Všeobecné nákupní podmínky ROBOTECH ENGINEERING s.r.o.
Všeobecné nákupní podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 89/20212 Sb., OZ
v platném znění a jsou závazné pro smluvní závazkové vztahy učiněné na základě objednávky či smlouvy mezi
společnos ROBOTECH ENGINEERING s.r.o. (dále jen Objednatel) jako kupujícím (či příjemcem Zboží/Služby) a
druhou smluvní stranou Dodavatelem.
II. DEFINICE
Cena – Cena za dodané Zboží sjednaná mezi Stranami ve Smlouvě. Sjednanou Cenu nelze jednostranně měnit.
Cenu je možné sjednat pro konkrétní dodávky Zboží nebo pro určité časové období.
Daně znamenají DPH a jakékoliv jiné příslušné daně, cla, tarify nebo jiné platby do veřejných rozpočtů.
Dodací list – Dodací list vystavený Dodavatelem, na kterém Objednatel v souladu s VNP nebo Smlouvou potvrdí
řádné a včasné dodání Zboží Dodavatelem Objednateli. Dodací list obsahuje údaje uvedené ve VNP.
Dodavatel – Právnická osoba, fyzická osoba nebo jiný subjekt, u kterého si Objednatel objednal Zboží, a který
dodá Zboží Objednateli. Dodavatelem není tře subjekt, u kterého si Dodavatel objednal přepravu Zboží k
Objednateli.
Důvěrné informace - (i) Obsah Smlouvy a její předmět, obsah Objednávek, Faktur, Dodacích listů, Zboží,
Technické podklady, Nástroje a práva duševního a průmyslového vlastnictví, (ii) technické know-how Stran a
jejich obchodní tajemství, (iii) jakékoliv skutečnos , o kterých se Strany přímo či nepřímo dozvěděly při plnění
povinnos a výkonu práv ze Smlouvy, (iv) jakékoliv jednání, rozhovory, korespondence a / nebo jiné písemnos
přímo nebo nepřímo související se Smlouvou a / nebo jinými skutečnostmi uvedenými v bodě (i), (v), a jakékoliv
jiné skutečnos , dokumenty a informace, které Strany označí jako důvěrné, nebo jejichž důvěrnost vyplývá z
jejich povahy.
Faktura – Faktura vystavená Dodavatelem Objednateli za dodané Zboží, kterou Dodavatel fakturoval Objednateli
Cenu za dodané Zboží. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré údaje a informace podle VNP a
příslušných právních předpisů.
Nástroje – Technické prostředky používané ke zhotovení Zboží, které Objednatel poskytl Dodavateli, nebo které
Dodavatel zhotovil na základě Technických podkladů poskytnutých Objednatelem na své náklady nebo na
náklady Objednatele.
Objednatel – Společnost ROBOTECH ENGINEERING, s.r.o., která je uvedena ve Smlouvě nebo na Objednávce
jako Objednatel nebo kupující
Objednávka – Objednávka Zboží ze strany Objednatele adresovaná Dodavateli, která obsahuje množství a /
nebo objemy objednaného Zboží, Ceny, Dodací termíny, termíny splatnos a jiné podmínky stanovené
Objednatelem. Objednávka obsahuje i odkaz na VNP s datem, od kdy jsou účinné.
Oprávnění – Platné a účinné oprávnění Dodavatele k provádění své činnos , výrobu a dodávání Zboží včetně
příslušných povolení, akreditací, cer kátů nebo jiných potvrzení vydávaných orgány veřejné moci nebo jinými
oprávněnými subjekty. K Oprávněním patří i status schváleného vývozce od příslušného celního nebo jiného
orgánu v případě Dodavatelů z kraje mimo Evropskou unii, s nimiž má Evropská unie uzavřenu dohodu o volném
obchodu nebo jinou dohodu, která umožňuje osvobození od cla při dovozu nebo preferenční snížení cla při
dovozu Zboží Dodavatelem Objednateli.
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OZ – Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů platný a účinný na území České
republiky.
