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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 

TOX PRESSOTECHNIK S.R.O. 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky) jsou 

tvořeny články 1 až 22 a jsou součásti smluvního vztahu mezi 

Kupujícím a Prodávajícím uzavřeného formou smlouvy nebo 

bezrozporově akceptované objednávky (dále jen Smlouvy).  

1.2 Znění článků Smlouvy má přednost před zněním odpovídajících 

článků těchto Podmínek. 

1.3 Tyto Podmínky mají zásadně přednost před podmínkami 

Prodávajícího a to i v případě, že podmínky Prodávajícího uvádějí 

opak. V pochybnostech se má za to, že Prodávající s těmito 

Podmínkami souhlasí tím, že uzavřel smluvní vztah dle Smlouvy, 

který je předmětem tohoto smluvního vztahu. 

1.4 Tyto Podmínky nelze měnit ani upravovat, bez písemného souhlasu 

Kupujícího s těmito změnami a úpravami ve Smlouvě. 

1.5 Smlouva obsahuje veškerá ujednání mezi Kupujícím a 

Prodávajícím a smluvní strany nejsou vázány žádným prohlášením, 

slibem, ujednáním apod., pokud není uvedeno písemně ve Smlouvě 

nebo jejím dodatku. Veškeré změny, dodatky a úpravy Smlouvy 

a/nebo smluvních dokumentů musí být provedeny písemně a 

podepsány oběma stranami. 

1.6 Objednávky, smlouvy a odvolávky stejně jako jejich dodatky a 

přílohy budou vyhotoveny v písemné podobě. Objednávky a 

odvolávky mohou být také provedeny vzdáleným přenosem dat 

nebo faxem. 

1.7 Ústní dohody před uzavřením nebo v průběhu uzavírání smlouvy 

nebudou účinné bez písemného potvrzení nákupním oddělením 

kupujícího.  

1.8 Cenové odhady budou závazné a bezplatné, nebude-li výslovně 

dohodnuto jinak. 

1.9 Pokud prodávající neakceptuje objednávku do dvou týdnů od 

doručení, má kupující právo objednávku stornovat.  

1.10 Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou platné i pro veškeré další 

dodávky do doby než vstoupí v platnost nové všeobecné nákupní 

podmínky.  

 

2. DEFINICE 

Kupující TOX PRESSOTECHNIK s.r.o. se sídlem Tuřanka 1314/110, 

Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO 06770975 

Prodávající  právnická nebo fyzická osoba uvedena ve Smlouvě. 

Smlouva  dohoda podepsaná smluvními stranami formou smlouvy nebo 

objednávky vydané Kupujícím ve prospěch Prodávajícího 

a Prodávajícím bezvýhradně písemně akceptována, včetně 

výkresů, specifikací, seznamů apod. 

Zboží  veškerý materiál, zařízení, služby a informace, které je 

Prodávající povinen dodat v souladu se Smlouvou. 

Práce veškeré činnosti nutné pro plnění Smlouvy. 

Cena  kupní cena splatná Prodávajícímu za úplné a kompletní 

splnění smluvních povinností Prodávajícího. 

Dny, měsíce kalendářní dny a měsíce, pokud není ve Smlouvě 

uvedeno jinak. 

 

Názvy článků netvoří součást Smlouvy a nelze jimi vykládat smysl 

Smlouvy. 

Slova v jednotném čísle mohou mít význam i množného čísla a opačně, 

pokud tak vyplývá z kontextu. 

3. DOKUMENTACE A ZBOŽÍ 

3.1 Pro výrobu a dodání Zboží předá Kupující Prodávajícímu závaznou 

technickou dokumentaci, zahrnující mimo jiné zejména výkresy, 

specifikace, náčrty.  

Kupující předá Prodávajícímu technickou dokumentaci (i) 

současně se Smlouvou, jako její přílohy, a/nebo (ii) v průběhu 

realizace Smlouvy spolu s předávacím dokumentem vystaveným a 

podepsaným Kupujícím.  

V průběhu realizace Smlouvy, čas od času, v závislosti na objemu 

změn, může Kupující vydat revidovanou technickou dokumentaci 

nebo její část, kterou v jednom vyhotovení předá Prodávajícímu. 

Prodávající je povinen předané revize technické dokumentace 

řádně evidovat a dokladovat a pro svoji smluvní činnost používat 

zásadně Kupujícím předané platné revize. Prodávající je 

zodpovědný za veškeré škody, které vzniknou tím, že použil již 

neplatné výkresy, specifikace a dokumentaci. 

