
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ    VOPNZ-2/2019 

ELMESY s.r.o., Vídeňská 202/110, 619 00 Brno, Česká republika 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64627  
IČ: 29193222, DIČ: CZ2919322, Bankovní spojení KB Brno: CZ75 0100 0000 4361 6121 0217 
T: +420 511 187 381 | F: +420 541 212 842 | info@elmesy.cz | www.elmesy.cz       1/4 

I. 

Základní ustanovení 
1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup zboží (dále 

jen VOPNZ) se řídí veškeré obchodní závazkové vztahy mezi ELMESY 
s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 110, PSČ 619 00, IČ: 2919322, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 64627, (dále jen jako kupující) a jejími obchodními 
partnery, (dále jen jako prodávající), při odběru zboží a produktů 
prodávajícího.  

2. VOPNZ jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, popř. rámcové kupní 
smlouvy, je-li uzavírána.  

3. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních 
podmínek přednost.  

4. Kupní smlouva musí být uzavřena písemně pod sankcí neplatnosti ve 
smyslu ust. § 1758 zák. č. 89/2012, obč. zákoníku. Písemná forma 
je nutná také pro všechny její změny a dodatky.  

5. Veškeré vztahy vyplývající z těchto obchodních podmínek a kupních 
smluv uzavřených mezi jejich stranami se řídí právními předpisy 
České republiky, především zákonem č. 89/2012, (dále jen „obč. 
zákoníke“).  

6. Odsouhlasené obchodní podmínky prodávajícího, které jsou 

v rozporu s těmito VOPNZ, se v rozsahu odporujících si ustanovení 
nepoužijí a jsou tak v rozsahu odporujících si ustanovení neúčinné.  

 
II. 

Uzavření kupní smlouvy 

1. Objednávka zboží od kupujícího (nabídka ve smyslu ust. § 1731 obč. 
zákoníku) musí být písemná. Za písemnou se považuje objednávka 
učiněná prostřednictvím pošty, elektronickou poštou, faxem, též 
písemná objednávka doručená osobně.  

2. Objednávka musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy tak, aby 
smlouva mohla být uzavřena jejím jednoduchým a nepodmíněným 
přijetím, především musí objednávka obsahovat specifikaci, kvalitu, 
množství, cenu, termín a místo dodání zboží. Objednávka může 
obsahovat záruční podmínky a platební podmínky.  

3. Objednávka kupujícího je odvolatelná až do okamžiku převzetí zboží 
ve smyslu ust. § 1736 obč. zákoníku, a to i ve lhůtě pro její přijetí ve 
smyslu ust. § 1738 obč. zákoníku.  

4. Písemné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je přijetím 
nabídky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení 

nebo jiné změny je odmítnutím nabídky a považuje se za novou 
nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah 
navržené smlouvy jinými slovy. Za písemné se považuje přijetí 
učiněné prostřednictvím pošty, elektronickou poštou, faxem, též 
písemné přijetí doručené osobně. 

5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá 
účinnosti (bylo doručeno kupujícímu).  

 
III.  

Práva a povinnosti kupujícího 

1. Kupující vystaví písemnou objednávku zboží dle čl. II bodu 1 těchto 
VOPNZ. 

2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží dle kupní smlouvy na 
základě řádně vystavené faktury. Kupující nemusí kupní cenu platit 
do doby, než má možnost provést kontrolu zboží.  

3. Kupující si vyhrazuje právo neplatit za zboží dodané v rozporu se 
smlouvou či těmito VOPNZ, je však povinen takové zboží vrátit 
prodávajícímu na náklady a nebezpečí prodávajícího.   

4. Kupující je povinen odebrat (převzít) zboží za podmínek stanovených 
kupní smlouvou a těmito VOPNZ. 

5. Kupující může provést kontrolu dodaného zboží od prodávajícího na 
místě určení dle kupní smlouvy. Bude-li zjištěn rozdíl v množství nebo 
kvalitě oproti kupní smlouvě, má právo kupující dodané zboží vrátit 
zpět prodávajícímu.  

6. Kupující je oprávněn zakoupené zboží prodávat dále třetím osobám 

jako součást sestavy či jako finální výrobek pod svým jménem a 
označením.  

7. Kupujícímu svědčí práva ze záruky poskytnutá v kupní smlouvě a 
VOPNZ.  

8. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího řádně a včas o 

případných změnách svých právních poměrů, pokud jsou tyto pro 
smluvní vztah významné.  

9. Kupující není povinen převzít a zaplatit větší množství dodaného 
zboží, než bylo ujednáno v kupní smlouvě, a to ani pokud je ve 

smyslu ust. § 2093 obč. zákoníku bez zbytečného odkladu neodmítl.  
 