Nabídka – Písemná nabídka Zboží ze strany Dodavatele pro Objednatele provedena na základě písemné nebo
ústní poptávky Objednatele, a která obsahuje zejména speci kaci, kvalitu, množství a cenu Zboží, platební a
dodací podmínky, a platnost nabídky ode dne jejího vystavení.
Strana, Strany – Smluvní strany (Objednatel, Dodavatel) smluvního vztahu založeného Smlouvou.
Technické podklady – Jakékoliv technické podklady, údaje, výkresy, šablony, modely, matrice, vzory, designy
nebo jakékoli jiné informace, bez ohledu na jejich charakter, formu nebo povahu, které Objednatel poskytne
Dodavateli za účelem zhotovení a / nebo dodání Zboží nebo Nástrojů nebo je pro Dodavatele zajis na náklady
Objednatele.
Zboží – Zboží nebo služby objednané Objednatelem u Dodavatele. Pod výrobou a dodáním Zboží se myslí i
poskytnu služeb a jiných činnos a prací (zejména stavebních).
VNP – Tyto Všeobecné nákupní podmínky. VNP jsou vydány jako jiné obchodní podmínky podle ustanovení 1751
OZ. VNP tvoří nedílnou součást Smlouvy a Objednávky bez ohledu na to, zda jsou k nim připojeny. VNP jsou
závazné bez ohledu na to, zda jsou podepsány Stranami.
Vyšší moc – Jakákoliv přírodní síla nebo událost, která není ovládána nebo ovladatelná lidmi – stávka, válka,
povstání, občanské nepokoje, opatření orgánů veřejné moci včetně zákonů, jiných obecně závazných předpisů a
obecných předpisů, a jakékoliv jiné závažné událos , které nastaly nezávisle na vůli stran. Prvotní nebo
druhotná platební neschopnost není Vyšší mocí.
Smlouva – Smlouva upravující smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem, jejímž předmětem je dodávání
a / nebo dodání Zboží Dodavatelem Objednateli. Smlouva zahrnuje i jakoukoliv zvláštní dohodu o kvalitě nebo
jiný smluvní dokument, který upravuje podmínky kvality při výrobě a / nebo dodávání Zboží, které Strany mezi
sebou uzavřely, nebo na kterých se dohodly. V případě, že Strany neuzavřely smlouvu v písemné formě nebo
neuzavřely rámcovou smlouvu, je Smlouvou konkrétní Objednávka akceptovaná v souladu s VNP spolu s
Dodacím listem, přičemž Smlouva v tomto případě vzniká v momentě akceptace Objednávky dle bodu 2.2. VNP
tvoří nedílnou součást Smlouvy. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VNP, pokud jsou písemně
odsouhlasena oběma Stranami na téže lis ně obsahující podpisy oprávněných zástupců Stran.
III. ZÁVAZNOST NÁKUPNÍCH PODMÍNEK
1. Veškeré smluvní závazkové vztahy se řídí těmito VNP a jsou nedílnou součás všech smluvních závazkových
vztahů uzavřených mezi ROBOTECH ENGINEERING s.r.o. a Dodavatelem. Odchylná ujednání ve Smlouvě (či
Objednávce) mají přednost před zněním VNP, pokud byla sjednána písemně či jiným způsobem, který nezakládá
pochybnost o společné vůli Objednatele a Dodavatele odchýlit se od znění VNP.
2. Každý, kdo uzavře písemnou Smlouvu, která odkazuje na VNP, a/nebo konkludentně uzavře Smlouvu tak, že
dodá požadované zboží nebo službu na základě Objednávky, jejíž součás je odkaz na VNP, akceptuje VNP beze
zbytku.
3. Všeobecné obchodní (nákupní) podmínky Dodavatele nejsou součás Smlouvy ani Objednávky, a to ani v
případě, že nebyly Objednatelem výslovně odmítnuty. Použi obchodních podmínek Dodavatele je tak zcela
vyloučeno, ledaže se Objednatel a Dodavatel dohodnou výslovně písemně jinak.
4. Objednatel je oprávněn zrušit Objednávku do sedmi (7) dnů od jejího doručení Dodavateli bez ohledu na to,
zda Dodavatel Objednávku v této lhůtě již akceptoval.
