VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP") je úprava právních vztahů mezi
společností Legios Loco a.s., IČ : 29153492, se sídlem Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18854 (dále jen
„Zhotovitel“), a jejími zákazníky (dále jen „Objednatel“, Zhotovitel a Objednatel společně v těchto VOP také
jen jako „Smluvní strany“, příp. každý zvlášť jako „Smluvní strana“), při výrobě a dodání výrobků
Zhotovitele Objednateli, a nebo dodaných na jeho účet na základě smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a
Zhotovitelem (dále jen „Výrobek“), ať již se jedná o smlouvu kupní, o dílo, jiného smluvního typu nebo
nepojmenovanou (dále jen „Smlouva“).

1.2

Předmětem těchto VOP je rovněž úprava právních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem při opravě
Výrobku na základě smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Ustanovení těchto VOP
upravující výrobu a dodání Výrobku se přiměřeně použijí i na opravu Výrobku.

1.3

Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto VOP nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené s
Objednatelem, bez ohledu na to, zda je uzavřena písemně či prostředky elektronické komunikace (např.
prostá e-mailová objednávka).

1.4

V případě rozporu mezi ujednáními Smlouvy a těchto VOP, platí úprava obsažená ve Smlouvě, není-li
Smluvními stranami dohodnuto jinak.

1.5

Aktuální znění těchto VOP je vždy uveřejněno na webové adrese Zhotovitele www.legios.eu.

2.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1

Na požádání Objednatele zašle Zhotovitel Objednateli nabídku na výrobu a dodání Výrobku Zhotovitele dle
požadované technické specifikace (dále jen „Nabídka“).

2.2

Nabídka zpravidla obsahuje množství, druh a technickou specifikaci Výrobku, cenu za výrobu a dodání
Výrobku, dodací podmínky včetně termínu dodání, platební podmínky a platnost nabídky.

2.3

Cena za výrobu a dodání Výrobku uvedená v Nabídce je bez daně z přidané hodnoty, jiných daní a odvodů,
a dále bez nákladů a poplatků za přepravu, pokud není v Nabídce uvedeno jinak.

2.4

Žádost o podání Nabídky nebo návrh na uzavření Smlouvy (dále jen „Objednávka“) doručená Zhotoviteli ze
strany Objednatele, sama o sobě nevytváří závazek Zhotovitele k výrobě a dodání Výrobku a jako taková
nezakládá žádná práva a povinnosti Smluvních stran. K realizaci plnění ze strany Zhotovitele dojde až po
uzavření Smlouvy v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

2.5

K uzavření Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem dochází (a) podpisem písemné Smlouvy oběma
Smluvními stranami, (b) potvrzením (akceptací) písemné či emailové Objednávky, přičemž pro takový
případ postačí potvrzení prostou emailovou zprávou oprávněným zástupcem Zhotovitele.

2.6

Objednávka musí obsahovat nejméně označení Objednatele, množství a druh Výrobku, cenu, dodací
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podmínky a termín dodání. V případě, že Objednávka nebude splňovat výše uvedené náležitosti, Zhotovitel
upozorní Objednatele na chyby v Objednávce a vyzve Objednatele k zjednání nápravy. Dokud není
Zhotovitelem Objednávka výslovně potvrzena (akceptována), není Objednatel vázán k plnění Zhotoviteli.
2.7

Zasláním návrhu na uzavření Smlouvy (Objednávky) Objednatel bez výhrad souhlasí s těmito VOP.

2.8

Potvrdí-li Zhotovitel návrh Smlouvy (Objednávku) Objednatele s dodatkem nebo odchylkou, která
podstatně nemění podmínky Smlouvy, není takové potvrzení přijetím nabídky nebo uzavřením Smlouvy, ale
pouze novou Nabídkou.

2.9

V případě, že Zhotovitel ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne přijetí Objednávky nedoručí potvrzení (akceptaci)
Objednávky, má se za to, že Objednávku Zhotovitel neakceptoval.

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Výše ceny a měna je stanovena v Nabídce.