Pro účely inspekce je Prodávající povinen vždy předložit poslední 

revidovanou dokumentaci vydanou Kupujícím včetně 

vyznačených změn a dokladů o změnách rozhodnutých 

Kupujícím. 

3.2 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu dokumentaci v souladu 

se Smlouvou. 

Prodávající je plně zodpovědný za jakékoliv nedostatky, chyby 

nebo opomenutí ve výkresech a/nebo jiných dokumentech, které 

jsou součástí jeho dodávky, a to i v případech, že takováto 

dokumentace byla schválena Kupujícím. Zodpovědnost 

Prodávajícího se nevztahuje na nedostatky, chyby a opomenutí, 

které mají původ v nesprávných a/nebo nepřesných informacích 

předaných Prodávajícímu písemnou formou Kupujícím. 

Prodávající je však povinen, neprodleně po obdržení 

dokumentace, ověřit její kompletnost a úplnost, zkontrolovat 

veškeré údaje v ní obsažené a okamžitě oznámit Kupujícímu 

případné chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti. Prodávající je dále 

povinen neprodleně upozornit Kupujícího na případné rozpory 

předaných údajů s platnými normami, předpisy, zákony, vlastními 

výrobními postupy apod.  

Pokud stanoveno ve Smlouvě, předloží Prodávající před 

zahájením výroby Kupujícímu ke kontrole výrobní dokumentaci. 

Kontrola Kupujícího spočívá pouze v kontrole základní shody 

výrobní dokumentace se závaznou technickou dokumentací 

Kupujícího. Kupujícím provedená kontrola výrobní dokumentace 

Prodávajícího v žádném případě nezbavuje Prodávajícího jeho 

zodpovědnosti za jeho případné chyby, nedostatky a/nebo 

opomenutí v těchto dokumentech a/nebo jiných dokumentech, 

které jsou součástí jeho dodávky. 

3.3 Veškeré zboží bude dodáno pouze a výhradně v souladu se 

specifikacemi, výkresy, projekčními náčrty a/nebo dalšími 

přílohami a podmínkami uvedenými ve Smlouvě, nebo jinak 

předanými Prodávajícímu za účelem dodání zboží. 
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Prodávající nemá právo, bez předchozího písemného souhlasu 

Kupujícího, provádět jakékoliv změny nebo úpravy, které jsou v 

rozporu s dokumenty Kupujícího. 

V případě, že zboží není Prodávajícím dodáno přesně v souladu se 

Smlouvou a na stavbě nebo na jiném místě určeném Kupujícím je 

nutné provést úpravy, je tato skutečnost sdělena Prodávajícímu s 

uvedením známých podrobností těchto odchylek. Na základě této 

výzvy, a v době určené Kupujícím, se dostaví zástupce 

Prodávajícího na místo předem určené Kupujícím a po ověření 

stavu se rozhodne o dalším postupu, který bude proveden na 

náklady Prodávajícího. V případě, že se zodpovědný 

a kompetentní zástupce Prodávajícího nedostaví na udané místo v 

určené době, má Kupující právo zahájit a provést činnosti vedoucí 

k nápravě a k dosažení souladu zboží s podmínkami Smlouvy, 

aniž by tím byla omezena jeho další práva a nároky. 

 

4. DODANÉ MATERIÁLY 

Kupujícím poskytnuté materiály, díly, kontejnery a zvláštní obaly 

zůstávají jeho majetkem. Mohou sloužit výhradně k zamýšlenému 

použití. Veškeré zpracování materiálů nebo montáž součástí musí 

probíhat v zájmu kupujícího. Má se za to, že kupující je 

spoluvlastníkem produktů vyrobených s použitím jeho materiálů a 

dílů, v poměru odpovídajícím poměru hodnoty poskytnutých 

materiálů k hodnotě celkového produktu.  

 

5. PROVEDENÍ PRÁCE 

Osoby, které v rámci plnění smlouvy budou provádět práci na 

pracovišti kupujícího, budou dodržovat pravidla a předpisy platné 

v daném závodě. Tímto kupující vylučuje odpovědnost za úrazy, 

které takové osoby utrpí na našem pracovišti, vyjma případů 

způsobených úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením 

povinností našimi zástupci nebo prostředníky. 

 

6. CENY A JEJICH ZMĚNY 

6.1 Veškeré ceny uvedené ve Smlouvě jsou pevné a nepodléhají 

žádnému zvýšení z jakýchkoliv důvodů, pokud tyto důvody nejsou 

výslovně uvedeny ve Smlouvě. 

