VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.
Základní ustanovení
Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se
kupních smluv a smluv o dílo (dále jen „Smlouvy“ či „Smlouva“), ve kterých společnost Q TECH
s.r.o., Troubelice 354, PSČ 783 83, IČ: 25865943, vystupuje jako kupující nebo objednatel zboží,
provedení díla nebo poskytnutí služeb (dále jen „předmět plnění“).
Tyto VNP tvoří nedílnou součást Smluv ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Společnost Q TECH s.r.o. je dále v těchto VNP pokud jde o
Smlouvy označována jako „kupující“. Prodávající a zhotovitelé jsou dále v těchto VNP, pokud jde o
Smlouvy, označováni pouze jako „prodávající“.
Vzájemná práva a povinnosti stran se řídí zněním těchto VNP účinným ke dni učinění návrhu na
uzavření Smlouvy (objednávky). Tyto VNP jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné jako součást
uzavřené Smlouvy na předmět plnění sjednaný dle objednávky kupujícího. Odsouhlasením
objednávky nebo splněním předmětu plnění přistupuje prodávající k těmto VNP.
VNP jsou zveřejněny na internetové stránce kupujícího, a to www.qtech.cz. Případnou změnu těchto
VNP kupující oznámí prodávajícímu zveřejněním tamtéž.
Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto VNP přednost. Tyto VNP pak mají přednost
před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami prodávajícího, či třetích osob, a to i v případě, že na
ně prodávající výslovně odkáže v jakýchkoli svých dokumentech, nebo jinak při jednáních o Smlouvě.
1. Nabídka a její přijetí
1.1.
Kupující činí objednávky u prodávajícího pouze na svých formulářích. V objednávce uvede zboží,
dílo nebo službu podle nabídky prodávajícího, jeho množství, cenu, dodací lhůtu a případně dodací
podmínky, mají-li se lišit od dodacích podmínek podle VNP. Objednávka se zasílá prodávajícímu
v písemné formě dopisem prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb, datovou schránkou,
faxem nebo e-mailem.
1.2.
Není-li mezi smluvními stranami zavedena jiná praxe, je prodávající povinen ve lhůtě 5 (pěti) dnů od
doručení objednávky kupujícího potvrdit akceptaci objednávky, a to buď písemným potvrzením, nebo
pouze vyznačením razítka a podpisu příslušné osoby na objednávce kupujícího. Potvrzení objednávky
bude doručeno kupujícímu v písemné formě dopisem prostřednictvím poskytovatele doručovacích
služeb, internetového portálu, datové schránky, faxu nebo e-mailu. Potvrzením objednávky je
Smlouva uzavřena.
1.3.

Je-li mezi smluvními stranami zavedena praxe, podle které může prodávající vyjádřit souhlas
s objednávkou odesláním zboží, provedením díla či poskytnutím služby dle objednávky bez
vyrozumění kupujícího, dojde k uzavření Smlouvy odesláním zboží, provedením díla či
poskytnutím služby avšak pouze za předpokladu, že zboží, dílo nebo služba budou
kupujícímu doručeny v souladu s objednávkou bez jakýchkoli odchylek a ve lhůtě jednoho
týdne od doručení objednávky prodávajícímu.
1.4.
Uvede-li prodávající v potvrzení objednávky jakékoli, byť nepodstatné změny či doplňky k údajům
kupujícího, považuje se toto potvrzení objednávky za nový návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je
v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud kupující ve lhůtě 5 (pěti) dnů od doručení potvrzení
objednávky od prodávajícího písemně bezvýhradně potvrdí prodávajícímu souhlas se změnou
objednávky.
1.5.
Je-li předmětem plnění zhotovení díla nebo poskytnutí služeb, je prodávající povinen provést toto dílo
či poskytnout tyto služby v souladu se zájmy kupujícího, které prodávající zná nebo musel znát.
Prodávající se zavazuje dílo či služby provádět resp. poskytovat s odbornou péčí. Prodávající je
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povinen oznámit kupujícímu všechny okolnosti, které zjistil při realizaci předmětu plnění Smlouvy a
které mohou mít vliv na pokyny kupujícího. Prodávající není oprávněn bez výslovného předchozího
souhlasu kupujícího pověřit zcela nebo částečně třetí osoby realizací předmětu plnění Smlouvy
s kupujícím.
1.6.
Pověří-li prodávající realizací předmětu plnění Smlouvy zcela nebo zčásti třetí osobu, nahradí újmu jí
způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám, a to bez ohledu na to, zda se taková třetí osoba zavázala
provést určitou činnost samostatně či nikoliv.
1.7.