3.2

Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude uplatněno DPH ve smyslu příslušných právních předpisů platných ke
dni zdanitelného plnění.

3.3

Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé dlužné částky na účet Zhotovitele.

3.4

Zhotovitel vyúčtuje Objednateli cenu fakturou vystavenou na základě dodacího listu/předávacího protokolu
potvrzeného přepravcem, Objednatelem nebo jinou osobou pověřenou Objednatelem.

3.5

Cena je splatná do patnácti (15.) dnů ode dne vystavení řádné faktury s náležitostmi daňového dokladu
Zhotovitelem, není“ li ve Smlouvě stanoveno jinak.

3.6

V případě, že den splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je Objednavatel povinen
uhradit fakturu nejpozději v poslední předcházející pracovní den.

3.7

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli zálohu ve lhůtě, měně a výši uvedené ve Smlouvě, pakliže byla
Smluvními stranami sjednána, a to na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem. V případě, že bude
Objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, prodlužuje se o dobu prodlení termín dodání Výrobku.

3.8

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit čísla bankovních účtů, o čemž v dostatečném předstihu
informují druhou Smluvní stranu. Uvedené změny nemají vliv na splatnost faktury.

3.9

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny nebo její části, zálohové faktury, popř. jakékoliv částky
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související, má Zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné
částky za každý, i započatý, den prodlení, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Zaplacením smluvní
pokuty není vyloučen nárok Zhotovitele na náhradu škody.

3.10 V případě prodlení delším než třicet (30) dnů s úhradou jakékoliv částky vzniklé na základě této Smlouvy je
Zhotovitel oprávněn přerušit výrobu a dodávku Výrobku, a to až do úplného zaplacení veškerých dlužných
částek Objednatelem, včetně příslušenství. V takovém případě není Zhotovitel v prodlení s dodáním
Výrobku.

LEGIOS Loco │ Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic │ e-mail: info@legios.eu │ www.legios.eu

3.11 Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele postoupit, zastavit nebo
jednostranně započíst žádnou pohledávku nebo jiné právo vyplývající ze Smlouvy nebo se Smlouvou
související.
4.

DODACÍ PODMÍNKY

4.1

Pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak, je místem dodání Výrobku provozovna Zhotovitele, dle
dodací podmínky EXW Legios Loco a.s., Husova 402, Louny, Česká republika, dle INCOTERMS® 2010.

4.2

Dodáním se ve smyslu Smlouvy rozumí stav, kdy je Výrobek připraven v dohodnutém místě a čase
k převzetí Objednatelem.

4.3

Převzetím se ve smyslu Smlouvy rozumí stav, kdy je Výrobek dodaný v dohodnutém místě a čase převzat
Objednatelem.

4.4

Zhotovitel oznámí Objednateli termín předání Výrobku nejméně dva (2) pracovní dny předem. V případě, že
se Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele nebo jím určený přepravce k předání nedostaví, má se za
to, že Výrobek byl řádně dodán třetím (3.) pracovním dnem následujícím po dni plánovaného předání
uvedeném v oznámení Zhotovitele. Závazek Zhotovitele dodat Výrobek je v takovém případě řádně a včas
splněn dnem plánovaného předání uvedeném v oznámení Zhotovitele a Zhotoviteli zároveň vzniká nárok na
náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s nepřevzetím Výrobku Objednatelem.

4.5

Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele nebo jím určený přepravce převezme Výrobek, který je
dodaný v souladu se Smlouvou a podpisem potvrdí převzetí Výrobku na dodacím listě/předávacím
protokolu. Dodací list/předávací protokol musí obsahovat pořadové číslo, označení Objednatele, druh a
množství dodaného Výrobku, termín a místo dodání/převzetí.

4.6

Podpisem dodacího listu/předávacího protokolu potvrzuje Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele
nebo jím určený přepravce, že Výrobek převzal v dohodnutém množství, kvalitě, zkontroloval typ, druh,
barvu a stav Výrobku a souhlasí s ním. Povinnost Zhotovitele dodat Výrobek je splněna podpisem dodacího
listu/předávacího protokolu.