IV.  
Práva a povinnosti prodávajícího 

1. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího ve lhůtě pěti dnů od jejího 

doručení, když tato lhůta se považuje za lhůtu uvedenou v nabídce 
ve smyslu ust. § 1735 obč. zákoníku.  

2. Prodávající je povinen v případě nesouhlasu s nabídkou provést její 

písemné odmítnutí a ve lhůtě pěti dnů jej doručit kupujícímu. Za 
písemné se považuje odmítnutí učiněné prostřednictvím pošty, 
elektronickou poštou, faxem, též písemné odmítnutí doručené 
osobně. 

3. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě (zboží) v množství, 

jakosti a provedení, které výslovně stanoví kupní smlouva. Pokud je 
zboží dodáváno na základě výkresů, vzorků, návrhů nebo předlohy, 
musí dodané zboží odpovídat těmto výkresům, vzorkům, návrhům 
nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a 
vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek 

jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoliv však rozporně, musí věc 
odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.  

4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu a na místo určené 
kupní smlouvou. V případě, že prodávající nebude schopen splnit 
termín dodání, je povinen neprodleně informovat kupujícího o stavu 

objednávky, novém termínu dodání a důvodech zdržení.  
5. Na základě písemné žádosti kupujícího je prodávající povinen doložit 

ke zboží potvrzení, certifikáty nebo prohlášení o shodě. 
6. Prodávající je povinen na své náklady zabalit a zajistit zboží tak, aby 

bylo v maximální možné míře zabráněno jeho možnému poškození 

během přepravy a po ní. Požadavky na obal zboží stanoví čl. XIII. 
těchto VOPNZ nebo kupní smlouva, popř. rámcová kupní smlouva, 
je-li uzavírána. 

7. Prodávající bere na vědomí, že informace o obsahu kupní smlouvy, 
další smluvní dokumentace mezi stranami, stejně jako veškerá 

výkresová dokumentace, vzorky, návrhy či předlohy jsou předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 obč. zákoníku a jejich 
předání třetím osobám či šíření je sankcionováno jako jednání 
v nekalé soutěži dle ust. § 2985 obč. zákoníku. Tím není dotčen 

nárok kupujícího na případnou náhradu škody.  
8. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího řádně a včas o 

případných změnách svých právních poměrů, pokud jsou tyto pro 
smluvní vztah významné.  

9. Prodávající je povinen vystavit fakturu v souladu s příslušnými 

ustanoveními platných právních předpisů (především ust. § 435 obč. 
zákoníku), účetními principy a zvláštními požadavky kupujícího. 
Kupující si vymiňuje, že faktura bude obsahovat: název, sídlo a 
kontaktní osobu prodávajícího, a to včetně kontaktních informací 
(email, telefonní číslo apod.), datum vystavení faktury, číslo faktury, 

číslo objednávky, množství a specifikace fakturovaného zboží, 
fakturovanou cenu zboží, měnu, ve které je fakturováno, výši daně 
nebo DPH, daňové identifikační číslo prodávajícího a platební 
podmínky.  

10. Prodávající a kupující mezi sebou vyloučili použití ust. § 1911 a § 

1912 obč. zákoníku pro případ, že by chtěl prodávající pozastavit 
dodávku objednaného zboží kupujícímu.  

 
V.  

Řádné dodání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží bez vad s vlastnostmi 
vymíněnými nebo obvyklými tak, aby je bylo možné použít dle kupní 
smlouvy, popř. rámcová kupní smlouva, je-li uzavírána a pro její účel. 
Má se za to, že prodávajícímu je účel kupní smlouvy, popř. rámcové 
kupní smlouvy, je-li uzavírána dle ust. § 1914 obč. zákoníku znám.  

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží včas, včasným 
dodáním se rozumí dodání v termínu určeném smlouvou.  

3. Řádným dodáním zboží se rozumí naplnění těchto podmínek: 
a. Prodávající dodá předmět koupě (zboží) v množství, jakosti a 

provedení, které výslovně stanoví kupní smlouva. Pokud je zboží 

dodáváno na základě výkresů, vzorků, návrhů nebo předlohy, 
musí dodané zboží odpovídat těmto výkresům, vzorkům, 
návrhům nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené 
ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li 
smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoliv 

však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo 
předloze.  

b. Prodávající dodá zboží v termínu a na místo určené kupní 
smlouvou a není-li v ní místo určeno tak v sídle kupujícího.  

c. Prodávající doloží ke zboží potvrzení, certifikáty, prohlášení o 

shodě a veškeré náležitosti, které má dodávka obsahovat.  
d. Prodávající na své náklady, řádně označí položky a dostatečně 

zabalí. Tím zajistí zboží tak, aby bylo v maximální možné míře 
zabráněno jeho možnému poškození během přepravy a po ní.  

e. Kupující zboží protokolárně převezme (podepíše přebírací 
protokol či dodací list), když zároveň může provést základní 
kontrolu množství a vlastností zboží. 