Prodávající je povinen nahradit škodu na věcech, jež mu předal kupující k realizaci předmětu plnění
Smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Není-li stanoveno jinak,
není kupující povinen hradit prodávajícímu náklady, které prodávající vynaložil při realizaci předmětu
plnění Smlouvy, ledaže z jejich povahy nepochybně vyplývá, že nejsou zahrnuty v ceně a kupující
úhradu těchto nákladů písemně potvrdil. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, jež nebyly
vynaloženy účelně a efektivně.
2. Dodací podmínky
2.1.
Dodání předmětu plnění Smlouvy se řídí INCOTERMS 2010, doložkou DAP, kdy místem plnění je
adresa kupujícího uvedená v objednávce (nebo jiná adresa písemně oznámená nejpozději
s objednávkou), nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající dodá předmět
plnění na místo plnění ve lhůtě uvedené v objednávce kupujícího.
2.2.
Není-li prodávající schopen dodat předmět plnění řádně (ve sjednaném množství, kvalitě a provedení)
a včas, je povinen o tom bezodkladně informovat kupujícího. Současně je prodávající povinen
informovat kupujícího o důvodu prodlení a jeho předpokládané délce. Prodlení prodávajícího
s dodáním předmětu plnění delší než 30 dnů se vždy považuje za podstatné porušení Smlouvy a
kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena ostatní práva kupujícího.
2.3.
Kupující není povinen přijmout předmět plnění před sjednaným datem dodání. V takovém případě je
prodávající povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit na svůj účet řádné skladování předmětu
plnění a jeho předání kupujícímu v termínu dodání.
2.4.
Kupující není povinen přijmout menší nebo větší než sjednané množství předmětu plnění. Kupující je
oprávněn podle svého uvážení převzít i menší než sjednané množství předmětu plnění. Převzetí
menšího množství předmětu plnění kupujícím nemá vliv na ostatní jeho práva.
2.5.
Dílčí dodávky jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Dodá-li prodávající
kupujícímu větší množství či počet předmětu plnění, než bylo ujednáno, je Smlouva na toto větší
množství uzavřena pouze za předpokladu, že je kupující výslovně přijme bez zbytečného odkladu po
jeho dodání. Pokud tak neučiní, Smlouva uzavřena není a ustanovení § 2093 občanského zákoníku se
neaplikuje.
2.6. Kupující není povinen převzít od prodávajícího předmět plnění, který vykazuje jakékoli vady
nebo nedodělky.
3. Dokumentace
3.1.
Prodávající je povinen s předmětem plnění předat kupujícímu:
a) dodací list
4. Cena
4.1.
Cena předmětu plnění je určena ceníkem prodávajícího, nevyplývá-li v konkrétním případě jiná cena
ze Smlouvy, nebo z cenové nabídky prodávajícího. Ceník prodávajícího je závazný pro obě smluvní
strany vždy minimálně po dobu jednoho kalendářního roku (po dobu šesti měsíců apod.). Ceník
nemůže být prodávajícím v době jeho platnosti jednostranně měněn, a to ani z důvodu zvýšení
nákladů prodávajícího např. v důsledku změny kurzu měn.
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4.2.
V ceně jsou zahrnuty náklady na přepravu do místa plnění a balení předmětu plnění.
5. Záruka
5.1.
Prodávající je povinen dodat předmět plnění v souladu se Smlouvou, těmito VNP a zejména v
množství, jakosti a provedení podle Smlouvy. Předmět plnění vždy musí splňovat technické
požadavky stanovené právními předpisy České republiky. V případě speciálních technicko-jakostních
požadavků kupujícího, které prodávajícímu oznámil nejpozději s objednávkou předmětu plnění, musí
předmět plnění splňovat i tyto technicko-jakostní požadavky kupujícího.
5.2.
Prodávající je povinen zajistit na vlastní náklady případné potřebné atesty, či povolení nebo schválení
státních orgánů země původu předmětu plnění, jakož i České republiky.
5.3.
Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět plnění záruku v minimální délce 24 měsíců od data
převzetí předmětu plnění kupujícím. Poskytuje-li výrobce předmětu plnění záruční dobu delší, je tato
delší záruční doba automaticky poskytována prodávajícím kupujícímu.
5.4.
Společně s předmětem plnění je prodávající povinen předat kupujícímu příslušný záruční list.
Nebude-li kupujícímu předán záruční list, stanoví se délka záruční doby v souladu s tímto
ustanovením VNP.
6. Odpovědnost za vady, reklamace, náhrada škody
6.1.