V případě, že ve Smlouvě je povoleno cenové zvýšení, musí být 

součásti Smlouvy také doložka řešící výpočet takovéhoto 

cenového zvýšení, v opačném případě se cena považuje za 

pevnou. 

6.2 Kupující má právo písemnou formou požádat Prodávajícího o 

provedení změn, doplňků a/nebo zrušení části rozsahu Smlouvy a 

Prodávající je povinen takovouto změnu Smlouvy provést s tím, že 

neprodleně informuje Kupujícího o případném vlivu této změny na 

smluvní ceny a dodací termíny. V případě, že Prodávající písemně 

neinformuje Kupujícího nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po 

obdržení takovéto žádosti od Kupujícího o kvantitativním vlivu této 

změny na smluvní cenu a/nebo dodací termín, má se za to, že tato 

změna nemá vliv na smluvní plnění Prodávajícího a Prodávající 

nemá nárok reklamovat tento vliv později. Oprávněná úprava 

smluvní ceny bude provedena po ukončení plnění Prodávajícího na 

základě smluvních jednotkových cen nebo na základě platných 

smluvních cen majících srovnatelnou základnu nebo na základě 

postupu stanoveného ve Smlouvě nebo na základě vzájemně 

dohodnutého postupu výpočtu. 

6.3 Nebylo-li dohodnuto jinak, ceny jsou „s dodáním clo placeno“ 

(DDP dle Incoterms 2010) včetně balného. Ceny jsou bez DPH. 

Prodávající odpovídá za bezpečnost zboží, dokud nebude přijato 

kupujícím nebo jeho místním zástupcem na ujednaném místě 

určení dle smlouvy. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Kupující uskuteční platby Prodávajícímu v souladu s podmínkami 

uvedenými ve Smlouvě a na základě dokumentů předaných 

Prodávajícím v souladu se Smlouvou. Kupující neuskuteční žádné 

platby do doby než je Smlouva řádně podepsána Kupujícím a 

Prodávajícím. Nesplnění některé z těchto podmínek dává 

Kupujícímu právo odmítnutí platby až do úplného splnění těchto 

podmínek.  
Prodávající je povinen vystavit fakturu  - daňový doklad s 
veškerými příslušným zákonem stanovenými náležitostmi. 

7.2 Kupující má právo zadržet platbu nebo platby nebo jejich části, 

jestliže Prodávající neplní podmínky Smlouvy a/nebo na základě 

důvodů uvedených ve Smlouvě. 

7.3 Nebylo-li dohodnuto jinak, platba bude provedena do 14 dní s 2% 

slevou, nebo do 30 dní bez slevy od dne splatnosti a přijetí faktury 

a produktů nebo úplného poskytnutí služeb. Platba bude provedena 

po ověření faktury. 

7.4 Kupujícímu nevznikne povinnost hradit žádné úroky ke dni 

splatnosti. Nárok prodávajícího na zaplacení úroku z prodlení není 

tímto dotčen. O tom, zda je kupující s platbou v prodlení, rozhodují 

zákonná ustanovení. Prodávající však v každém případě musí na 

prodlení s úhradou upozornit. 

7.5 Kupující má právo na započtení a zadržovací právo a ochranu 

v případě neplnění smlouvy v rozsahu stanoveném zákonem. 

Především má nárok na zadržení plateb v případě reklamací 

u prodávajícího z důvodu neúplného nebo vadného plnění služeb. 

7.6 Prodávající má právo na započtení nebo zadržení pouze v případě 

právně uznaných nebo nezpochybněných protinároků. 

 

8. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIK 

8.1 Prodávající je povinen, na svoje náklady, dodat zboží do místa 

určeného Smlouvou v souladu s podmínkami INCOTERMS 2010. 

8.2 Veškeré zboží bude řádně a pečlivě označeno, zabezpečeno a 

zabaleno v souladu s podmínkami Smlouvy, způsobem 

zajišťujícím zboží před poškozením při manipulaci, dopravě zboží 

do místa určení a skladování. Prodávající je povinen nahradit škody 

způsobené nevhodným nebo nesprávným balením.  

8.3 Vlastnické právo na zboží dle Smlouvy přechází na Kupujícího 

dnem dodání, nebo pokud dohodnuto ve Smlouvě, dnem kdy zboží 

odpovídá Smlouvě. 