4. Kupující je oprávněn (nikoliv však povinen) přijmout i zboží s vadami. 
V takovém případě v předávacím protokolu či dodacím listu 

specifikuje vady. Za vadu se považuje i plnění jiné věci (dodání 
jiného zboží), stejně jako vady v dokladech nutných pro užívání věci. 
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Za vadu se považuje i chybějící požadovaný doklad, zboží bez 

řádného popisu či značení i nedostatečný či nevyhovující obal zboží. 
5. Dojde-li k předčasnému plnění a kupující jej takto výslovně přijme, 

považuje se toto plnění za včasné, avšak musí být bez vad a 
prodávajícímu nesvědčí lhůta k odstranění vad dle ust. § 2101 odst. 
1 obč. zákoníku.  

6. Přijme-li kupující zboží před požadovaným termínem dodání, nemá 
to vliv na splatnost faktury dle sjednaného termínu z objednávky.  

 
VI.  

Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku, že zboží bude po 
určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý či smluvený účel nebo 
že si zachová obvyklé vlastnosti, jejíž délka je stanovena v kupní 
smlouvě.  

2. Není-li délka záruční doby v kupní smlouvě stanovena nebo není-li 

v ní záruka vůbec zmíněna, činí záruční doba 36 měsíců ode dne 
převzetí zboží kupujícím.  

 
VII.  

Cenové podmínky 

1. Cena zboží je vždy stanovena kupní smlouvou, popř. rámcovou kupní 
smlouvou, je-li uzavírána (stanoví ji písemná objednávka a je 
akceptována v přijetí objednávky). Takto stanovená cena je závazná 
a konečná.  

2. Změnu ceny zboží je možno sjednat pouze písemnou formou. 

3. Dojde-li v případě, že kupující odebírá zboží od prodávajícího 
dlouhodobě, k navýšení cen vstupních materiálů a energií o více než 
15%, vyhrazuje se právo prodávajícího zahájit jednání o poměrné 
navýšení kupní ceny. Žádost o zahájení takového jednání musí mít 

písemnou formu a být řádně odůvodněna. I v tomto případě však ke 
změně kupní ceny dojde až písemným dodatkem ke kupní smlouvě.  

 
VIII.  

Platební podmínky 

1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle příslušných ustanovení 
kupní smlouvy.  

2. Kupující zaplatí kupní cenu na základě doručeného daňového 
dokladu (faktury) prodávajícího, přičemž spolu s fakturou mu bude 
doručena i kopie potvrzeného dodacího listu či jiného dokladu o 

předání a převzetí zboží.  
3. Strany mezi sebou vyloučili užití ust. § 1963 odst. 1 obč. zákoníku.  
4. Splatnost faktury je 60 dní od jejího vystavení kupujícímu, za 

předpokladu následného neodkladného doručení kupujícímu.  
5. Úhrada kupní ceny proběhne bankovním převodem z účtu kupujícího 

na účet prodávajícího.  
6. Zaplacení ceny kupujícím je podmíněno tím, že prodávající není vůči 

němu v prodlení s žádnou platbou či splněním povinnosti 
z jakéhokoliv právního důvodu. Po dobu takového prodlení 
prodávajícího není kupující v prodlení se zaplacením ceny a sjednaná 

doba k zaplacení se přiměřeně prodlužuje o dobu odpovídající délce 
shora uvedeného prodlení prodávajícího. 

7. Na žádost kupujícího je v odůvodněných případech (např. v případě 
insolvence prodávajícího) prodávající povinen doložit, že provádí 
řádné odvody DPH. Do doby doručení takového dokladu je kupující 

oprávněn odložit platbu za poskytnutou dodávku, aniž by tím nastalo 
prodlení se zaplacením. Použití následujícího odstavce tím není 
vyloučeno. 

8. Pokud je prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH nebo pokud bude 

kupující v dobré víře, že je prodávající v postavení, které by jinak 
založilo ručení kupujícího za nezaplacenou DPH, je kupující oprávněn 
zaplatit prodávajícímu cenu dodávky bez částky rovnající se příslušné 
výši DPH a odvést DPH za dodávku přímo na účet příslušného 
správce daně. 

9. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu nezbytně nutnou 
součinnost při jednání kupujícího se správcem daně, která bude 
spočívat zejména v řádném a včasném poskytnutí pravdivých 
informací a dokladů a v podpoře při jednání kupujícího se správcem 
daně, pokud by správce daně vůči kupujícímu vznesl nárok z titulu 

jeho ručení za DPH, nebo pokud by kupující dobrovolně odvedl DPH 
za dodávku podle této smlouvy. 