Kupující je povinen vady předmětu plnění písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění, nejpozději pak do konce záruční doby. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu
nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí předmětu plnění zjištěné zjevné vady předmětu plnění, dodání
jiného množství předmětu plnění, neúplnost dodávky předmětu plnění a zjevnou porušenost dodávky
předmětu plnění.
6.2.
Prodávající je povinen odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě uvedené v oznámení kupujícího o
vadách tzv. „reklamační formulář“.
6.3.
Nároky kupujícího z vad předmětu plnění:
a) požadovat odstranění vad opravou předmětu plnění, jsou-li vady opravitelné,
b) požadovat odstranění vady dodáním nového předmětu plnění bez vady, nebo dodáním chybějícího
předmětu plnění,
c) požadovat slevu z ceny vadného předmětu plnění,
d) odstoupit od Smlouvy.
Volbu nároku z vad předmětu plnění oznámí kupující prodávajícímu v zaslaném oznámení o vadách
nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
6.4.
Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit vždy bez předchozí volby jiného nároku z vad předmětu
plnění, jestliže množství dodaného předmětu plnění je menší než sjednané množství, nebo jestliže
předmět plnění vykazuje takové vady, které znemožňují kupujícímu jeho řádné užívání, nebo předmět
plnění nesplňuje technicko-jakostní požadavky. Uvedené vady předmětu plnění se považují za
podstatné porušení Smlouvy.
6.5.
Prodávající se zavazuje vyměnit dodaný předmět plnění, který se následkem vadného materiálu, vadné
výroby, konstrukčního řešení stal nepoužitelným nebo přestal splňovat technicko-jakostní požadavky.
6.6.
Pokud dodaný předmět plnění má zjevné vady, není kupující povinen až do doby úplného odstranění
vad předmětu plnění nebo dodání náhradního předmětu plnění za vadný předmět plnění platit cenu
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předmětu plnění příp. dosud neuhrazenou část ceny předmětu plnění. Totéž platí, bude-li dodáno
menší než sjednané množství předmětu plnění.
6.7.
Sleva z kupní ceny bude odpovídat rozdílu mezi hodnotou bezvadného plnění a plnění vadného.
Prodávající je povinen vyúčtovat tuto slevu do 5 pracovních dnů od uplatnění slevy kupujícím.
6.8.
Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady.
6.9.
V případě, že prodávající poruší jakoukoli povinnost stanovenou ve Smlouvě, VNP, či právní
povinnosti vztahující se ke Smlouvě a předmětu plnění, či pokud v dokladech předaných a
předložených kupujícímu budou uvedeny nepravdivé, zavádějící či neúplné údaje, je prodávající
povinen nahradit kupujícímu veškerou újmu, která v důsledku toho kupujícímu vznikne včetně úhrady
případných sankcí uplatněných vůči kupujícímu ze strany zákazníků kupujícího z důvodu porušení
povinností prodávajícím. Škoda se bude hradit v penězích, pokud se strany nedohodnou jinak.
6.10.
V případě, že porušení povinností prodávajícím je podstatným porušením, je kupující oprávněn
odstoupit od jednotlivé, dílčí nebo rámcové Smlouvy uzavřené s prodávajícím.
6.11.
Strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v souladu s platným právními předpisy, těmito VNP
a Smlouvou. Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
případně vzniklých škod.
6.12.
Kupující neodpovídá v rozsahu povoleném platnými předpisy za ušlý zisk, ani za žádné nepřímé,
nahodilé a následné škody, ztráty smluv, dat, provozního času či škody vzniklé nedosažením
předpokládaných výsledků a podnikatelských záměrů prodávajícího. Výše náhrady jakékoli škody
způsobené kupujícím prodávajícímu v souvislosti s jakoukoli Smlouvou bude v každém případě
omezena maximální částkou, která se rovná ceně plnění ze Smlouvy, v souvislosti se kterým došlo ke
vzniku škody.

7. Platební podmínky, fakturace
7.1.
Pokud není v případné rámcové Smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo v
jednotlivých Smlouvách výslovně ujednáno jinak, platí pro předmět plnění dodaný podle těchto VNP
tyto platební podmínky:
Splatnost faktur je 60 dní od data vystavení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit
fakturu nejdříve po úplném převzetí celého předmětu plnění kupujícím. Platba se uskutečňuje
platebním příkazem na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře.
7.2.
U provedeného díla nebo u poskytnutých služeb bude vždy přílohou k faktuře oboustranně podepsaný
protokol nebo jeho kopie o předání/převzetí.
7.3.
V případě, že prodávající vyúčtuje chybně předmět plnění, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude
obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy, je kupující oprávněn vadnou fakturu
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající je povinen vystavit novou bezchybnou fakturu.
Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti a znovu
začíná běžet dnem doručení nově vyhotovené faktury.
7.4.
Za termín úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7.5.
Spočívá-li předmět plnění ve zhotovení díla a dílo se provádí po částech, vylučuje se právo
prodávajícího na zaplacení ceny za každou část díla při jejím provedení ve smyslu ust. § 2610 odst. 2
občanského zákoníku. Rovněž se vylučuje právo požadovat během provádění díla přiměřenou část
odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku.
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8. Úroky z prodlení
8.1.
V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je strana, která je se zaplacením v prodlení povinna
zaplatit druhé straně úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05% dlužné částky za každý den
prodlení.
9. Smluvní pokuty
9.1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu:
a) v případě prodlení s dodáním předmětu plnění včetně dokumentace dle Smlouvy ve výši 0,5%
denně po dobu prodlení, a to až do výše 10% ceny dodávky bez DPH,
b) v případě dodání vadného předmětu plnění ve výši 20 % ceny vadného předmětu plnění.
c) v případě dodání menšího množství předmětu plnění ve výši 0,05% denně z ceny nedodaného
množství předmětu plnění, bez DPH,
d) v případě způsobení škod na majetku nebo zdraví kupujícího nebo jeho zaměstnanců 100 000 Kč za
každý jednotlivý případ.
9.2.
Smluvní pokuta bude uhrazena na účet kupujícího do 15 dnů ode dne výzvy k jejímu uhrazení.
9.3.
Právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody v plném rozsahu není dotčeno
uplatněním nároku na smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neaplikuje.
9.4.
Kupující je oprávněn kdykoli započítat nárok na smluvní pokutu na splatnou pohledávku kupujícího,
zejména na cenu dodaného předmětu plnění vyúčtovanou fakturou prodávajícího. Smluvní strany se
dále dohodly, že kupující je oprávněn proti pohledávce prodávajícího započíst jakékoliv pohledávky,
tedy i své pohledávky vůči prodávajícímu, které lze ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského
zákoníku považovat za nejisté nebo neurčité.
10. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody na předmětu plnění
10.1.
Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na předmětu plnění přecházejí na kupujícího jeho
převzetím kupujícím v místě plnění.
11. Ukončení Rámcové smlouvy a Smluv
11.1.
Je-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena Rámcová smlouva, je kupující oprávněn od ní odstoupit
v následujících případech:
a) byl podán u soudu insolvenční návrh týkající se prodávajícího;
b) nabylo účinnosti rozhodnutí o vstupu prodávajícího do likvidace;
c) prodávající nesplní své povinnosti z Rámcové smlouvy ani do 30 dnů po tom, co byl kupujícím
písemně upozorněn na toto porušení;
d) prodávající opakovaně poruší své povinnosti z Rámcové smlouvy, ačkoliv byl na dřívější porušení
již kupujícím písemně upozorněn, zejména je v prodlení s dodáním předmětu plnění, předmět plnění
má vady nebo je dodáno menší množství předmětu plnění.
11.2.
Je-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena Rámcová smlouva na dobu neurčitou, je kterákoli ze
smluvních stran oprávněna Rámcovou smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní době počínající
běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.
11.3.
Kupující je oprávněn odstoupit od jednotlivých Smluv v následujících případech:
a) byl podán u soudu insolvenční návrh týkající se prodávajícího;
b) nabylo účinnosti rozhodnutí o vstupu prodávajícího do likvidace;
c) prodávající je v prodlení s dodáním předmětu plnění, nebo s dodáním povinné dokumentace, nebo
dodá menší než sjednané množství předmětu plnění;
d) nastane-li situace upravená v ust. čl. 6.3. a ust. čl. 6.4. těchto VNP;
e) prodávající je v prodlení s odstraněním reklamovaných vad předmětu plnění o více než 14 dnů.
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11.4.
Odstoupením od Rámcové smlouvy nebo jednotlivé Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti
smluvních stran z příslušné Smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároku na smluvní pokutu, volby práva a případných dalších práv a povinností sjednaných
pro případ ukončení Smlouvy.
11.5.
Ustanovení těchto VNP se použijí v plném rozsahu na jednotlivé Smlouvy uzavřené před ukončením
Rámcové smlouvy až do doby úplného vypořádání vzájemných práv a povinností z takovýchto Smluv.
12. Důvěrnost informací
12.1.
Prodávající a kupující se zavazují zacházet se všemi neveřejnými obchodními a technickými
podrobnostmi, se kterými se seznámí prostřednictvím obchodních vztahů, jako s obchodním
tajemstvím. Veškeré neveřejné obchodní a technické podrobnosti se považují za důvěrné informace.