4.7

Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele nebo jím určený přepravce, převezme Výrobek v případě, že
nebude mít vady a nedodělky bránící užívání. V případě drobných vad a nedodělků nebránícím užívání
Výrobků je Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele nebo jím určený přepravce uvede v dodacím
listě/předávacím protokolu, přičemž zároveň dohodne se Zhotovitelem přiměřenou lhůtu k odstranění
těchto vad a nedodělků. O odstranění těchto vad a nedodělků Smluvní strany opět vyhotoví písemný
protokol.

4.8

V případě, že Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele nebo jím určený přepravce bezdůvodně odepře
Výrobek převzít, má se bez dalšího za řádně předaný dnem, kdy bylo jeho převzetí ze strany Objednatele,
oprávněného zástupce Objednatele nebo jím určeného přepravce odepřeno.

4.9

Zhotovitel předá Objednateli společně s Výrobkem příslušnou technickou dokumentaci Výrobku, pakliže je
vzhledem k charakteru Výrobků poskytována, a to v jednom vyhotovení, a dále doklady potřebné pro
užívání a opravu Výrobku (např. návod k použití, servisní podmínky, návod na údržbu apod.). Smluvní strany
berou na vědomí, že všechna práva na technickou dokumentaci předanou Zhotovitelem Objednateli a
informace v ní obsažené, představují obchodní tajemství Zhotovitele.
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4.10 Technická dokumentace slouží výhradně pro provoz, údržbu a opravy Výrobku dodaných na základě
Smlouvy.
4.11 Technická dokumentace nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu Zhotovitele
poskytnutá a/nebo zpřístupněná Objednatelem jakékoliv třetí osobě, jinak Objednatel odpovídá Zhotoviteli
za škodu, kterou mu tímto jednáním způsobil.
4.12 Objednatel je oprávněn poskytnout a/nebo zpřístupnit technickou dokumentaci třetím osobám i bez
souhlasu Zhotovitele výlučně v následujících případech: (i) pro účely údržby Výrobku dodaného na základě
Smlouvy, (ii) pro účely oprav Výrobku dodaného na základě Smlouvy, (iii) pro účely dodávek náhradních dílů
a komponentů Výrobku dodaného na základě Smlouvy. Při zpřístupnění technické dokumentace
v případech uvedených v tomto odstavci je Objednatel povinen dotyčnou třetí osobu, které bude technická
dokumentace zpřístupněna, o tom, že tato představuje obchodní tajemství Zhotovitele.
4.13 V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Výrobku delším jak třicet (30) dnů, náleží Objednateli nárok na
smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny Výrobku, se kterým je Zhotovitel v prodlení, za každý následující den
prodlení, počínaje třicátým prvním (31.) dnem prodlení. Celková výše této smluvní pokuty je však omezena
částkou odpovídající 5% z ceny Výrobku, se kterým je Zhotovitel v prodlení. Dohodnutá smluvní pokuta
představuje paušalizovanou náhradu škody.
5.

VÝROBA

5.1

Zhotovitel bude při výrobě Výrobku postupovat na základě požadavků Objednatele uvedených ve Smlouvě
a v souladu s příslušnou technickou dokumentací.

5.2

Jakákoliv změna požadavků Objednatele na Výrobek musí být předem písemně dohodnutá mezi Smluvními
stranami, přičemž pro vyloučení všech pochybností jsou Smluvní strany povinny v takové dohodě výslovně
uvést, jakých Výrobků se bude požadovaná změna týkat a její vliv na cenu a termín dodání Výrobku.
Dohoda ve smyslu výše uvedeném bude Smluvními stranami uzavřena ve formě písemného dodatku ke
Smlouvě.

5.3

Zhotovitel zajistí, aby se na výrobě Výrobku podíleli pracovníci splňující potřebné kvalifikační požadavky.

5.4

Objednatel je oprávněn vykonat u Zhotovitele vlastní kontrolu a monitoring výroby Výrobku, a to na svoje
vlastní náklady. Objednatel musí v takovém případě oznámit Zhotoviteli svoji kontrolu nejméně pět (5)
pracovních dnů předem, přičemž Smluvní strany se následně dohodnou na čase provedení kontroly.

