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Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky Zboží 

Platné od 1.8.2020 

I. 

Základní ustanovení 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodávky Zboží (dále jen „VOPZ“) jsou vydané dle § 1751 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) prodávajícím VAE ProSys 

s.r.o., IČO 64084761, DIČ CZ64084761 se sídlem Technologická 429, Ostrava, zapsaným u Krajského 

soudu  Ostrava, oddíl C, vložka 8633 (dále jen „Prodávající“) a upravují vztahy při dodávkách zboží mezi 

Prodávajícím a Kupujícím. Veškeré odchylky od VOPZ musí být písemně dohodnuty v příslušné kupní 

smlouvě a nebo jsou součástí konkrétní nabídky Prodávajícího Kupujícímu. Plnění Prodávajícího ze 

Smlouvy slouží výlučně zájmu Kupujícího.  

1.2 V těchto VOPZ mají uvedené pojmy následující význam: “Smlouva” znamená kupní smlouvu uzavřenou 

mezi stranami včetně všech jejich příloh a dodatků nebo objednávku Kupujícího. „Nabídka“ a 

„Objednávka“ určuje konkrétní obchodní podmínky, za kterých Prodávající dodá zboží Kupujícímu. 

“Zboží” znamená movité věci určené jednotlivě nebo co do množství a druhu dle specifikace uvedené ve 

Smlouvě. 

1.3 Nabídka je vždy odvolatelná a lze ji odvolat, pokud odvolání dojde Kupujícímu před doručením akceptace 

nabídky Kupujícím Prodávajícímu. Akceptace Nabídky formou Objednávky musí respektovat nabídku 

Prodávajícího. 

1.4 Veškeré údaje o váze, rozměrech, výkonové parametry, ceny a další informace, uváděné v katalogových 

a cenových listech jsou závazné, pouze pokud je toto výslovně uvedeno ve Smlouvě nebo v Nabídce 

Prodávajícího.  

1.5 Prodávající může dodat Zboží s jiným objednacím číslem, než je uvedeno v Objednávce v případě, že 

jde o novou výrobní verzí objednaného Zboží v souladu s dokumentací výrobce a Prodávající zaručuje 

shodnou funkci s původní verzí Zboží. V takovém případě se nejedná o změnu Objednávky ze strany 

Prodávajícího.  

1.6 Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se ke Zboží, které byly jednou stranou předány druhé 

straně, zůstávají výlučným majetkem předávající strany a mohou být použity pouze k výrobě, montáži, 

uvedení do provozu a údržbě Zboží.  

1.7 Bez prokazatelného souhlasu předávající strany nesmí druhá strana tyto podklady používat jinak, než je 

uvedeno ve Smlouvě nebo v Nabídce, ani si pořizovat kopie, reprodukovat a předat třetí osobě. Za třetí 

osobu není považován konečný uživatel Zboží, pokud je odlišný od Kupujícího. 

 

 

                                                                           II. 

                                 Přechod rizik, dodání zboží a prodlení prodávajícího 

2.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v souladu s dohodnutými podmínkami dodávky    

dle INCOTERMS, poslední vydání v době uzavření Smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, platí 

podmínka dodávky Incoterms 2010 "Ex works" (EXW). Pokud platí podmínka dodávky Ex works a 

Prodávající se na žádost Kupujícího zaváže odeslat Zboží do místa určeného Kupujícím, rizika ztráty nebo 

škody na Zboží přecházejí na Kupujícího nejpozději předáním Zboží prvnímu dopravci. 

2.2 Pokud není uzavřena Smlouva, řídí se termín dodání a platební podmínky Nabídkou. Není-li v Nabídce 

stanoveno jinak, dodací lhůta začíná běžet od přijetí objednávky Prodávajícím nebo po zaplacení zálohové 

platby Kupujícím, byla-li dohodnuta. 

Pokud je termín dodání stanoven lhůtou, začíná tato běžet splněním poslední z následujících podmínek: 

a) Uzavření Smlouvy nebo doručení objednávky Prodávajícímu. 

b) Vydání všech povolení k dodání nebo dovozu Zboží zajišťovaných Kupujícím. 

c) Připsání prvé zálohové platby na účet Prodávajícího, pokud byla zálohová platba dohodnuta ve Smlouvě 

nebo v Nabídce. 



 

 
 VAE ProSys s.r.o. 

Technologická 429 

708 00 Ostrava-Pustkovec 

Czech Republic 

 

 

2/4 

 

d) Poskytnutí veškerého protiplnění ze strany Kupujícího, zejména předání potřebné dokumentace, byla-

li ve Smlouvě či Nabídce požadována.                                                                                                                                                                      

     2.3  Zboží je dodáno řádně a včas, i pokud je dodáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému a        

      bezpečnému užívání Zboží. Tímto ustanovením nejsou nikterak dotčena práva Kupujícího z vad Zboží.              

      Dílčí dodávky Zboží jsou povoleny. 

     2.4  Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží opravňuje Kupujícího k uplatnění úroků z prodlení vůči    

            Prodávajícímu, a to od data dohodnuté doby dodání Zboží. 

     2.5  Úroky z prodlení jsou sjednány ve výši 0,05 % z celkové ceny Zboží bez DPH za každý den prodlení.   

            Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována maximální částkou ve výši 10 % celkové ceny Zboží   

            bez DPH. 

     III. 

                                                               Platební podmínky 

3.1 Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, rozumí se cena Zboží bez DPH. Platební podmínky jsou stanoveny 

ve Smlouvě či Nabídce Prodávajícího. 