V případě, že vlastnictví zboží přechází na Kupujícího před dnem 

dodání, je Prodávající povinen zboží řádně označit a uložit 

odděleně od ostatního. Předmětné zboží zůstává v péči 

Prodávajícího na náklady Kupujícího pouze pro účely Smlouvy a 

Prodávající nemá právo s tímto zbožím nakládat jako se svým 

vlastnictvím nebo s ním jakkoliv nakládat mimo účely Smlouvy. 

Jestliže zboží Prodávajícího je vyráběno z materiálů nebo částí 

dodaných Kupujícím, potom vlastnictví těchto materiálů nebo 

částí nepřechází v žádné fázi výroby a dodávky z Kupujícího na 

Prodávajícího. 

8.4 Riziko za poškození a/nebo ztrátu zboží nese Prodávající až do 

místa dodání, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Prodávající 

je povinen pojistit zboží nejméně na jeho plnou hodnotu proti všem 

rizikům ztráty nebo poškození. 

8.5 Všechna sjednaná data a termíny jsou závazné. Přijetí zboží je 

rozhodujícím faktorem pro splnění data dodání nebo dodací lhůty. 

Jestliže nebyla sjednána doložka „dopravné placeno předem“ 

(DDU dle Incoterms 2010 nebo DDP dle Incoterms 2010), 
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prodávající zboží poskytne včas, s přihlédnutím k času potřebnému 

pro nakládku a dopravu podle dohody s dopravcem. 

8.6 Pokud prodávající odpovídá za nastavení nebo instalaci a nebylo-li 

dohodnuto jinak, prodávající ponese všechny nezbytné vedlejší 

náklady, jako jsou cestovní výdaje, zajištění nástrojů a denní 

příspěvky. 

8.7 Pokud nebudou sjednaná data dodržena, bude se postupovat podle 

příslušného zákona. Pokud prodávající předpokládá potíže 

s výrobou, dodávkou potřebných materiálů, dodržením data dodání 

nebo podobné okolnosti, které mohou narušit jeho schopnost 

provést dodání ve sjednaný den nebo ve sjednaném množství, musí 

o tom neprodleně informovat příslušné oddělení kupujícího. 

8.8 Bezpodmínečné přijetí opožděné dodávky nebo služby nebude 

považováno za zřeknutí se nároků vyplývajících z opožděné 

dodávky nebo služby. Platí to, dokud nebude v plné výši uhrazena 

kupujícím dlužná částka za danou dodávku nebo službu. 

8.9 Částečné dodávky jsou zpravidla vyloučeny, pokud s nimi 

výslovně nesouhlasil kupující, nebo nejsou opodstatněné. 

8.10 Množství, váhy a rozměry zjištěné při vstupní kontrole kupujícím 

budou považovány za platné, pokud nebude prokázán opak. 

8.11 Kupující má právo používat software zahrnutý v rozsahu dodávky, 

včetně dokumentace, se sjednanými funkcemi a v rozsahu 

nezbytném pro používání produktu v souladu se smlouvou. Toto 

platí navíc k právu používat tento software v rozsahu stanoveným 

příslušným zákonem. Kupující má právo na vytvoření záložní kopie, a 

to i bez výslovného souhlasu prodávajícího. 

 

9. DODACÍ TERMÍNY 

9.1 Prodávající je povinen dodat zboží v termínech, uvedených ve 

Smlouvě. Nedodržení smluvních termínů považují smluvní strany 

za podstatné porušení smluvního vztahu. V případě, že zboží nelze 

dodat v termínu uvedeném ve Smlouvě, Prodávající je povinen 

neprodleně písemně informovat Kupujícího o důvodech zpoždění 

a nejbližším náhradním termínu dodávky. Zároveň je Prodávající 

povinen přijmout, na své náklady, veškerá nutná opatření vedoucí 

k minimalizaci takového zpoždění. 

9.2 V případě že Prodávající nesplní dodávku zboží nejpozději v 

termínu uvedeném ve Smlouvě, nebo má Kupující důvodné 

podezření že Prodávající nesplní dodávku zboží v termínu 

uvedeném ve Smlouvě nebo v náhradním termínu stanoveném 

Kupujícím, má Kupující právo uplatnit u Prodávajícího kteroukoliv 

nebo všechny z níže uvedených sankcí: 

a. Uplatnit smluvní pokutu; 

b. Uplatnit náhradu škody; 

c. Odstoupit od Smlouvy. 

9.3 Prodávající nezodpovídá za zdržení, které je způsobeno chybou 

nebo neplněním ze strany Kupujícího a které brání Prodávajícímu 

v plnění jeho smluvních povinností. V takovém případě dohodne 

Prodávající s Kupujícím náhradní termín, který respektuje 

zdůvodněnou dobu, po kterou Prodávající nemohl z výše 

uvedených důvodů plnit svoje smluvní povinnosti. 