 
IX.  

Přechod nebezpečí škody na zboží 
1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.  
2. Strany mezi sebou vyloučili užití ust. § 2121 odst. 2 obč. zákoníku.  

 
X.  

Odpovědnost za vady 
1. Prodávající výslovně ujišťuje kupujícího, že dodávané zboží je bez 

vad ve smyslu ust. § 2103 obč. zákoníku.  

2. Prodávající souhlasí s tím, že kupující není povinen zboží prohlédnout 

co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a 
množství. Strany výslovně vylučují užití ust. § 2104 obč. zákoníku.  

3. Prodávající odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, 
které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, 
a to i když se vada stane zjevnou po tomto okamžiku. Vady je 

kupující oprávněn oznámit prodávajícímu kdykoliv v záruční lhůtě. 
Prodávající odpovídá rovněž za všechny vady, které vznikly 
porušením jeho povinností.  

4. Zjistí-li kupující na zboží vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o dodávce zboží, osobě, která vadu zjistila, datum 

zjištění vady, předběžné posouzení povahy vady. Kupující tento 
protokol zašle prodávajícímu spolu s výzvou ke sjednání nápravy a 
volbou nároku dle bodu 6 tohoto článku VOPNZ. 

5. Prodávající se k zaslanému protokolu o zjištěných vadách vyjádří 
nejpozději do třech pracovních dnů. 

6. Vadné plnění je vždy považováno za podstatné porušení smlouvy ve 
smyslu ust. § 2106 obč. zákoníku, a to bez ohledu na charakter vad. 
Vadné plnění zakládá oprávnění kupujícího žádat: 
a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním 

chybějícího zboží 

b) odstranění vady opravou 
c) přiměřenou slevu z kupní ceny 
d) odstoupení od smlouvy 
e) odstranění vady vlastními prostředky, pokud bude takový 

postup z hlediska hospodárnosti či rychlosti nejvýhodnější, a to 

na náklady prodávajícího. Prodávající se zavazuje veškeré 
náklady odstraňování vady kupujícím kupujícímu uhradit.  

7. Bez ohledu na zvolený nárok dle bodu 6 tohoto článku má kupující 
vždy nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vadou, jejím 

odstraněním či uplatňováním nároků z vad. Prodávající také nese 
veškeré náklady související s uplatňováním a odstraňováním vad.  

8. Volba mezi nároky tohoto bodu VOPNZ náleží výhradně kupujícímu. 
Strany výslovně vylučují použití ust. §§ 2110 a 2111 obč. zákoníku.  

9. V případě, že kupující uplatní nárok z odpovědnosti za vady dle ust. 

tohoto článku VOPNZ bodu 6. písm. a) nebo b) a prodávající 
neodstraní vady způsobem a ve lhůtě kupujícím určené, nebo pokud 
před uplynutím této lhůty kupujícímu sdělí, že vady neodstraní, má 
kupující nárok vybrat jakýkoliv jiný nárok dle bodu 6. tohoto článku 
VOPNZ. 

10. Prodávající bere na vědomí ust. § 2108 obč. zákoníku, dle kterého 
nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu. 

11. Bez ohledu na zvolený nárok dle bodu 6 tohoto článku VOPNZ je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu poplatek za důvodné 

uplatnění jakéhokoliv práva z odpovědnosti za vady ve výši 1.000,- 
Kč. Tím není dotčeno právo kupujícího na veškeré další smluvené a 
zákonné nároky, přičemž všechny nároky je kupující oprávněn 
uplatňovat vedle sebe.  

 

XI.  
Odpovědnost za škody 

1. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, aplikaci 
ust. § 1925 obč. zákoníku, část věty za středníkem, strany výslovně 
vylučují.  

2. Prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou kupujícímu, 
zákazníkům kupujícího či jiným osobám v souvislosti s porušením 
svých povinností z kupní smlouvy.  

3. Prodávající je především povinen uhradit kupujícímu v plné výši 
veškeré finanční částky, které kupující plnil svým odběratelům 

z titulu plnění záruční povinnosti, odpovědnosti za vady či 
odpovědnosti za škodu, když důvodem vzniku této odpovědnosti byla 
vada komponentu (zboží) dodaného kupujícímu prodávajícím. 
Prodávající hradí v tomto případě i náklady řízení vzniklé kupujícímu 
při vedení sporů o vady jeho výrobků, když původcem vady je vada 

komponentu (zboží) dodaného prodávajícím. Prodávající se zavazuje 
hradit veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s vadami 
komponentů (zboží) dodaných prodávajícím, především náklady 
demontáže, montáže, náklady odstavení finálního výrobku (při jehož 
výrobě byl vadný komponent použit), stejně jako náklady spojené 

s odstavením výroby finálních zákazníku kupujícího. Prodávající se 
zavazuje uhradit kupujícímu škodu v plné výši, a to do 30 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy o náhradu škody.  

