

-balící předpis,  
-objednací číslo/označení z objednávky objednatele, tj. číslo materiálu objednatele,  
-jméno vlastníka,  
-název zakázky objednatele, v jehož rámci je dodávána konkrétní dodávka předmětu plnění,  
- nápis „VRATNÝ OBAL“ /„PENDELLADUNGSTRÄGER“.  
 
3. V případě, že si dodavatel nejpozději do 14-ti dnů po avízu objednatele o možnosti vyzvednout si vratný obal nebo v dohodnutém termínu 
nevyzvedne vratný obal u objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat dodavateli jednorázové skladné ve výši 500,- Kč za každý řádně a včas 
nevyzvednutý vratný obal.  

4. V případě zjištění nedostatku v kvalitě nebo množství vratných obalů, které jsou ve vlastnictví ať již dodavatele nebo objednatele, budou tyto 
nedostatky řešeny formou reklamace. Jakékoliv další případné neshody týkající se obalů budou dodavatelem řešeny s oddělením nákupu 
objednatele ve spolupráci se skladníkem objednatele.  

XII. Postoupení pohledávek  

Postoupení jakýchkoli splatných i nesplatných pohledávek je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

XIII. Právo na mimořádnou výpověď  

Pokud dodavatel zastaví své dodávky, podá sám na sebe návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo je v průběhu insolvenčního řízení 
zahájeného na návrh věřitele jmenován předběžný insolvenční správce popřípadě byl - li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek dodavatele nebo 
bylo řízení pro nedostatečný majetek dodavatele zastaveno, je objednatel oprávněn odstoupit zcela nebo zčásti od smlouvy.  
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XIV. Utajení informací  

Dodavatel je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace, které získá o objednateli (nebo informace s objednatelem související) v průběhu 
činnosti provedené pro objednatele, a to i po ukončení těchto činností, a to zejména ty informace, které nejsou veřejně přístupné. V této 
souvislosti se zavazuje zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří úkoly v souvislosti s dodávkou 
předmětu plnění.  

Loga, nářadí, formy, vzorky, modely, vše vztahující se ke Corporate Identity objednatele, profily, výkresy, normové listy, předlohy a šablony, 
apod., které dodavateli předal objednatel, a rovněž předměty zhotovené podle těchto pomůcek, není dodavatel oprávněn předat bez 
písemného souhlasu objednatele třetím osobám ani je použít k jiným než s objednatelem smluvně sjednaným účelům. Tyto pomůcky je nutno 
zajistit proti neoprávněnému přístupu nebo použití. Jestliže dodavatel poruší tato práva, muže objednatel požadovat vydání výše uvedených 
předmětu a uplatnit další zákonná práva. Dodavatel nezpřístupní třetím osobám informace, které získal od objednatele, pokud tyto informace 
nejsou obecné známé nebo pokud se s nimi jinak seznámil právně přípustným způsobem. Pokud objednatel dal souhlas k předání zakázek 
třetím osobám, je nutno stejným způsobem písemně zavázat i tyto osoby.  

Za každé porušení povinností dle předposlední věty předchozího odstavce je dodavatel povinnen uhradit smluvní pokutu ve výši. 500.000,- Kč. 
Sjednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením čl. XIV. 

XVI. Ukončení smlouvy  

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou objednatele a dodavatele nebo odstoupením od smlouvy s okamžitým účinkem, který 
nastane doručením projevu vůle druhé straně, a to pakliže je dodavatel v prodlení s dodávkou předmětu plnění delším než 30 dní, nebo 
nesplnil, nebo je zřejmé že nesplní, včasnou nebo řádnou dodávku předmětu plnění.  

XVII. Užívací právo  

1. Dodavatel poskytuje objednateli nevýlučné, převoditelné, územně a časově neomezené právo k tomu, aby:  

a) užíval nebo umožnil užívání softwaru a příslušné dokumentace (dále označovaných společně jako „software“);  

b) poskytoval sublicence k užívacímu právu spřízněným podnikům, dalším distributorům a koncovým zákazníkům, pokud jde o individuální 
software;  

c) poskytoval spřízněným podnikům a dalším distributorům právo na licencování, koncovým zákazníkům pak poskytoval užívací právo;  

d) zhotovoval bud sám nebo prostřednictvím spřízněných podniku a dalších distributoru kopie softwaru pro účely instalace.  

2. Objednatel, spřízněné podniky a další distributoři jsou navíc vedle práva poskytnutého v odstavci 1 oprávněni umožnit koncovým 
zákazníkům převod licencí k softwaru.  

3. Všechny sublicence, které poskytne objednatel, musí zajišťovat přiměřenou ochranu práva duševního vlastnictví zhotovitele k softwaru tak, 
že se zde použijí stejná smluvní ustanovení, jakých používá objednatel k ochraně vlastního duševního vlastnictví.  

XVIII. Další ustanovení  

1. Právní poměry, které nejsou upraveny těmito VOP nebo smlouvou, se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními českého právního rádu, 
zejména obchodním zákoníkem, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.  

2. Tyto VOP jsou vyhotoveny českém jazyce.  

3. Pro případ sporu se stanoví následující pořadí právní závaznosti jednotlivých částí smlouvy: (1) dodatek či změnový list, (2) smlouva, (3) VOP 
a (4) objednávka. 

4. Objednatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s obsahem smlouvy ve znění všech jejích příloh, že s nimi souhlasí a bude 
dodržovat sjednané. 

5. Pro doručování písemností platí následující podmínky. Jestliže smlouva nebo tyto VOP nestanoví jinak, považuje se povinnost učinit písemné 
oznámení za splněnou odesláním doporučené poštovní zásilky - předáním k doručení poskytovateli poštovních služeb. Za doručenou se zásilka 
považuje nejpozději desátý (10) den následující po jejím odeslání. Odepře – li adresát bezdůvodně zásilku převzít, nastává doručení 
okamžikem, kdy bylo její převzetí odepřeno. 

XIX. Příslušný soud, rozhodčí doložka, užité právo  

1. Případné spory vzniklé ze smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, se strany zavazují řešit především smírně. Nepodaří-li se spor vyřešit 
smírně, dodavatel s objednatelem si sjednávají, že jejich spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994. Sb., o 
rozhodčím řízení v platném znění, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu třemi 



6 

 

rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Praha, jednací jazyk je čeština. Objednatel a dodavatel jmenují každý jednoho nezávislého rozhodce, 
třetí rozhodce bude jmenován Rozhodčím soudem. Rozhodčí nález bude konečný a vykonatelný. 

2. Pro případ jakéhokoli sporu je rozhodným právem právní řád České republiky. 

 

XX. Platnost VOP  

1. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost 
nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo kupní smlouvy. 

2. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 16.10.2012.  