 

10. ŘÍZENÍ JAKOSTI A KONTROLA 

10.1 Prodávající je povinen v průběhu procesu výroby a před odesláním 

zboží provést kontrolu zboží v souladu s vlastní praxí a platnými 

normami, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 

10.2 Kupující má právo dle vlastního uvážení, s cílem ověření plnění 

smluvních povinností, na svoje vlastní náklady, provést kontrolu 

zboží a/nebo postupu prací v prostorách Prodávajícího a/nebo jeho 

dodavatelů, a to v jakékoliv vhodné době, včetně pořízení 

fotodokumentace předmětu dodávky Prodávajícího. 

V případě, že se Kupující písemně vzdá svého práva kontroly, 

může Prodávající provést kontrolu bez účasti Kupujícího, přičemž 

tato kontrola má stejnou účinnost jako by byla provedena za účasti 

Kupujícího. 
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Účast nebo neúčast Kupujícího u zkoušek a/nebo Kupujícím 

provedené kontroly a/nebo Kupujícím provedené přejímky zboží 

nezbavuje Prodávajícího zodpovědnosti za dodané zboží ve 

smyslu Smlouvy. 

10.3 V průběhu kontroly má Kupující právo vznést námitky nebo 

přednést své názory na soulad zboží se Smlouvou. Prodávající je 

povinen tyto námitky nebo názory pečlivě zvážit a v případě, že 

zboží není prokazatelně v souladu se Smlouvou, je Prodávající 

povinen na své náklady odstranit veškeré vady a provést nové 

zkoušky. 

V případě sporu týkající se přejímky zboží, může Kupující 

požadovat provedení nových zkoušek a Prodávající je povinen 

této žádosti vyhovět. V případě, že se novou zkouškou prokáže, že 

zboží nemá smluvní vady, má Prodávající nárok na úhradu 

zdůvodněných nákladů spojených s provedením nových zkoušek a 

na prodloužení dodacího termínu o dobu nutnou pro provedení 

nových zkoušek a znovuzahájení prací. 

 

11. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST 

11.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží má vysokou 

kvalitu, je provedeno z nových materiálů a nemá konstrukční, 

materiálové a výrobní vady. 

V případě vady nebo nesouladu zboží se Smlouvou je Prodávající 

povinen neprodleně, v průběhu záruční doby, jejíž trvání je 

omezeno dvaceti čtyřmi (24) měsíci provozu zboží, nejdéle však 

třiceti šesti (36) měsíci od dodání zboží, provést na své náklady 

výměnu zboží nebo jeho vadného dílu za zboží nové, nebo provést 

opravu vadného zboží. 

Záruční doba zboží se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou 

bylo zboží mimo provoz z důvodu vadné dodávky Prodávajícího. 

11.2 V případě zjištění záruční vady ve smyslu výše uvedeného článku 

a v době platné záruky je Kupující povinen neprodleně písemně 

reklamovat u Prodávajícího tuto vadu s uvedením podrobného 

popisu vady. Vady podléhají záruční opravě pouze v případě, že 

Prodávající obdrží písemnou reklamaci nejpozději dne, kdy končí 

záruční lhůta. 

Reklamace, které nejsou písemně uplatněny v termínech 

uvedených v tomto článku, jsou neplatné a Kupující nemá nárok 

na bezplatné odstranění vad.  

11.3 Závady bránící provozu bude Kupující u Prodávajícího reklamovat 

okamžitě, a to faxem nebo elektronicky. Prodávající je povinen do 

24 hodin po obdržení reklamace od Kupujícího zahájit 

odstraňování reklamované závady. Prodávající vyvine permanentní 

maximální úsilí při odstraňování takovýchto závad. V případě, že 

Prodávající nezahájí práce na odstranění reklamované závady ve 

výše uvedené lhůtě, je Kupující oprávněn zahájit práce na 

odstranění závady, či ji nechat odstranit na účet Prodávajícího, bez 

újmy svých práv ze záruky uvedené výše. 