5.5

Použití náhradního materiálu při výrobě Výrobku stejné nebo vyšší kvality, jako je předepsaný v technické
dokumentaci, nevyžaduje souhlas Objednatele.

6.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, činí záruční doba 6 měsíců.

6.2

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Výrobek bude způsobilý k užívání ve
smyslu příslušných právních předpisů, po dobu záruční lhůty.

6.3

Záruka se nevztahuje na díly dodané Objednatelem nebo příslušenství, jejichž obnova je věcí běžné údržby.
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(nebo případná škoda způsobená díly dodané Objednavatelem)
6.4

Záruční lhůta počíná běžet ode dne protokolárního předání Výrobku Objednateli bez vad a nedodělků
bránících řádnému užívání Výrobku.

6.5

Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad Výrobku bez zbytečného odkladu potom, co vadu zjistil nebo
při vynaložení odborné péče zjistit mohl, nejpozději však do konce záruční lhůty, jinak Zhotovitel
neodpovídá za vady Výrobku.

6.6

Uplatnění nároku z vad Výrobku musí Objednatel učinit písemně na adresu reklamace@legios.eu a musí
obsahovat následující údaje: (i) přesné určení reklamovaného Výrobku včetně výrobních či sériových čísel,
(ii) počet reklamovaných kusů, (iii) detailní popis vady, (iv) fotodokumentaci, (v) místo, kde se reklamovaný
Výrobek nachází.

6.7

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční lhůtu pouze v případě, že Objednatel neporuší žádnou z níže
uvedených podmínek: (i) Výrobek musí být používaný v souladu s jeho technickým určením, způsobem
obvyklým pro jeho používání, s náležitou odbornou péčí a v souladu s technickou dokumentací Výrobku a
nebyl vystavený nedovolenému přetížení nebo zatížení, (ii) Výrobek nesmí být ze strany Objednatele
a/nebo třetích osob bez předcházejícího písemného souhlasu Zhotovitele upravován, zhodnocován, měněn
a/nebo rozebrán, (iii) údržba Výrobku musí být v souladu s návodem na údržbu prováděna řádně a včas, (iv)
do Výrobku nesmí být zabudovány jiné než originální náhradní díly nebo díly odpovídající jakosti, (v)
Výrobek nesmí být poškozený v důsledku nehody nebo úmyslného či nedbalostního jednání ze strany
Objednatele a/nebo třetí osoby.

6.8

V případě porušení některé z podmínek uvedených v čl. 6.7 VOP, zaniká záruční lhůta ke dni
předcházejícímu dni, kdy došlo k porušení některé z uvedených podmínek, a to bez ohledu na zavinění
Objednatele. V uvedených případech tak Zhotovitel neodpovídá za vady Výrobku.

6.9

Objednatel nemá nárok na bezplatné poskytnutí náhradního Výrobku po dobu realizace záručních oprav.
Objednatel není oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli náklady na nájem Výrobku a další náklady, které mu
vzniknou v souvislosti s uplatněním nároku z odpovědnosti za vady Výrobku.

6.10 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě deset (10) pracovních dní ode dne doručení písemné reklamace odeslat
Objednateli svoje vyjádření k uplatněné reklamaci. Postup reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace
vad určí Zhotovitel.
6.11 Objednatel je povinen bezodkladně zpřístupnit reklamovaný Výrobek Zhotoviteli za účelem prohlídky.
Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli přistavení Výrobku do místa provozovny Zhotovitele.
Náklady na přistavení Výrobku jdou k tíži Zhotovitele, pokud bude Zhotovitelem rozhodnuto, že reklamace
je oprávněná. V případě, že Objednatel neposkytne v tomto smyslu Zhotoviteli součinnost, není Zhotovitel
v prodlení s odstraňováním uplatněné Vady.
6.12 Objednatel není oprávněn odstraňovat a/nebo zajistit odstranění reklamovaných vad Výrobků samostatně
nebo prostřednictvím třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
6.13 Objednatel není oprávněn zadržovat cenu nebo její část pro vady Výrobku.
6.14 Na škodu vzniklou v důsledku vady Výrobku se uplatní ustanovení § 1925 občanského zákoníku. Smluvní
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strany pro tento případ současně sjednávají, že případná náhrada škody, kterou bude Objednatel oprávněn
po Zhotoviteli požadovat, bude omezena částkou odpovídající 5% z ceny Výrobku, u kterého se Vada
vyskytla.
7.