12.2.
Žádná smluvní strana nesdělí důvěrné informace žádné jiné osobě než svým odborným poradcům a
oprávněným zaměstnancům. Smluvní strana neprodleně informuje druhou stranu, bude-li si vědoma
porušení důvěrnosti informací kteroukoli osobou.
12.3.
Povinnosti dodržování důvěrnosti informací, o nichž se hovoří v tomto článku VNP, se nevztahují na
informace:
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto
článku ze strany příjemce informací;
b) které jsou příjemci informací známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto
informací od druhé smluvní strany;
c) které budou následně příjemci informací sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž
není ve vztahu k nim nijak vázána;
d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
13. Vyšší moc
13.1.
Za případy vyšší moci jsou stranami považovány takové mimořádné okolnosti (např. stávka, přírodní
katastrofa, apod.), které brání dočasně nebo i trvale plnění Smlouvou stanovených povinností, které
nastávají po nabytí platnosti Smlouvy a které nemohly být ani smluvními stranami předvídány nebo
odvráceny. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny
splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a
všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění
dodávek od subdodavatelů, výluky a nezákonné stávky apod.
13.2.
Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně, nejpozději do 10 dnů,
informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace,
že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. Nedodržení této lhůty má za
následek zánik práva dovolávat se této události.
14. Doručování
14.1.
Jakékoliv oznámení bude považováno za doručené příslušnému adresátovi v den obdržení při
doručování e-mailem, internetovým portálem, faxem či při osobním doručování a desátým dnem po
podání oznámení k poštovní přepravě v České republice při doručování doporučeným dopisem na
adresy uvedené v Rámcové smlouvě, nebo ve Smlouvě a rovněž tak desátým dnem při doručování
písemnosti prostřednictvím datové schránky.
14.2.
Za osvědčení o doručení veškerých oznámení, která mají být nebo mohou být mezi prodávajícím a
kupujícím učiněna, budou považovány následující dokumenty:
a) v případě doručení faxem, faxem vytištěná zpráva o doručení oznámení na příslušné faxové číslo
uvedené ve Smlouvě;
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b) v případě doručení e-mailem, potvrzení o doručení oznámení na příslušnou e-mailovou adresu
uvedenou ve Smlouvě;
c) v případě doručení osobně, písemné potvrzení o přijetí;
d) v případě doručování poštou, podací lístek osvědčující podání zásilky k přepravě doporučenou
poštou na adresu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo ve Smlouvě před více než třemi dny;
e) v případě doručování datovou schránkou, potvrzení o odeslání písemností z datové schránky.
15. Volba práva
15.1.
Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé ze Smluv a v souvislosti s nimi se řídí
českým právem.
Právní vztahy neupravené Smlouvou a těmito VNP se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
právních předpisů souvisejících.
16. Řešení sporů
16.1.
Všechny spory vznikající ze Smluv včetně otázky jejich platnosti bude řešit v souladu s ustanovením
§89a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, v platném znění, věcně příslušný obecný soud
kupujícího, jehož příslušnost je dána adresou sídla kupujícího.
17. Ostatní ustanovení
17.1.
Vylučuje se právo prodávajícího dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních jednáních
a jiných skutečnostech v elektronickém systému kupujícího podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku.
Dále se vylučuje právo prodávajícího dovolat se ke svému prospěchu obsahu a doby vystavení
písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu kupujícího
podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku.
17.2.
Spočívá-li předmět plnění v provedení díla, vylučují strany aplikaci ustanovení § 2595 občanského
zákoníku, tedy právo prodávajícího odstoupit od rámcové nebo dílčí smlouvy v případě, že kupující
trvá na provedení díla podle příkazu nebo s použitím věcí, které jsou podle prodávajícího k provedení
díla zřejmě nevhodné.
17.3.
Prodávající není oprávněn postoupit či převést Smlouvu nebo jednotlivá práva a povinnosti ze Smluv
bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
17.4.
Smluvní strany sjednávají prodloužení promlčecí lhůty pro veškerá práva náležející kupujícímu
vzniklá na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou, která
podléhají promlčení, na 5 let.
17.5.
Uzavřením dílčí smlouvy přebírá prodávající na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 nebezpečí změny
okolností. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností i ve smyslu § 2620 odst. 2
občanského zákoníku v případě, spočívá-li předmět plnění v provedení díla.
17.6.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo těchto VNP neplatné či neúčinné, protiprávním
nebo nevymahatelným, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe
odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
Tyto VNP jsou platné od 1. 3. 2015
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