VYDOS

STANDARDNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ
A SERVIS POSKYTOVANÝ SPOLEČNOSTÍ
VYDOS Bohemia, s.r.o.
1 DEFINICE
V tomto dokumentu jsou uvedeny výrazy mající následující význam:
1.1 "Smlouva" znamená, že tyto podmínky jsou součástí jakéhokoli použitelné cenové nabídky nebo podobného
dokumentu včetně obchodní smlouvy
1.2 "zákazník" se rozumí organizace nebo osoba, která nakupuje zboží a služby od dodavatele;
1.3 "Práva duševního vlastnictví" rozumí se všechny patenty, registrované a neregistrované vzory, autorská práva,
ochranné známky, know-how a všechny ostatní formy duševního vlastnictví, jsou kdekoli na světě vykonatelné;
1.4 "Návrh dokumentu" se rozumí prohlášení o práci, citace nebo jiné podobné dokumenty popisující zboží a služby, které
má poskytnout dodavatel;
1.5 "dodavatelem" se rozumí VYDOS Bohemia, s.r.o., Archeologická 1881, 155 00 Praha 5, Česká republika;
2 OBECNĚ
2.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které dodavatel realizuje zákazníkovi.
2.2 Před zahájením služeb dodavatel předloží zákazníkovi návrh dokumentu, který uvede, že zboží a služby, které mají být
poskytnuty, a cena jsou splatné. Zákazník oznámí dodavateli do sedmi dnů, pokud zákazník nesouhlasí s obsahem
návrhu dokumentu. Všechny návrhy a dokumenty musí být v souladu s těmito podmínkami.
2.3 Dodavatel je povinen používat veškeré přiměřené úsilí na dokončení služeb v rámci odhadovaných časových rámců,
ale čas není závazný při výkonu veškerých služeb.
3. CENA A PLATBA
3.1 Cena za dodávku zboží a služeb je stanovena tak jak je uvedeno v návrhu dokumentu. Pokud není uvedeno jinak v
návrhu dokumentu, platební podmínky jsou 14 dní od data vystavení faktury.
3.2 Fakturovaná částka musí být splatná do 14 dnů od obdržení faktury a je nevratná. Dodavatel je oprávněn účtovat úrok
z prodlení faktury ode dne, kdy je platba splatná ze dne na den až do dne platby v poměru dvě procenta ročně nad
základní úrokovou sazbou ČNB. V případě, že zákazníkovi postupy vyžadují, aby faktura byla předložena proti
objednávce, je zákazník odpovědný za vydání takovéto objednávky ještě před dodáním zboží a služeb.
3.3 Jakákoliv typografická, administrativní nebo jiná chyba nebo opomenutí v každém prodejním prospektu, citaci, ceníku,
přijetí nabídky, faktury nebo jiného dokladu nebo informace vydané dodavatelem podléhá korekci bez jakékoliv
odpovědnosti na straně dodavatele.
3.4 Dodavatel si vyhrazuje právo, a to prostřednictvím oznámení zákazníkovi kdykoli před dodáním, zvýšit cenu zboží, aby
odrážela případné zvýšení nákladů na dodavatele, který v důsledku jakýchkoli okolností mimo přiměřenou kontrolu
dodavatele ( jako je bez omezení kolísání cizí měny, změna cel, významné zvýšení nákladů na materiál, práce nebo jiných
nákladů výroby), jakákoliv změna dodací lhůty, množství nebo specifikací pro zboží, které je na přání zákazníka.
3.5 Cena se rozumí bez jakýchkoli platných daní včetně daně z přidané hodnoty.
4. SPECIFIKACE ZBOŽÍ
4.1 Veškeré zboží musí odpovídat specifikaci v návrhu dokumentu. Pro vyloučení pochybností žádný popis, specifikace
nebo ilustrace obsažené v jakémkoli výrobku brožuře nebo jiných prodejních či marketingových tiskovinách dodavatele a
každá písemná nebo ústní ujednání v korespondenci nebo prohlášení musí být součástí smlouvy.
4.2 Jakoukoli radu nebo doporučení ze strany dodavatele, jeho zaměstnanců nebo zástupců k zákazníkovi, pokud jde o
skladování, použití zboží, které není písemně potvrzeno ze strany dodavatele a přes to je dodržováno je na vlastní
nebezpečí zákazníka. Dodavatel nenese odpovědnost za případné rady nebo doporučení, které není písemně potvrzeno
ředitelem dodavatele.
4.3 Zákazník je odpovědný za dodržování přesnosti podmínek v libovolném pořadí. Dodavatel se zavazuje dodat potřebné
informace týkající se zboží k provedení zakázky
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1 Termín dodání stanovených dodavatelem je pouze odhad. Čas pro dodání nesmí být z podstaty smlouvy a dodavatel
nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škody, poplatky nebo náklady způsobené přímo či nepřímo za jakéhokoli
zpoždění při dodání zboží.