NEBEZPEČÍ ŠKODY A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

7.1

Nebezpečí škody na Výrobku přechází na Objednatele (i) okamžikem protokolárního převzetí Výrobku
Objednatelem, nebo (ii) okamžikem, kdy měl Objednatel ve smyslu čl. 4.5 nebo čl. 4.9 VOP povinnost
Výrobek převzít a neučinil tak z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele.

7.2

Výrobek je ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného zaplacení ceny. Objednatel se zavazuje, že až do
úplného uhrazení ceny nepřevede vlastnické ani užívací právo k Výrobku (či jeho části) na třetí osobu.

7.3

Není-li uvedeno jinak, přechází vlastnické právo ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem připsání ceny
v plném rozsahu na účet Zhotovitele.

8.

VYŠŠÍ MOC

8.1

Vyšší mocí se rozumí taková mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu Smluvní strany, která se
na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření této Smlouvy, a která jí brání v plnění závazků
vyplývajících z této Smlouvy. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí Smluvní strana
odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů od vzniku, druhou Smluvní stranu
faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá
Smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží Smluvní strana
odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

8.2

V případě, že vyšší moc bude trvat déle jak šedesát (60) dnů, a to i v součtu za jednotlivé případy vyšší moci,
má druhá Smluvní strana právo odstoupit od této Smlouvy nebo dodatkem Smlouvy dohodnout další
postup výroby a dodávky Výrobku.

8.3

Pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak, smluvně dohodnuté termíny dodání Výrobku se
prodlužují o dobu trvání okolností vyšší moci.

9.

MLČENLIVOST

9.1

Veškeré informace, které se Objednatel dozví, a veškeré dokumenty, které získá v souvislosti se Smlouvou
či Výrobkem, jsou považovány za důvěrné a za obchodní tajemství Zhotovitele a Objednatel je povinen
zachovávat o nich mlčenlivost a nezpřístupnit tyto informace či dokumenty žádné třetí osobě či veřejnosti,
a to ani po ukončení smluvního vztahu se Zhotovitelem.

9.2

Za porušení mlčenlivosti nejsou považovány případy, kdy tyto informace Objednatel sdělí v rámci plnění své
zákonné povinnosti, či je sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost zachovávat o nich
mlčenlivost.

9.3

V případě porušení mlčenlivosti podle čl. 9.1 a 9.2 VOP je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Eur za každé jednotlivé porušení. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčen
nárok Zhotovitele na náhradu škody v plné výši.
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10.

UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Každá smluvní strana
může Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta v délce tří (3) měsíců počíná běžet dnem
doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Výpověď musí být doručena druhé Smluvní straně
doporučeně a musí být podepsána oprávněným zástupcem příslušné Smluvní strany.
10.2 Ukončením Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a sankce vzniklé porušením Smlouvy před jejím
zánikem, jakož i povinnost zachovávat mlčenlivost, záruka za jakost ohledně předaných Výrobků a jiná
ustanovení, z jejichž povahy nebo vůle Smluvních stran a s přihlédnutím ke způsobu ukončení Smlouvy
vyplývá, že mají platit i po ukončení Smlouvy.
10.3 Smlouva zaniká na základě dohody Smluvních stran a dále v případě zániku jedné Smluvní strany bez
právního nástupce.
10.4 Vzájemné závěrečné vyrovnání práv a povinností ze Smlouvy provedou Smluvní strany v návaznosti na
ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu (tedy včetně odstoupení) nejpozději do třiceti (30) dnů po zániku
Smlouvy.
10.5 Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této Smlouvě anebo
ze zákonných důvodů a způsobem v zákoně uvedeným. Odstoupením Smlouva zaniká ke dni doručení
projevu vůle příslušné Smluvní straně směřujícího k odstoupení od Smlouvy. Účinky odstoupení se řídí
občanským zákoníkem.
10.6 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že ve vztahu k druhé Smluvní
straně je zjištěn její úpadek (bez ohledu na právní moc takového rozhodnutí) či pokud na sebe druhá
Smluvní strana podá dlužnický insolvenční návrh.
10.7 Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení příslušné Smluvní straně.
10.8 V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu má Zhotovitel právo na uhrazení části ceny za Výrobek
nebo jeho část, který byl vyroben ke dni účinnosti ukončení Smlouvy. Tento Výrobek nebo jeho část je
Zhotovitel povinen určit do deseti (10) dnů ode dne ukončení Smlouvy, aby cena mohla být vypořádána ve
smyslu čl. 10.4 VOP.
11.