11.4 Oznámení vady (reklamace) nebránící provozu, včetně popisu vady 

musí Kupující sdělit Prodávajícímu písemně bez zbytečného 

odkladu na adresu Prodávajícího. Prodávající je povinen 

neprodleně v termínu dohodnutém s Kupujícím zahájit 

odstraňování závady. Prodávající vyvine permanentní maximální 

úsilí při odstraňování takovýchto závad. V případě, že Prodávající 

nezahájí práce na odstranění závady v přiměřené lhůtě, je Kupující 

oprávněn zahájit práce na odstranění závady, či ji nechat odstranit 

na účet Prodávajícího, bez újmy svých práv ze záruky uvedené 

výše. 
 

11.5 Jestliže Prodávající odstraní reklamovanou vadu a následně se 

prokáže, že se nejedná o vadu, za kterou je Prodávající odpovědný, 

má Prodávající nárok na náhradu zdůvodněných nákladů, které mu 

vznikly s odstraněním reklamované vady. Důkazy o okolnostech 

vylučujících odpovědnost je povinen předložit Prodávající. 

11.6 Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak: 

a) Prodávající hradí náklady spojené s dopravou vadné části do 

místa a z místa opravy včetně rizika spojeného s dopravou; 

b) Oprava bude provedena v místě instalace zboží vyjma 

případu, kdy Prodávající nebo Kupující bude, vzhledem k 

povaze vady, považovat za účelnější provést opravu v jiném 

místě.  

c) Demontáž a zpětnou montáž vadného a opraveného zboží 

nebo jeho části provede Kupující na náklady Prodávajícího; 

d) Vadné části zboží, které byly vyměněny, vrátí Kupující 

Prodávajícímu a tyto části se stávají vlastnictvím 

Prodávajícího. 

11.7 Pro vyměněné nebo opravené části poskytuje Prodávající stejnou 

záruku a záruční dobu jako na původní zboží. Trvání této nové 

záruční doby se počítá od termínu ukončení výměny nebo opravy. 

11.8 Prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobeny běžným 

opotřebení nebo nesprávnou montáží nebo údržbou, která je 

prováděna v rozporu s předpisy Prodávajícího, nebo provozem, 

který je prováděn v rozporu s provozními předpisy Prodávajícího. 

11.9 Prodávající odpovídá za veškeré škody způsobené Kupujícímu z 

důvodů porušení patentových práv třetích osob v souvislosti s 

použitím materiálu nebo zařízení nebo provedení dodaného 

Prodávajícím. V případě uplatnění nároku třetí osoby z výše 

uvedeného důvodu je Prodávající povinen neprodleně převzít na 

své vlastní náklady obranu Kupujícího nebo Zákazníka. Prodávající 

má právo na své vlastní náklady nahradit nebo upravit materiál 

nebo zařízení nebo provedení, které je předmětem tohoto nároku 

tak, aby nebylo narušeno právo třetí osoby za podmínky, že 

nahrazený materiál nebo zařízení nebo provedení splňuje podmínky 

Smlouvy. 

 

12. UTAJENÍ 

12.1 Prodávající je povinen po celou dobu plnění Smlouvy, jakož i po 

jejím ukončení, udržovat v tajnosti veškeré výkresy, údaje a 

informace, písemné i ústní, (dále jen informace) předané 

Prodávajícímu Kupujícím, vyjma informací, které se staly, ne vinou 

Prodávajícího, veřejně známé. Prodávající tyto informace 

nepoužije, nepublikuje nebo neposkytne třetí straně bez 

předchozího písemného souhlasu Kupujícího, s výjimkou svých 

dodavatelů, kteří se písemně zavážou k plnění tohoto závazku. 

12.2 Kupující je povinen udržovat v utajení informace předané 

Kupujícímu Prodávajícím pouze za podmínky, že tato povinnost je 

uvedena ve Smlouvě. 

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Z DŮVODU NA STRANĚ 

PRODÁVAJÍCÍHO 

13.1 Jestliže Prodávající: 

a) nemá možnost plnit smluvní povinnosti z důvodu 

vyhlášeného úpadku nebo likvidace; 

b) neplní podmínky Smlouvy a/nebo zanedbává plnění svých 

smluvních povinností a/nebo neprovádí plnění smluvních 

povinností podle Smlouvy; 

c) neplní smluvní termíny v době stanovené Smlouvou nebo 

dohodnuté prodloužené termíny; 

může Kupující, aniž tím jsou omezena další jeho smluvní práva, 

písemně upozornit Prodávajícího na porušování Smlouvy, s 
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požadavkem na zjednání nápravy včetně termínu zjednání 

nápravy. 

Jestliže Prodávající nezjedná nápravu v termínu stanoveném 

Kupujícím, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy, formou 

písemného oznámení Prodávajícímu o svém rozhodnutí. 