5.2 Pokud zákazník nepřevezme dodávku zboží nebo nezaplatí v plné výši nebo nedokáže dát dodavateli odpovídající
dodací instrukce (jinak než z důvodů nezávislých na vůli zákazníka s přiměřenou kontrolou, nebo z důvodu zaviněných
dodavatelem ), pak bez dotčení jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku může dodavatel:
5.2.1 skladovat zboží až do skutečného dodání a účtovat za přiměřené náklady (včetně pojištění) nebo skladování nebo
5.2.2 prodat zboží za nejvýhodnější cenu a nebo za cenu snadno dostupnou (po odečtení veškerých odůvodněných
nákladů skladování a prodeje)a účtovat za prodlení cenu na základě smlouvy.
5.3 Veškeré riziko zboží přechází na zákazníka při dodání.
6 NÁZEV
6.1 Bez ohledu na dodání a přenos rizik je zboží v majetku dodavatele až do doby úplného zaplacení ceny zboží a
případných úroků z prodlení.
6.2 Do doby, než majetek ve zboží přechází na zákazníka (a za předpokladu, že zboží je ještě v existenci a nebylo
prodáno), je dodavatel oprávněn kdykoli požadovat, aby zákazník dopravil zboží k dodavateli a pokud tak zákazník neučiní
neprodleně, vstoupit do jakýchkoli prostor zákazníka nebo jakékoliv třetí strany, kde je uloženo zboží a toto převzít.
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7 POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
7.1 Aby dodavatel mohl plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy je zákazník povinen:
7.1.1 spolupracuje s dodavatelem;
7.1.2 poskytnout dodavateli veškeré informace, které jsou odůvodněně požadovány ze strany dodavatele;
7.1.3 získat veškerá potřebná povolení a souhlasy, které mohou být požadovány před zahájením poskytování služeb a
7.1.4 v souladu s těmito dalšími požadavky, které mohou být stanoveny v návrhu dokumentu nebo jinak dohodnuté mezi
stranami.
7.2 Zákazník je povinen uhradit dodavateli jakékoliv náklady, které vznikly dodavateli v vinou zákazníka nedodržením
bodu 7.1.
7.3 V případě, že zákazník nebo jakákoli třetí strana, která však není subdodavatel dodavatele spáchá cokoliv co
zabraňuje nebo zpomaluje dodavatele v plnění povinností podle této dohody, pak dodavatel musí uvědomí zákazníka,
jakmile to bude možné a:
7.3.1 Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli prodlením dokončení projektu;
7.3.2 případně bude časový harmonogram projektu odpovídajícím způsobem změněn;
7.3.3 Dodavatel musí oznámit zákazníkovi současně termín tak aby zákazníkovi nevznikly dodatečné náklady.
8 ZMĚNY K NÁVRHU DOKUMENTU
8.1 Strany se mohou kdykoli dohodnout vzájemně na novém návrhu dokumentů. Případné změny v rozsahu zboží a /
nebo služeb, které mají být poskytnuty podle této dohody musí být uvedeny v návrhu dokumentu, kde se odráží
změněnou zboží a / nebo služby a ceny a jiné podmínky dohodnuté mezi stranami.
8.2 Zákazník může kdykoli učinit dotaz na změnu termínu a to v písemném návrhu oznámení dodavateli. Po obdržení
žádosti o změny dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi stranami,
podat zákazníkovi písemnou informaci o vlivu těchto změn, pokud existují, na ceně a jiných podmínkách jež byly
dohodnuty mezi stranami.
8.3 V případě, že dodavatel poskytne písemné oznámení zákazníkovi o souhlasu, s provedením změn a s podmínkami,
které jsou odlišné od těch, které již byly dohodnuty mezi smluvními stranami, je zákazník povinen do 5 pracovních dnů od
obdržení tohoto oznámení nebo v jiné lhůtě, která může být dohodnuta mezi stranami , dodat dodavateli písemné
oznámené, zda chce či nechce v úpravách pokračovat.
8.4 V případě, že dodavatel poskytne písemné oznámení zákazníkovi o souhlasu, že k provedení změny podmínek, které
již byly dohodnuty mezi smluvními stranami, a zákazník písemně potvrdí, že si přeje, aby změny byly provedeny, je třeba
provést návrh dokumentu, ve kterém by se zohlednily takovéto změny, a poté dodavatel vykonává tuto dohodu na základě
těchto změněných podmínek.