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5. Každý Dodavatel ze zemí mimo Evropskou unii, s nimiž má Evropská unie uzavřenu dohodu o volném obchodu
nebo jinou dohodu, která umožňuje osvobození od cla při dovozu nebo preferenční snížení cla při dovozu Zboží
Dodavatelem Objednateli, je povinen si zajis t status schváleného vývozce a prokázat Objednateli udělení
tohoto statutu zasláním pravomocného rozhodnu příslušného celního nebo jiného orgánu své země o udělení
tohoto statutu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.
6. Objednatel je oprávněn dodatečně měnit Objednávky včetně objednaných množství Zboží, konstrukčních
změn, zhotovení Zboží apod. Změny a doplnění Objednávky se doručují stejným způsobem jako Objednávka a
musí v nich být uvedeno, které Objednávky se týkají. Změny a doplnění Objednávky jsou pro Dodavatele
závazné. V případě, že se v důsledku změn Objednávky sníží nebo zvýší Cena, Strany se dohodnou na nové Ceně
zohledňující změny Objednávky. V případě, že se strany nedohodnou na nové Ceně, která bude zohledňovat
změny Objednávky, je závaznou původní Objednávka a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.
IV. KUPNÍ CENA
1. Pokud není ve Smlouvě (a/nebo Objednávce) stanoveno jinak, Kupní cena je cenou konečnou, která zahrnuje
dodání zboží včetně jeho balení, dodání služby do místa určení uvedeného v Objednávce a jeho případnou
montáž.
2. Byla-li Objednávka (Smlouva) ze strany Dodavatele potvrzena, je pro Dodavatele závazná a nelze ji
jednostranně měnit.
V. DODÁNÍ ZBOŽÍ (SLUŽBY)
1. Dodavatel je povinen dodat zboží (službu) v množství, provedení a jakos stanovené ve Smlouvě, a to v
termínu a na místo stanovené ve Smlouvě/Objednávce.
2. Zboží je dodáváno v balení stanoveném příslušnými normami pro dohodnutý způsob zboží a pro dohodnuté
dodací podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do místa určení. 3. Zboží musí být řádně
označeno přesným názvem.
4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obal a způsob balení určuje Dodavatel, který rovněž upozorní dopravce na
případný speci cký režim přepravy zboží, je-li takový pro příslušné zboží požadován.
5. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před dobou stanovenou pro jeho dodání jen se souhlasem Objednatele.
Není-li dohodnuto jinak, nejsou dílčí dodávky povoleny.
6. Dodavatel je povinen předat Objednateli Předávací protokol, jež je nutný k převze a užívání zboží (služby),
jakož i další doklady stanovené ve Smlouvě, nebo doklady, které jsou s ohledem na povahu dodávaného zboží v
daném případě obvyklé, zejména balící list, přepravní doklad, požadovaný typ cer kátu nebo dodací list.
7. Dodavatel je povinen na žádost Objednatele umožnit Objednateli vstup do výrobních prostor za účelem
zjištění a kontroly dodržování kvality výroby Zboží, technických parametrů výroby apod. Taková kontrola se
může provádět pouze v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hod.
VI. ZPŮSOB PLATBY, FAKTURACE
1. Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, dohodnutá cena Předmětu smlouvy je placena po předání
a převze Předmětu smlouvy na základě daňového dokladu, který bude obsahovat všechny povinné náležitos .
2. Lhůta splatnos činí 66 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura se považuje za zaplacenou dnem
odepsání platby z účtu Objednatele.
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3. V případě, že faktura nemá náležitos podle odst. 1. tohoto článku, nebo je její obsah v rozporu s
Objednávkou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnos vrá t Dodavateli. V takovém
případě běží nová lhůta splatnos faktury od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
4. Fakturu je nutné vždy zaslat elektronicky na e-mailovou adresu faktury@robotech.cz.
5. Smluvní partner nemá nárok na zálohu z ceny Předmětu smlouvy, pokud není výslovně sjednána ve Smlouvě.
VII. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ
1. Kompletnost dodávky nebo její případné nedostatky je Objednatel povinen potvrdit podpisem na dodacím
(přepravním) listu nebo Předávacím protokolu.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak.