 

XII. 
Povinnost mlčenlivosti, důvěrnost informací 

1. Prodávající se zavazuje, že informace o obsahu kupní smlouvy, další 
smluvní dokumentace mezi stranami, stejně jako veškerá výkresová 
dokumentace, vzorky, návrhy či předlohy nedá k dispozici třetím 

osobám a zachová o jejich existenci mlčenlivost. Prodávající 
odpovídá za veškerou škodu, která kupujícímu vznikne porušením 
této povinnosti.  
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2. Prodávající se zavazuje, že bez předchozího výslovného souhlasu 

nevydá či nezpřístupní třetím osobám jakékoliv informace nebo 
dokumenty, které mu byly poskytnuty kupujícím a které se vztahují 
ke kupní smlouvě. Prodávající odpovídá za veškerou škodu, která 
kupujícímu vznikne porušením této povinnosti.  

 

XIII.  
Náležitosti obalu zboží 

1. Obal zboží musí umožňovat bezpečný transport a uskladnění zboží 
bez ztráty jeho kvality. Na obalu zboží musí být viditelné a čitelné 
označení prodávajícího, kupujícího, číslo objednávky, objednací kód 

zboží, údaje o množství a druhu zboží, stejně jako pokyny pro 
bezpečnou manipulaci se zbožím, tj. především manipulační značky 
pro značení přepravních obalů a označení vyžadovaná právními 
předpisy upravujícími výrobu, užívání a jiné nakládání s tímto 
zbožím. Obal zboží musí být šetrný k životnímu prostředí. Zboží bez 

uvedení stanovených náležitostí na obalu je považováno za vadné.  
2. Prodávající rozhodne, jestli bude zboží dodáno ve vratných nebo 

nevratných obalech. 
3. Za vratný obal se považují převážně dřevěné obaly, kovové či 

dřevěné přepravní bedny, rámy, a dřevěné palety, určené 

prodávajícím jako vratné. Tyto vratné obaly musí být 
identifikovatelné evidenčním číslem.  

4. Za nevratný obal se považují převážně papírové obaly či jiný 
obalový materiál, který prodávající určil jako nevratný obal. Nevratný 
obal je zpravidla zahrnutý v ceně zboží, pokud prodávající neurčí 

jinak. 
5. Lhůta pro vrácení vratných obalů prodávajícímu je obecně 14 dní, 

pokud nedojde k-jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. 
Požadovaná lhůta vrácení vratných obalů počíná běžet dnem, kdy 

zboží bylo dodáno kupujícímu.  
6. Povinnosti prodávajícího: 

a) označit vratné obaly tak, aby nebyly zaměnitelné s jinými a uvést 
na dodacím listě prodávaného zboží, že se jedná o vratný obal 
a 

uvést jeho druh, označení, počet vratných obalů, případně jeho 
pořizovací cenu, 

b) převzít od kupujícího zpět vlastní vratné obaly,  
c) provést při přejímce vratných obalů jejich náležitou kontrolu. Při 

jejich zničení nebo poškození uplatnit řádnou reklamaci vůči 

kupujícímu, který vrací poškozené nebo zničené vratné obaly,  
d) do vyřízení reklamace uplatněné vůči kupujícímu, v případě 

vrácení poškozených nebo zničených obalů, reklamované 
vrácené obaly 

uskladnit odděleně. e) nezapočítávat poškozené nebo zničené vratné 

obaly do počtu vrácených vratných obalů.  
7. Povinnosti kupujícího:  

a) vrátit prodávajícímu vratné obaly ve svém sídle. 
b) obaly vrátit vyprázdněné (s výjimkou případů, kdy je na vratném 

obalu zasláno zboží reklamované kupujícím) ve stanovené lhůtě  

prodávajícímu,  
c) akceptovat, že poškozené nebo zničené obaly nebudou do vyřízení 

reklamace považovány za vrácené. 
 

XIV.  

Další ustanovení 
1. Prodávající není oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám 

kupujícího z kupní smlouvy či v souvislosti s ní vzniklými jakékoliv 
své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné pohledávky bez 
předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující je oprávněn 

jednostranně započítat proti pohledávkám prodávajícího z kupní 
smlouvy či v souvislosti s ní vzniklými jakékoliv své či postoupením 
nabyté, splatné i nesplatné pohledávky. 

2. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z kupní smlouvy 
aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i 

nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 
3. V případě prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží 

vzniká kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je 
splatná do 30-ti dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu.  

4. Prodávající bere na vědomí, že dodávané zboží může kupující nebo 
konečný odběratel dále využívat při opravách či výrobě kolejových 
vozidel a že nedodáním zboží včas, případně dodáním zboží 
s vadami, může kupujícímu vzniknout škoda násobně přesahující 

smluvní cenu. Dodavatel odpovídá i za škodu, která bude 
objednateli způsobena v důsledku reklamace jeho objednatele. 

 
XV. 

Zásady chování prodávajícího  

1. Prodávající se zavazuje dodržovat právní předpisy, mimo jiné, i v 
oblasti boje proti korupci, ochrany hospodářské soutěže, boje proti 

praní špinavých peněz, jakož i další právní předpisy trestního či 

správního práva. 
2. Prodávající se zejména zavazuje netolerovat jakoukoliv formu 

korupce či úplatkářství, resp. se k nim jakýmkoliv způsobem 
nepropůjčit, včetně toho, že se zavazuje netolerovat jakékoliv 
protizákonné nabídky plateb nebo podobných plnění veřejným 

činitelům (osobám působícím v orgánech veřejné moci či v jiných 
subjektech kontrolovaných orgány veřejné moci) sloužících k tomu, 
aby tyto osoby ovlivňovaly úřední výkon nebo zajistily neoprávněnou 
výhodu v souvislosti s podnikáním smluvní strany. Dále se Prodávající 
zejména zavazuje netolerovat dětskou práci a nedodržování 

požadavků na ochranu životního prostředí. 
3. Kupující a/nebo třetí osoba jím pověřená jsou oprávněni prověřovat 

dodržování povinností obsažených v tomto článku VOPNZ, a to i v 
prostorách prodávajícího. Inspekce může být provedena pouze na 
základě předchozího písemného oznámení ze strany kupujícího 

během běžné pracovní doby a v souladu s platnými předpisy na 
ochranu údajů. Tato inspekce nesmí nepřiměřeně omezit obchodní 
aktivity prodávajícího ani narušit smluvní závazky prodávajícího 
týkající se důvěrnosti informací vůči třetím osobám. Při prováděné 
inspekci se Prodávající zavazuje poskytnout přiměřenou spolupráci. 

Každá strana si hradí své náklady vynaložené ve spojitosti s touto 
inspekcí. 

4. Prodávající se zavazuje neumožnit výkon nelegální práce ve smyslu 
zvláštních právních předpisů. 

5. Prodávající je povinen nahlásit kupujícímu bez zbytečného odkladu 

jakékoliv bezpečnostní incidenty ve smyslu ISO 27001. 
6. Prodávající je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkající se 

ochrany zdraví a bezpečnosti a je povinen vynakládat své nejlepší 
úsilí: 

a) k vyloučení rizik pro zdraví a bezpečnost personálu 
zaměstnávaného prodávajícím a přímými či nepřímými osobami 
podílejícími se na provádění dodávky (dále jen „personál“) a 

b) k zajištění toho, aby žádné osoby, které na pracovišti oprávněně 

jsou, včetně personálu a návštěvníků, neutrpěly jakoukoli újmu. 
7. Kupující si vyhrazuje právo, podle svého výlučného uvážení, vyloučit    

jakýkoli    personál z pracoviště a/nebo pozastavit realizaci dodávky 
z bezpečnostních, zdravotních a ochranných důvodů. 

8. Na žádost kupujícího je prodávající povinen kupujícímu neprodleně 

udělit přístup k veškerým dokumentům týkajícím se otázek ochrany 
zdraví a bezpečnosti souvisejících s dodávkou. 

9. Kupující není povinen plnit smlouvu, pokud takovémuto plnění brání 
jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních 

předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě 
embarg či jiných sankcí. 

10. Prodávající je ve vztahu k dodávaným výrobkům a poskytovaným 
službám povinen dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení 
příslušných národních právních předpisů a mezinárodního práva, jež 

se týkají exportní kontroly, cel či souvisejících daní a poplatků, a 
práva mezinárodního obchodu (dále souhrnně jen “právo 
mezinárodního obchodu”). Prodávající je rovněž povinen obstarat 
nutné vývozní licence či povolení, ledaže by podle aplikovatelného 
ustanovení právo mezinárodního obchodu byl o tyto licence či 

povolení povinen požádat nikoli prodávající, nýbrž kupující či třetí 
osoba. 

11. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného 
termínu plnění, poskytnout kupujícímu v písemné formě veškerá 
data a informace, která jsou nezbytná k tomu, aby Kupující mohl 

dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení práva mezinárodního 
obchodu, jež se mohou na vývoz, dovoz či (v případě dalšího 
prodeje) zpětný vývoz příslušných výrobků či služeb vztahovat.  