9. ZÁRUKA
9.1 Záruka se neposkytuje v případě jakékoli vady vyplývající z běžného opotřebení, úmyslného poškození, nedbalosti,
abnormálních pracovních podmínek, neschopnost řídit se pokyny dodavatele (ať už ústní nebo písemné) a zneužití nebo
pozměňování nebo opravy zboží bez dodavatelova schválení.
9.2 Dodavatel se zaručuje, že služby poskytované v rámci této dohody musí být provedeny s náležitou péčí, a kvalitě
shodné s obecně uznávanými průmyslovými standardy a praxí.
9.3 Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s jakoukoli vadu zboží, které vyvstanou z nákresů, schémat nebo
specifikací dodané zákazníkem.
9.4 Není-li výslovně uvedeno v této dohodě, ať výslovné nebo předpokládané, všechny záruky ze zákona nebo jiné, jsou
tímto vyloučeny ze vztahu k výrobkům a službám, které mají být poskytnuty dodavatelem.
9.5 Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za výše uvedené záruky (nebo jakékoliv jiné záruky, podmínky nebo záruky) v
případě, že celková cena za zboží nebyla zaplacena ve lhůtě splatnosti k úhradě.
9.6 Výše uvedená záruka se nevztahuje na díly, materiály nebo zařízení, které nebyly vyrobeny ze strany dodavatele, a u
nichž je zákazníkův nárok pouze převeden v jeho prospěch, takového záruky jsou tak jak je udává výrobce na dodavatele.
9.7 Kromě případů, kdy je zboží prodáno osobě, jednající jako spotřebitel (ve smyslu nepřiměřených smluvních podmínek
zákona 513/1991Sb.), Jsou všechny záruky, podmínky nebo jiné podmínky předpokládané zákonem nebo zvykové právo
vyloučeny v plném možném rozsahu dle zákona.
9.8 Veškeré nároky ze strany zákazníka, které jsou založeny na jakékoli vadě v kvalitě nebo stavu zboží nebo jejich
selhání, které odpovídá specifikaci musí být oznámeno dodavateli po dokončení přejímací zkoušky. Pokud toto zákazník
neoznámí dodavateli, zákazník není oprávněn odmítnout zboží a dodavatel nenese žádnou odpovědnost za takovéto vady
nebo poruchy a zákazník bude povinen zaplatit cenu za zboží.
9.9 Je-li jakýkoli platný nárok ve vztahu k jakémukoli zboží oznámen dodavateli, je dodavatel oprávněn nahradit zboží
zdarma, nebo dodavatel na základě vlastního uvážení, nahradí pořizovateli cenu zboží, ale dodavatel již nemá žádnou
další odpovědnost k zákazníkovi.
9.10 Výše uvedenou záruku, je třeba vzít v úvahu kromě těch, které jsou definovány v zadávací dokumentaci.
10 IDENTIFIKACE
Zákazník je povinen odškodnit dodavatele za všechny nároky, náklady a výdaje, které dodavateli mohou vzniknout, a které
vznikly přímo nebo nepřímo, od zákazníka porušením kteréhokoli ze svých závazků podle této dohody, včetně nároků
uplatněných vůči dodavateli, tvrdí-li, že veškeré zboží a nebo služby poskytované dodavatelem v souladu s návrhem
dokumentu porušuje patent, autorské právo nebo obchodní tajemství nebo jiné obdobné právo třetí strany.
11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
11.1 S výjimkou v případě smrti nebo zranění v důsledku nedbalosti dodavatele, pro který se nevztahuje žádný limit,
nebude v souvislosti s jakýmikoli nároky nebo z porušení této dohody, žádná celková odpovědnost společnosti dodavatele
vůči zákazníkovi, jen odpovědnost vyplývající z nedbalosti může být omezena v ceně, kterou platí zákazník, a na kterého
se toto vztahuje.
11.2 V žádném případě se dodavatel neodpovídá zákazníkovi za jakoukoli ztrátu podnikání, ztrátu příležitosti nebo ušlého
zisku nebo pro jiné nepřímé nebo následné ztráty nebo škody vůbec. To platí i v případě, kdy taková ztráta byla rozumně
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předvídatelná nebo dodavatel byl upozorněn na možnost zákazníka vynaložil takovou ztrátu.
11.3 Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost dodavatele za smrt či osobní újmu vzniklou od
dodavatele nedbalostí nebo jeho zaměstnanců, zástupců či subdodavatelů.