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Dodavatel odpovídá za jakoukoli vadu,
kterou má zboží v okamžiku předání na Objednatele, i když se vada stane zjevnou později.
2. Objednatel je povinen prohlédnout zboží podle možnos co nejdříve poté, kdy je zboží dopraveno do místa
určení.
3. Je-li Objednateli dodáno Vadné zboží, Smlouva je porušena podstatným způsobem. V takovém případě je
Objednatel oprávněn postupovat podle jedné z následujících variant:
a) požadovat bezodkladné dodání náhradního či chybějícího zboží, a to na náklady Dodavatele,
b) požadovat opravu Vadného zboží, jestli jsou vady opravitelné, a to na náklady Dodavatele,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) požadovat odstranění právních vad,
e) odstoupit od Smlouvy.
4. Pokud Dodavatel neuzná oprávněnost vady na zboží Objednatele z tulu Vadného zboží a Smluvním stranám,
se nepodaří vyřešit spor dohodou, bude sporný nárok Objednatele předmětem soudního řízení.
IX. ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Dodavatel poskytne Objednateli záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, není-li ve Smlouvě nebo
Objednávce uvedeno jinak, nebo není-li doba použitelnos zboží de nována jinými platnými právními předpisy,
a to za těchto podmínek:
a) Záruka garantuje, že dodané zboží má smluvené, nebo jinak de nované vlastnos , které si zachová po celou
dobu trvání záruky, a že po celou dobu záruky bude způsobilé k použi pro obvyklý účel.
b) Dodavatel je povinen nahradit Objednateli nutné náklady, které mu vznikly v souvislos s uplatněním záruky
za jakost zboží či s uplatněním nároků z Vadného zboží. U Vadného zboží, u kterého by doprava za účelem
odstranění vad byla neúčelná, bude oprava provedena v místě, kde se zboží nachází, přičemž Dodavatel nese
veškeré náklady na dopravu či cestovné na místo opravy a zpět.
c) Nároky Objednatele uplatněné z tulu vad zboží je Dodavatel povinen vypořádat nejdéle do 15 dnů ode dne
uplatnění nároku z Vadného zboží.
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d) O dobu, kdy zboží, které je v záruce, není způsobilé pro použi ke smluvenému či obvyklému účelu, nebo
nemá smluvené či obvyklé vlastnos , se prodlužuje jeho záruční doba. V případě, že bude vadné zboží či vadný
díl nahrazeno novým, jeho záruční doba je 12 měsíců.
2. Dodavatel je povinen nahlásit Objednateli každou změnu výrobního postupu zboží dodávaného na základě
Smlouvy.
X. SANKCE
1. Každá smluvní strana má právo odstoupit od Smlouvy v případech, kdy druhá Smluvní strana podstatným
způsobem porušila svoje povinnos vyplývající z těchto VNP nebo Smlouvy a k nápravě nedošlo ani v
poskytnuté přiměřené lhůtě.
2. Za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považují případy, kdy:
a) Dodavatel nedodá Objednateli zboží včas;
b) Dodavatel neoprávněně odmítá práva Objednatele vyplývající z odpovědnos Dodavatele za vady zboží či
záruky za jakost;
c) Objednatel je v prodlení se zaplacením faktury, které je delší než 60 dnů.
3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody.
4. Při prodlení Dodavatele s dodávkou zboží nebo služby je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny zboží nebo služby za každý den prodlení. Při prodlení Dodavatele s
odstraněním vad dodaného zboží je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny Vadného zboží za každý den prodlení.
5. Dodavatel uhradí Objednateli následující smluvní pokuty v případě nedodržení následujících povinnos ,
přičemž těmito sankcemi není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody:
1250 Kč za vystavení reklamace
1250 Kč za nedodržení termínu vzorkování,
2500 Kč za organizaci třídění vadné dodávky,
1250 Kč za nedodržení balicích předpisů,
5000 Kč za ohrožení plynulos výroby Objednatele v důsledku opožděné dodávky,
1250 Kč za nedodání 8D reportu do 24 hod. od zaslání požadavku,
1250 Kč za každý nesprávný, neúplný nebo chybějící údaj nebo dokument na Faktuře, Dodacím listu nebo jiných
doprovodných dokumentech,
1250 Kč za nultý eskalační stupeň uplatněný vůči Dodavateli a následně násobek této sankce za každý vyšší
stupeň.