12. Prodávající se zavazuje zajistit nezbytné organizační instrukce a 
přijmout opatření, zvláště dbát na zabezpečení obchodních prostor, 

balení, přepravy, obchodních partnerů, zaměstnanců a informací, 
aby zaručil bezpečnost v řetězci prodávajícího dle požadavků 
mezinárodně uznávané iniciativy podle norem pro zabezpečení a 
sjednocení celosvětového obchodu přijatých Světovou celní 
organizací (WCO SAFE Framework of Standards) (např. oprávněný 

hospodářský subjekt – Authorized Economic Operator AEO, celní a 
obchodní partnerství proti terorismu Customs – Trade Partnership 
Against Terrorism C-TPAT). Prodávající musí zboží určené pro 
kupujícího nebo třetí stranu pověřenou kupujícím zabezpečit proti 
neoprávněnému přístupu nebo manipulaci. Prodávající pověří jen 

spolehlivé osoby pro dispozice se zbožím či službami a zaváže své 
subdodavatele, aby přijali odpovídající bezpečnostní opatření. Kromě 
dalších práv a opatření, která mohou    kupujícímu náležet, může 
kupující v případě porušení těchto závazků prodávajícím odstoupit 
od této smlouvy nebo jakékoliv nákupní objednávky, vystavené na 

jejím základě. V případě, že je toto porušení smlouvy prodávajícím 
možné odstranit, kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy jen, 
pokud porušení nebylo prodávajícím odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, poskytnuté kupujícím. 



 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ    VOPNZ-2/2019 

ELMESY s.r.o., Vídeňská 202/110, 619 00 Brno, Česká republika 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64627  
IČ: 29193222, DIČ: CZ2919322, Bankovní spojení KB Brno: CZ75 0100 0000 4361 6121 0217 
T: +420 511 187 381 | F: +420 541 212 842 | info@elmesy.cz | www.elmesy.cz       4/4 

 

XVI. 
Náhradní díly a připravenost k dodání 

1. Není-li stanoveno jinak, je prodávající povinen dodávat náhradní díly 
k dodanému zboží za přiměřených podmínek po dobu běžného 
technického užívání zboží, nejméně však 15 let po posledním dodání 

předmětu kupní smlouvy (zboží).  
 

XVII. 
Licenční ujednání 

1. Pokud je součástí dodávky software nebo jiný produkt chráněný 

autorskými právy (dále jen “APV”), včetně souvisejících znalostí a 
vědomostí k jejich využití, je kupující oprávněn a povinen s APV 
nakládat způsobem dále uvedeným. 

2. Prodávající je povinen kupujícího informovat – nejpozději v době 
potvrzení objednávky – zda výrobky a služby, které má dodat, 

obsahují „Open Source Software“ (otevřený software). Open Source 
Software se rozumí jakýkoli software, který příslušný poskytovatel 
licence poskytuje bez licenčních poplatků kterémukoli uživateli na 
základě licence nebo jiné dohody s právem tento software 
pozměňovat a/nebo distribuovat.  Podmínky otevřené licence (Open 

License Terms) zahrnují následující například tyto licence: GNU, 
General Public License (GPL), GNU Lesser GPL (LGPL), BSD License, 
Apache License nebo MIT License. V případě, že by dodávky 
obsahovaly otevřený software, je prodávající povinen kupujícímu 
dodat nejpozději v době potvrzení objednávky následující: zdrojový 

kód příslušného otevřeného softwaru, pokud příslušné podmínky  
otevřeného  zdroje sdělení tohoto zdrojového kódu vyžadují, seznam 
veškerých    použitých    open     source     souborů, s uvedením 
příslušné licence a obsahující kopii celého textu takovéto licence a 

písemné prohlášení o tom, že v důsledku zamýšleného použití 
otevřeného softwaru nebudou výrobky prodávajícího ani výrobky 
kupujícího podléhat efektu „Copyleft Effect“. V případě, že 
prodávající sdělí kupujícímu, že jeho dodávka obsahuje open source 
software nebo se kupující takovou informaci dozví až po potvrzení 

objednávky, je kupující oprávněn zrušit objednávku ve lhůtě 14 dnů 
od obdržení a potvrzení této informace, přičemž nárok na náhradu 
škody tímto není dotčen. 