Po obdržení výše uvedeného oznámení, Prodávající v termínu 

uvedeném v tomto oznámení: 

a) ukončí veškeré činnosti, vyjma činnosti uvedených v 

oznámení; 

b) ukončí veškeré Smlouvy se svými poddodavateli, vyjma 

smluv uvedených v oznámení; 

c) dodá veškeré materiální a nemateriální plnění, které je 

Kupující ochoten převzít; 

d) vrátí Kupujícímu veškerá materiální a nemateriální plnění, 

včetně finančních, poskytnutých Kupujícím v rámci Smlouvy; 

e) převede na Kupujícího veškerá práva plynoucích ze smluv 

s dodavateli, o něž Kupující požádá ve smyslu výše 

uvedeného článku b). 

Kupující má dále právo dokončit plnění vlastními silami nebo s 

pomoci třetí strany, přičemž je oprávněn použít zboží nebo jeho 

částí, jakož i práva plynoucích ze smluv s dodavateli, pro 

dokončení Smlouvy. 

Kupující není povinen uhradit Prodávajícímu platby dle Smlouvy 

do doby, než budou známy veškeré náklady spojené s dokončením 

Smlouvy. Kupující má právo odečíst z plateb, splatných 

Prodávajícímu v souladu se Smlouvou, náklady, které vznikly 

Kupujícímu v souvislosti s neplněním povinnosti Prodávajícího a 

případný další rozdíl uplatnit u Prodávajícího.  

Zároveň je Kupující oprávněn uplatnit některé nebo veškeré níže 

uvedené sankce: 

a) Použít bankovní záruku Prodávajícího; 

b) Uplatnit náhradu škody; 

c) Uplatnit smluvní pokutu za neplnění termínů. 

13.2 Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká, a to dnem doručení 

písemného odstoupení s uvedením důvodu(ů) odstoupení 

Prodávajícímu, tedy s účinky ex nunc. 

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO  

14.1 Kupující má právo, z jakéhokoliv důvodu, dle vlastního uvážení a 

kdykoliv odstoupit od Smlouvy, v celém nebo částečném rozsahu 

Smlouvy, nebo pozastavit její plnění. Takovéto odstoupení nebo 

pozastavení vstupuje v platnost v den, kdy Prodávající obdrží od 

Kupujícího písemné oznámení o takovémto rozhodnutí, nebo v den 

který je uveden v tomto oznámení.  

Po obdržení výše uvedeného oznámení Prodávající v termínu 

uvedeném v tomto oznámení: 

a) ukončí nebo pozastaví veškeré činnosti, vyjma činností 

uvedených v oznámení; 

b) ukončí nebo pozastaví veškeré smlouvy se svými 

poddodavateli, vyjma smluv uvedených v oznámení; 

c) dodá veškeré smluvní zboží nebo jeho části, které je Kupující 

ochoten převzít; 

d) převede na Kupujícího veškerá práva plynoucích ze smluv 

s dodavateli, o něž Kupující požádá ve smyslu výše 

uvedeného článku b). 

Prodávající má právo na zaplacení odpovídající části smluvní 

ceny po odečtení cen za neprovedené práce a nezaplacený 

materiál a/nebo služby, zvýšené o přiměřené přímé náklady 

spojené s odstoupením Kupujícího od Smlouvy nebo nutné 

náklady spojené s pozastavením Smlouvy a se znovuzahájením. 

14.2 Tímto odstoupením od Smlouvy se však Kupující nezbavuje svých 

práv a nároků platných k termínu jejího ukončení. 

14.3 Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká, a to dnem doručení 

písemného odstoupení Prodávajícímu, tedy s účinky ex nunc. 

 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU 

PRODUKTU A STAŽENÍ 

V případě, že bude vůči kupujícímu vznesen nárok z titulu 

odpovědnosti za škodu působenou vadou produktu, prodávající je 

povinen ho zbavit odpovědnosti za takový nárok, pokud byla škoda 

způsobena vadou produktů/služeb dodaných prodávajícím. Pokud 

příčina škody spadá do oblasti odpovědnosti Prodávajícího, musí 

Prodávající prokázat, že se nedopustil pochybení. Ve výše 

uvedených případech Prodávající ponese všechny náklady a 

výdaje, včetně nákladů na právní zastoupení nebo odvolání 

produktů. Všechny ostatní záležitosti se budou řídit příslušným 

zákonem. 

 

16. VYŠŠÍ MOC 

16.1 Neplnění smluvních povinností nepodléhá sankcím, jestliže 

takovéto neplnění je výsledkem a v souvislosti s působením vyšší 

moci.  