XI. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
1. Dodavatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke tře m osobám mlčenlivost ohledně informací a sdělení, o
nichž se dozví v souvislos s plněním kterékoli Objednávky či Smlouvy dle těchto VNP a které nejsou veřejně
známé (dále jen Důvěrné informace). Takovéto Důvěrné informace tvoří předmět obchodního tajemství
Objednatele. Tyto Důvěrné informace není Dodavatel bez předchozího výslovného písemného souhlasu.
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Objednatele oprávněn využít ve vlastní prospěch či prospěch tře ch osob s výjimkou osob, které jsou k tomu
oprávněny ze zákona, ale smí je použít jen pro účely plnění podle Objednávky či uzavřené Smlouvy.
2. Za důvěrné informace se považují veškeré informace týkající se smluvních jednání, cen, surovin, výrobků,
výrobních postupů, technologie, včetně informací nančních, technických, provozních i právních, které
Odběratel zpřístupní Dodavateli a jeho pracovníkům.
3. Dodavatel vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešel tomu, že informace budou zpřístupněny
jakýmkoliv tře m osobám. Dále nevydá ani nebude souhlasit s vydáním skových zpráv nebo oznámení
týkajících se Smlouvy nebo účas Dodavatele na plnění Smlouvy. Výjimku tvoří informace poskytované v
rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy. Zároveň bude po všech svých Subdodavatelích a
zástupcích požadovat, aby souhlasili s těmito omezeními a povinnostmi stanovenými v tomto ustanovení.
4. Povinnos Dodavatele podle odst. 1 až 3 tohoto článku budou trvat i po zániku Smlouvy
5. O porušení odst. 1 až 3 tohoto článku se nejedná, pokud se informace podle odst. 1 tohoto článku stane
veřejně známou jinak, než neoprávněným prozrazením nebo zveřejněním, které smlouva zakazuje.
6. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnos dle čl. XII. smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za
každé jednotlivé porušení. Dodavatel je povinen zapla t Objednateli do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno
vyúčtování smluvní pokuty.
XII. NÁHRADA ŠKODY
1. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody ani nároku na smluvní pokutu.
2. Objednatel je oprávněn vedle nároků z odpovědnos za vady a/nebo smluvní pokuty požadovat též náhradu
škody a ušlý zisk vzniklý z důvodu pozastavení či zpoždění výroby v důsledku vady zboží.
XIII. VYŠŠÍ MOC
1. Smluvní strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinnos ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají
okolnos vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za případy Vyšší moci se považují zejména stávka,
epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání apod. Za případy Vyšší moci se nepovažují
zejména změny cen vstupních surovin, neplnění dodávek ze strany dodavatelů a subdodavatelů Dodavatele.
2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění sankcí pro Smluvní straně pos žené Vyšší mocí.
3. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než 45 dnů jsou obě Smluvní strany oprávněny od Smlouvy
odstoupit.
XIV. PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
1. Objednatel poskytnu m Technických podkladů a Nástrojů Dodavateli dává Dodavateli omezenou nevýlučnou
licenci na využívání práv duševního a průmyslového vlastnictví, které jsou s těmito Technickými podklady a
Nástroji spojené. Použi této licence je omezeno výhradně na výrobu Zboží pro Objednatele. Licence trvá po
dobu trvání Smlouvy a zaniká spolu se skončením Smlouvy. Dodavatel není oprávněn využívat tato práva
duševního a průmyslového vlastnictví k jinému účelu než zhotovení Zboží pro Objednatele.
2. Dodavatel odpovídá za jakékoliv porušení cizích práv duševního a průmyslového vlastnictví tře ch osob, které
nastane v souvislos se zhotovováním Zboží nebo v souvislos se Smlouvou. Dodavatel odpovídá za to, že Zboží
dodané Objednateli neporušuje jakákoliv práva duševního nebo průmyslového vlastnictví tře ch osob, a to ani v
celku nebo jakákoliv jeho část. Dodavatel za porušení těchto práv neodpovídá pouze v případě, že tato práva
poruší Objednatel poskytnu m Technických podkladů a Nástrojů a Dodavatel o takovém porušení ani při
vynaložení odborné péče nemohl vědět.