3. Prodávající tímto uděluje kupujícímu následující nevýlučná, 
přenositelná, celosvětová a časově neomezená práva k: 

a) užívání dodávek, k jejich integraci do jiných produktů a k jejich 
celosvětové distribuci, 

b) poskytnutí podlicence k užívání nebo povolení třetím osobám 
užívat APV a související dokumentace ve spojení s instalací, 

uvedením do provozu, testováním a provozem APV, 

c) poskytnutí podlicence práv k užívání také osobám ovládajícím 
kupujícího nebo ovládaným kupujícím, 

d) užívání APV k integraci do jiných produktů, 

e) distribuci, pořízení rozmnoženiny (Všechny záložní 
rozmnoženiny podléhají těmto licenčním podmínkám. Všechny 
názvy, obchodní značky, označení autorské ochrany (©, ®) a 
poznámky o omezení uživatelských práv budou na těchto 
kopiích reprodukovány), prodeji,  

f) zapůjčení, pronajímání APV, jeho poskytnutí ke stahování nebo 
jeho zpřístupnění veřejnosti, např. ve smyslu 
poskytování aplikačních služeb nebo v jiném smyslu, a k jeho 
kopírování v potřebném rozsahu, avšak vždy za předpokladu, že 

počet licencí používaných   v jednom okamžiku nesmí 
překročit počet zakoupených licencí, 

g) kromě práv udělených výše jsou osoby uvedené v odstavci c) 
oprávněny povolit koncovým uživatelům poskytovat licence na 
užití APV. 

4. Všechny podlicence udělené kupujícímu musí obsahovat příslušnou 
ochranu práv k duševnímu vlastnictví, která prodávající vlastní. 
Veškeré podlicence musí obsahovat smluvní ustanovení používaná 
kupujícím k ochraně jeho vlastních práv k duševnímu vlastnictví. 

5. Prodávající prohlašuje, že výše uvedená práva k APV je oprávněn 

poskytnout, zejména prohlašuje, že vypořádal všechna potřebná 
autorská práva třetích osob. 

 
XVIII. 

Rozhodčí doložka 
1. Všechny spory vznikající ze závazkových vztahů z uzavřené smlouvy 

a v souvislosti s ní, včetně těchto VOP budou rozhodovány s 
konečnou platností v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o 
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále též zkráceně 

„zákon“) u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí 
soud") podle jeho  jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci bez 
přezkoumání jinými rozhodci či soudem (vyjma zrušení rozhodčího 
nálezu z důvodů uvedených v části čtvrté zákona). Smluvní strany se 

dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat dle Pravidel pro rozhodčí 

řízení vydaných Rozhodčím soudem (dále jen "Pravidla") s místem 

jednání v Brně a dále že Seznam rozhodců je pro ně závazný a pouze 
z něho bude rozhodce vybrán. Smluvní strany podpisem této 
smlouvy potvrzují, že byly detailně seznámeny s Pravidly, tato 
Pravidla ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy 
každá z nich převzala, přičemž tato jsou rovněž zveřejněna v síti 

internet na adrese www.soud.cz a dostupná u Rozhodčího soudu. 
Smluvní strany vyzdvihují jejich shodu na tom, že rozhodčí řízení 
bude neveřejné a úspěšný účastník sporu v rozhodčím řízení má vůči 
neúspěšnému účastníku právo na náhradu všech jemu vzniklých 
nákladů rozhodčího řízení, zejména zaplaceného poplatku za 

rozhodčí řízení podle sazebníku Rozhodčího soudu, zvláštních 
nákladů vznikajících v rozhodčím řízení podle sazebníku Rozhodčího 
soudu a nákladů vynaložených na zastupování advokátem či notářem 
podle sazeb uvedených ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 
484/2000 Sb. event. právního předpisu tuto vyhlášku měnícího či 

nahrazujícího. Smluvní strany si vyhrazují to, že rozhodčí nález musí 
vždy obsahovat odůvodnění. 

 
XIX. 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1. Práva vzniklá z kupní smlouvy nesmí být postoupena bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv.   

2. Kupující může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku 

z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s 
plněním. 

3. Práva prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy či jejího porušení se 
promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 
4. Má se za to, že kupní smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu 

smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě 
ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními těchto VOPNZ a kupní smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto 
VOPNZ byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či 

budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

6. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou 
podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto 
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku 
(neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).  

7. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává 

zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje 
částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv 
dalšího omezení. 

8. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 
smluvní povinností (kdykoliv během trvání kupní smlouvy), pak 

nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve 
výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem. 

9. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOPNZ a kupní smlouvy 
zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

 
 
V Brně dne 1. července 2019 
 
 

 
                                                                                                                  

ELMESY s.r.o.     
Robert Prokop     
jednatel     

  
 
 
 

 
Potvrzuji převzetí VOPNZ dne: 
 
 
__________________________ 

Firma: 
Zastoupená: 
Funkce: 

http://www.soud.cz/