DORUČOVÁNÍ

11.1 Písemnost, která má být dle Smlouvy doručena druhé smluvní straně (oznámení, výpověď, odstoupení od
smlouvy, reklamace vad atp.), je doručena dnem jejího převzetí druhou Smluvní stranou nebo dnem, kdy
byla doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této Smluvní strany a
převzata osobou oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku za společnost jednat nebo zaměstnancem
pověřeným přejímáním písemností. V pochybnostech se má za to, že zaměstnanec, který přijetí potvrdil za
slovem „převzal dne“ datem, svým podpisem a razítkem společnosti, je oprávněn písemnosti přejímat.
Jinak se na doručování písemností použije obdobně ustanovení občanského soudního řádu o doručování
právnickým osobám.
11.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla či jiných kontaktních údajů budou o této
změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů od změny a pokud tuto povinnost
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poruší, považuje se písemnost za doručenou marným pokusem o její doručení na původní adresu.
12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Uzavřením Smlouvy pozbývají platnosti jakákoliv předchozí ujednání či korespondence týkající se obsahu
Smlouvy mezi Smluvními stranami.
12.2 Právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly na
vyloučení aplikace Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.
12.3 Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy se budou přednostně řešit smírnou cestou. Pokud se však jakýkoliv
spor nepodaří vyřešit smírnou cestou a pokud nebude dohodnuto jinak, zavazují se Smluvní strany předložit
spor ke konečnému rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5, případně Městskému soudu v Praze, bude-li
dána příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně.
12.4 Jakákoliv smluvní pokuta uplatněná na základě této Smlouvy je splatná ve lhůtě třicet (30) dnů po obdržení
Smluvní strany uplatňující nárok na zaplacení smluvní pokuty.
12.5 Pro výklad použitých dodacích podmínek se použijí mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží
vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (INCOTERMS® 2010).
12.6 V případě, že dojde k neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení Smlouvy nebo na úpravu
právních vztahů, které nejsou Smlouvou upravené, se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, které jsou obsahem a účelem nejbližší obsahu a účelu Smlouvy.
12.7 Pro právní vztah založený Smlouvou platí pouze tyto VOP. Aplikace jakýchkoliv jiných obchodních podmínek
Objednatele na právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem založený Smlouvou se vylučuje, a to i
v případě, že těmto obchodním podmínkám Objednatele konkrétní ustanovení Smlouvy nebo VOP
neodporuje.
12.8 Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit VOP. V případě plánované změny Zhotovitel oznámí Objednateli
s touto změnou nejméně třicet (30) dnů před účinností nového znění VOP. Objednatel má právo odstoupit
od Smlouvy v případě, že s novým zněním VOP nesouhlasí. V takovém případě nemá Objednatel nárok na
náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné nároky s tím související. Zhotovitel má nárok na náhradu škody, která
odstoupením od Smlouvy v této souvislosti vznikla.
12.9 Smluvní strany potvrzují, že se v plném rozsahu seznámily se zněním VOP a měly možnost se k nim vyjádřit
a ovlivnit jejich znění.
12.10 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 11. 2016.
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