Pro účely toho článku se vyšší moci rozumí skutečnosti, které jsou 

nad rámec možnosti kontroly ze strany Kupujícího nebo 

Prodávajícího, jako např. vládní příkazy, nové zákony, válka, 

revoluce, generální stávka v rámci oboru, povodně, požáry, 

epidemie apod. 

16.2 Strana, jejíž plnění je ohroženo vyšší moci, je povinná neprodleně 

informovat druhou stranu, spolu s předloženými důkazy existence 

vyšší moci včetně potvrzení Hospodářské komory o existenci vyšší 

moci a se sdělením, že plnění je negativně ovlivněno, ohroženo 

nebo zdrženo. V případě, že není možné toto sdělení odeslat, bude 

odesláno v době nejdříve možné. Jakmile důsledky vyšší moci 

pominou, strana, jejíž činnost je vyšší moci ovlivněna, je povinná 

informovat druhou stranu o ukončení působení vyšší moci. Termín 

smluvního plnění bude prodloužen o dobu, po kterou vyšší moc 

bránila v plnění smluvních povinností. 

16.3 V případě, že jedné nebo druhé straně brání v plnění vyšší moc po 

období delší jak tři (3) měsíce, smluvní strany se dohodnou na 

dalším postupu. V případě ukončení Smlouvy z důvodu vyšší moci, 

každá strana nese svoje náklady vzniklé jako výsledek této 

skutečnosti. 

 

17. COMPLIANCE DOLOŽKA 

Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se 

tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze 

spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo 

oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

18. ŘEŠENÍ SPORU 

18.1 Kupující a Prodávající vyvinou veškeré úsilí, aby se všechny spory 

vzniklé v rámci plnění Smlouvy vyřešily přátelsky přímým, 

neformálním jednáním. 

18.2 Nedohodnou-li se smluvní strany na vyřešení sporu, má každá ze 

stran právo předložit spor rozhodčímu řízení vedenému podle 

pravidel stanovených dále. Rozhodčí řízení nemá odkladný účinek 

na plnění Smlouvy. 



TOX PRESSOTECHNIK® s.r.o. 

Tuřanka 1314/110 

627 00 Brno 

Česká republikany 

 

V Brně dne 1.7.2018            Strana 6 z 6 

 

18.3 Kupující a Prodávající se dohodli, že všechny spory mezi nimi bude 

rozhodovat věcně a místně příslušný soud pro sídlo Kupujícího.  

 

19. ROZHODNÉ PRÁVO 

Smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak 

zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

 

20. KORESPONDENCE 

20.1 Veškerá korespondence mezi stranami bude vedena v českém 

jazyce, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 

20.2 Písemná korespondence mezi stranami, jako je mimo jiné 

v Podmínkách uvedené upozornění, oznámení, informování, 

předávací dokument apod., může být doručována doporučenou 

poštou, kurýrní poštou, faxem, e-mailem nebo osobně.  

Písemná korespondence se bude považovat za řádně doručenou: 

a) druhý pracovní den po dni podání zásilky na poštovní úřad 

odesílatele; 

b) dne a časem uvedeným v potvrzení kurýrní pošty o doručení; 

c) časem záznamu potvrzení o ukončení přenosu na faxu 

odesílatele; 

d) časem obdržení e-mailové zprávy do schrány příjemce. 

 

21. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ, SUBDODÁVKY 

21.1 Prodávající není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu 

Kupujícího, postoupit Smlouvu nebo její jakoukoliv část včetně 

práv a/nebo povinností z ní plynoucích, ani jakoukoliv pohledávku 

vzniknuvší z této Smlouvy, jakýmkoliv způsobem třetí straně.  

21.2 V případě postoupení plnění části Smlouvy jmenovanému 

subdodavateli, je Prodávající zodpovědný Kupujícímu za tuto část 

stejným způsobem jako by se jednalo o plnění Prodávajícího, 

včetně zaplacení smluvní ceny jmenovanému dodavateli. 
 

22. PLATNOST 

Jestliže některý odstavec Smlouvy se stane neplatný, neúčinný 

nebo nepoužitelný, potom takovýto odstavec nebude mít vliv na 

platnost, účinnost a použitelnost ostatních ustanovení. V 

takovémto případě smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby 

předmětné ustanovení nahradily novým ustanovením, jehož obsah 

a účel se blíží předmětnému ustanovení.  

 

V Brně dne 1.7.2018 