3.2 Prodlení Kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků opravňuje Prodávajícího k uplatnění úroků z 

prodlení vůči Kupujícímu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení Kupujícího se 

zaplacením jeho peněžních závazků vyplývajících ze Smlouvy nebo jakéhokoli jiného závazkového 

vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím opravňuje Prodávajícího k pozastavení dodání Zboží, a to až do 

úplného zaplacení peněžních závazků Kupujícího. Doba pro dodání Zboží se prodlužuje minimálně o 

dobu prodlení Kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků. 

3.3 Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny Zboží. Výhrada vlastnictví 

nemá vliv na přechod rizik. 

 

 

                                                                              IV. 

                                              Záruka za jakost a práva z vadného plnění 

4.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá 

Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: 

• má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, 

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost 

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky. 

4.2 Prodávající poskytuje záruku na Zboží, která odpovídá záručním podmínkám poskytovaným výrobcem 

Zboží. Záruční podmínky jsou uvedeny v Nabídce či Smlouvě. Toto ustanovení se nepoužije u zboží 

prodávaného za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené 

jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou 

zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující je povinen písemně 

oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží (včetně vad skrytých) neprodleně poté, kdy mohl vadu zjistit, 

nejpozději však do uplynutí záruční doby. Vady Zboží, které mohou způsobit škodu, je Kupující povinen 

oznámit Prodávajícímu okamžitě s následným písemným potvrzením. Písemné oznámení vady Zboží 

musí obsahovat popis vady, případně uvedení, jak se vada projevuje. 

Kupující nese nebezpečí škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku. 

4.3 Po doručení oznámení vady Zboží je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady tyto 

vady Zboží odstranit. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží a na Zboží nejsou zjištěny 

žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé v 

souvislosti s tímto oznámením. 

4.4 Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, a vady 

Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu nebo chybnou konstrukcí, 

zejména vady Zboží vzniklé chybnou instalací a údržbou, nedodržením výrobcem stanovených 

provozních podmínek, přepětím, podpětím, rušením, nadměrným namáháním, mechanickým 
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poškozením, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, 

stavebními a montážními pracemi jiných osob než Prodávajícího a všemi dalšími příčinami bez zavinění 

Prodávajícího. V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění a ze záruky není Prodávající povinen 

odstraňovat bezplatně vady Zboží na jiném místě než ve své označené provozovně nebo v místě 

smluveném pro dodání Zboží. 

 

 

                                                                              V. 

                                                                       Vyšší moc 

5.1 Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají 

okolnosti Vyšší moci. Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a 

brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku 

nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku 

předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, 

mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, blokáda, zákaz vývozu nebo zákaz dovozu zboží, 

surovin nebo služeb, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie i jakákoliv jiná 

překážka způsobená úkony nebo opomenutím orgánů veřejné moci, teroristický útok apod. Vyšší moc 

vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí. Strana dovolávající se 

postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá 

rozumná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností. V případě trvání Vyšší moci po 

dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit. 

 

 

 

                                                                            VI. 

                                      Odpovědnost za škodu a omezení prodeje Zboží 

6.1 Prodávající není odpovědný za nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti se 

Smlouvou, jako jsou ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání Zboží, náklady 

kapitálu, náklady spojené s pozdním dodáním Zboží nebo s nedosažením parametrů Zboží apod. Celková 

souhrnná povinnost Prodávajícího k náhradě veškerých škod včetně smluvních pokut a dalších nároků 

vzniklých v souvislosti s porušením povinností Prodávajícího nesmí v žádném případě převýšit maximální 

částku ve výši 10 % celkové ceny dodaného Zboží bez DPH, kterého se porušení povinností týká. Žádné z 

výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé 

nedbalosti. 

6.2 Kupující prohlašuje, že si je vědom, že Zboží může podléhat českým nebo zahraničním předpisům o 

kontrole vývozu, které mohou zakazovat prodej, pronájem nebo jiný způsob převodu nebo použití Zboží 

bez povolení pro vývoz či reexport. Kupující se zavazuje dodržovat aktuálně platné předpisy. Kupující dále 

prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše uvedené předpisy mohou doznat změn, a že se uplatní na 

smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím ve znění platném v konkrétním čase. V případě změn těchto 

předpisů má Prodávající právo na náhradu všech nákladů souvisejících s nerealizovanými dodávkami zboží 

Kupujícímu z těchto důvodů.  

6.3 Zboží nesmí být přímo ani nepřímo použito ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo 

jaderných zbraní ani jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich 

provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, 

údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést. V případě porušení tohoto 

článku ze strany Kupujícího, má Prodávající právo od Smlouvy či Nabídky odstoupit a Kupující má 

povinnost k náhradě veškerých nákladů Prodávajícího spojených s dodávkou Zboží, od které z tohoto 

důvodu Prodávající odstoupil.  
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                                                                           VII. 

                                                            Závěrečná ustanovení 

7.1 Dodání zboží se řídí právním řádem státu sídla Prodávajícího. Strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží, uzavřené dle těchto VOPZ. Veškeré spory ze Smlouvy či Nabídky, 

včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, budou rozhodovány soudy České republiky podle 

českého práva. 

7.2 Žádná ze stran není oprávněna postoupit jakoukoliv svou pohledávku vzniklou v souvislosti s dodáním 

Zboží bez písemného souhlasu druhé strany. Strany sjednávají promlčecí lhůtu veškerých práv vzniklých v 

souvislosti se Smlouvou či nabídkou na 3 roky. Strany se dohodly, že ust. § 1978 odst. 2 a § 2173 zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění se v souvislosti s dodávkou Zboží dle těchto VOPZ 

neuplatní. 