12 VÝPOVĚĎ
Každá ze smluvních stran může tuto dohodu vypovědět oznámením neprodleně písemně druhé straně, pokud:
12.1 druhá strana se dopustí závažného porušení této smlouvy a v případě porušení, které může být napraveno,
nenapraví-li toto do 30 kalendářních dnů od obdrží písemné oznámení od druhé strany, aby tak učinily;
12.2 druhá strana se dopustí závažného porušení této dohody, které nemohou být odstraněny za žádných okolností;
12.3 druhá strana schvaluje rezoluci k likvidaci (jiné než za účelem sloučení nebo likvidace), nebo vydá-li příslušný soud
příkaz k tomuto účelu;
12.4 druhá strana přestane vykonávat svou činnost, nebo v podstatě uzavře celý svůj podnik, nebo
12.5 na druhou stranu je prohlášen konkurs, nebo svolá valnou hromadu za tímto účelem nebo podá nebo navrhne
jakékoli uspořádání nebo vypořádání s věřiteli, nebo je jmenován likvidátor, správce konkursní podstaty nebo jiná podobná
osoba jmenovaná k jakéhokoli správě jeho majetku.
13. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Všechna práva duševního vlastnictví z výroby z nebo vzniklá v důsledku plnění této dohody, pokud již nejsou svěřená,
jsou absolutním vlastnictvím dodavatele a zákazník učiní vše, co je přiměřeně nezbytné k jejich zajištění za provedení
vhodných nástrojů nebo uzavření příslušných smluv s třetími stranami.
14. VYŠŠÍ MOC
Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění jakýchkoli svých závazků v případě
zpoždění či selhání vycházející z událostí nebo okolností mimo přiměřenou kontrolu, včetně, ale bez omezení na vyšší
mocí, stávky, politických vlivů, nehody, války, požárů se jednání nebo opomenutí státních, silničních orgánů nebo
provozovatelů veřejné telekomunikační sítě, provozovatele nebo správy nebo jiného příslušného orgánu, nebo zpoždění či
výpadku výroby, nebo dodávky třetími osobami zařízení nebo služeb, a stran nároku na rozumné rozšíření svých závazků
po oznámení druhé straně povahu a rozsah těchto událostí.
15 NEZÁVISLOST DODAVATELÉ
Dodavatel a zákazník jsou osoby na sobě nezávislé, a ani nemají pravomoc zavazovat druhou stranu k závazkům s třetí
stranou nebo v žádném případě k jednání jako zástupce druhého, není-li výslovně písemně dohodnuto oběma stranami.
Dodavatel je oprávněn, kromě svých vlastních zaměstnanců, najmout subdodavatele poskytovat všechny nebo část
poskytovaných služeb zákazníkovi a tato angažovanost nezbavuje dodavatele jeho povinností podle této smlouvy nebo
příslušného návrhu dokumentu.
16 PŘEVOD
Zákazník není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti a delegovat své povinnosti podle této dohody bez předchozího
písemného souhlasu dodavatele.
17 ODDĚLITELNOST
Je-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nezákonným či nevymahatelným z jakéhokoli důvodu nebo
jakýkoli příslušný soud takové ustanovení nařídí odstranit, zbytek ustanovení této dohody zůstává v plné platnosti a
účinnosti.
18. ZRUŠENÍ
Neschopnost kterékoli strany prosadit kdykoliv nebo v jakémkoli časovém horizontu jednu nebo více z podmínek
uvedených v tomto dokumentu nesmí být vzdání se jich nebo práva kdykoliv následně je vymáhat všemi prostředky dle
této dohody.
19 OZNÁMENÍ
Veškerá oznámení jedné nebo druhé strany musí být písemná a doručena osobní službou nebo poštou na adresu druhé
strany uvedené v návrhu dokumentu. Dokument se považuje za doručený v okamžiku, kdy byl doručen osobně nebo
zaslán poštou.
20 SMLOUVA JAKO CELEK
Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi stranami týkající se předmětu a nahrazuje všechny předchozí dohody,
úpravy, podniky nebo návrhy, písemné nebo ústní. Pokud není výslovně uvedeno jinde v této smlouvě, může být tato
dohoda pozměněna pouze na základě dokumentu podepsaném oběma stranami.
21 ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY
Nic v této dohodě nemá, ani nesmí zahrnovat žádná práva třetích stran.
22 ŘÍDÍCÍ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
22.1 Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právem České republiky a strany se tímto podřizují výlučné pravomoci
českých soudů.
22.2 Právo třetích stran se nevztahuje na tuto smlouvu a žádná osoba, která není smluvní stranou této smlouvy (jiné než
nástupce jednoho z původních stran), nesmí uplatňovat nárok k prosazování ustanovení tato smlouva v souladu s
ustanoveními.
22.3 Každý odkaz v těchto podmínkách poskytnutím jakéhokoli statutu se považují za odkazy na toto ustanovení ve znění
pozdějších předpisů, mohou být znovu přijata nebo prodloužena v rozhodné době.
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