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3. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech vlastních právech duševního a průmyslového
vlastnictví a všech právech duševního a průmyslového vlastnictví tře ch osob, ke kterým je Dodavatel oprávněn
udělovat sublicence, a které použil na zhotovení Zboží. Použité licence a sublicence musí umožňovat vývoz Zboží
do všech zemí, do nichž Objednatel dodává Zboží nebo výrobky, na jejichž výrobu se Zboží používá. Dodavatel
osvobozuje Objednatele a odběratele Objednatele od jakýchkoliv nároků za použi těchto práv duševního a
průmyslového vlastnictví.
4. Strany jsou povinny se neprodleně navzájem informovat o jakýchkoliv nárocích jakýchkoliv tře ch osob
týkajících se práv duševního a průmyslového vlastnictví a vzájemně spolupracovat na vyřešení vzniklé situace.
5. Dodavatel není oprávněn si zaregistrovat jakékoliv právo duševního a průmyslového vlastnictví, které patří
Objednateli včetně práv vzniklých v souvislos s vývojovou Objednávkou Objednatele nebo v rámci konzultací s
odborníky, spolupracujícími osobami nebo zaměstnanci Objednatele. V případě, že Dodavatel získá tato práva v
rozporu s předchozí větou, je povinen neprodleně je převést na Objednatele.
Dodavatel uhradí Objednateli následující smluvní pokuty v případě nedodržení následujících povinnos , přičemž
těmito sankcemi není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody: -1250 Kč za vystavení reklamace -1250 Kč
za nedodržení termínu vzorkování, -2500 Kč za organizaci třídění vadné dodávky, -1250 Kč za nedodržení balicích
předpisů, -5000 Kč za ohrožení plynulos výroby Objednatele v důsledku opožděné dodávky, -1250 Kč za
nedodání 8D reportu do 24 hod. od zaslání požadavku, -1250 Kč za každý nesprávný, neúplný nebo chybějící
údaj nebo dokument na Faktuře, Dodacím listu nebo jiných doprovodných dokumentech, -1250 Kč za nultý
eskalační stupeň uplatněný vůči Dodavateli a následně násobek této sankce za každý vyšší stupeň.
XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Objednatel je oprávněn VNP aktualizovat. VNP v účinném znění jsou umístěny na webových stránkách
společnos SOLVETECH ENGINEERING s.r.o.
2. Zánikem účinnos Smlouvy a/nebo VNP či některého jejich ustanovení nezanikají nároky z vad zboží a nároky
na smluvní pokutu či náhradu škody. Smluvní strany jsou povinny splnit vše, na čemž se před zánikem účinnos
Smlouvy a/nebo VNP dohodly, nedohodnou-li se jinak.
3. Splatnost nároku z vad zboží, smluvní pokuty či náhrady škody je 14 dní od vystavení písemného vyúčtování
takového nároku.
4. Dodavatel nesmí převést své závazky a pohledávky z Objednávky či Smlouvy vcelku nebo částečně na tře
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takový úkon neplatný.
5. Jestliže některé ustanovení VNP je neplatné nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení těchto
VNP platná. V čás , která je tvořena neplatným ustanovením se bude vztah Objednatele a Dodavatele řídit
obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
6. Právní vztahy vyplývající ze Smluv a/nebo VNP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou ustanovení § 1765 a § 1766
Občanského zákoníku.
7. Objednatel a Dodavatel jsou povinni usilovat o řešení veškerých sporů vyplývajících ze Smluv smírnou cestou.
Nepodaří-li se spor smírně vyřešit, spor projedná a rozhodne obecný soud České republiky, přičemž podle § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude soudem příslušným k řešení sporů ze Smluv soud
určený podle sídla Objednatele.
8. Tyto všeobecné nákupní podmínky nabývají účinnos dne 01.01.2022.
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