
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jen ve zkratce „VOP“) jsou závazné pro 
všechny objednávky, které mají charakter kupních smluv a nebo smluv o dílo (dále jen „smluv“), 
v nichž společnost SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. (dále jen „odběratel“) vystupuje jako 
kupující, respektive objednatel a ve kterých byly VOP explicitně uvedené jako jejich integrální 
součást. Jakékoli obchodní nebo jiné podmínky prodávajícího, respektive zhotovitele (dále jen 
„dodavatele“) se ve smluvním vztahu založeném objednávkou, jejíž součástí jsou tyto VOP, 
nepoužijí, pokud ovšem nebylo mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

l .2. Odběratel vystaví na dodavatele objednávku výhradně na svých objednávkových 
formulářích. Dodavatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od doručení objednávky písemně 
potvrdit její akceptaci oprávněnou osobou. Objednávka je ze strany odběratele odvolatelná 
kdykoli před obdržením její písemné akceptace. V případě, že ze strany dodavatele nedojde k 
písemné akceptaci objednávky, a přesto dojde k jakémukoli plnění kterékoli smluvní strany v 
souladu s textem vystavené objednávky a zároveň k přijetí příslušného plnění druhou stranou, 
bude objednávka považovaná za odsouhlasenou oběma smluvními stranami, a to ke dni 
uskutečnění tohoto plnění. 

1.3. Aktem akceptování objednávky ze strany dodavatele, respektive uskutečněním příslušného 
plnění podle bodu l .2., je objednávka považována za řádně uzavřenou smlouvu. 

1.4. Tyto VOP nebudou použity v případě, je-li mezi smluvními stranami pro příslušnou dodávku 
(zboží, dílo, službu, práci, apod.) uzavřena samostatná Rámcová smlouva, pokud ovšem nedošlo 
mezi smluvními stranami k jiné dohodě. 

1.5. V případě, že se ustanovení těchto VOP dostanou do rozporu s ustanoveními objednávky, jíž 
jsou nedílnou součástí, platí jako rozhodující text objednávky. 

2. Lhůty plnění

2.1. V případě zpoždění nebo pravděpodobnosti, že zpoždění nastane, má odběratel právo 
okamžitě nařídit dodavateli, aby neprodleně podnikl takové kroky, které jsou nevyhnutelné k 
tomu, aby byl termín plnění dodržen, a dodavatel je povinen je ve stanovené lhůtě a na vlastní 
náklady realizovat. Pokud takové kroky nejsou podniknuty včas, nebo jsou podle názoru 
odběratele nedostatečné, může odběratel od smlouvy odstoupit. Nárok odběratele na smluvní 
pokutu nebo náhradu škody způsobenou dodavatelem zůstává v takovém případě nedotčen. 

2.2. V případě, že zpoždění odběratele ve věci dohodnutého protiplnění nemá prokazatelný a 
bezprostřední vliv na řádné a včasné plnění ze strany dodavatele ve smyslu této smlouvy, není 
dodavatel oprávněn posouvat termíny plnění dohodnuté ve smlouvě. 

 

 

 



3. Smluvní cena

3.1. Cena se tvoří dohodou, je pevná a po celou dobu plnění nepodléhá žádným změnám, 
pokud by nebylo písemně dohodnuto jinak. 

3.2. Veškerá cla, daně (kromě daně z přidané hodnoty), poplatky, doprava, pojištění, případně i 
jiné platby, jsou zahrnuty ve smluvní ceně, pokud z dohodnuté dodací doložky INCOTERMS 
2000 nevyplývá jinak. Daň z přidané hodnoty bude účtovaná a placená v souladu s všeobecně 
závazným právním předpisem platným v den vzniku zdanitelného plnění. 

3.3. Pokud bylo ve smlouvě dohodnuto, že cena dodávky bude stanovena v souladu s ceníkem 
dodavatele, bude se jednat o ceník dodavatele platný ke dni vystavení objednávky. Ceník bude 
závazný pro obě dvě smluvní strany minimálně po dobu jednoho kalendářního roku. Ceník 
nemůže být ze strany dodavatele v době jeho platnosti jednostranně měněn, a to ani z důvodů 
zvýšení nákladů dodavatele, například v důsledku změny kurzu měn nebo výše inflace. 

4. Platební podmínky

4.1. Smluvní cena bude uhrazena na základě na základě faktury (faktur) vystavených 
dodavatelem. Faktury budou mít všechny náležitosti, které vyžadují právní předpisy platné v 
místě zdanitelného obchodu. Kromě toho bude na faktuře uvedeno: 

•    v případě, že se jedná o dodavatele z některé ze zemí EU, bankovní spojení a číslo účtu 
ve struktuře IBAN; BIČ (SWIFT) 

•    číslo smlouvy (objednávky), 
•    klasifikace výroby (dále jen „k. v.“) 

4.2. Splatnost faktur je minimálně 60 dní ode dne jejich doručení odběrateli. V případě, že byla 
dohodnuta kratší lhůta splatnosti, má odběratel nárok, v případě, že bude dodržena, na 
poskytnutí následujícího finančního bonusu (sleva z celkové smluvní ceny): 

•    3% z ceny při zálohové platbě 
•    2% z ceny při čtrnáctidenní (l4) lhůtě splatnosti 
•    1% z ceny při třicetidenní (30) lhůtě splatnosti 

4.3. Faktura, respektive záloha, je zaplacena dnem odepsání dlužné částky z účtu odběratele. V 
případě zdržení proplacení faktury za splněnou dodávku má dodavatel nárok účtovat odběrateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

4.4. Odběratel je oprávněn vrátit dodavateli fakturu ve lhůtě splatnosti bez její úhrady a 
vyznačit na ní důvod jejího vrácení pokud 

•    byla faktura vystavena v rozporu s dohodnutými smluvními podmínkami 
•    faktura neobsahuje náležitosti uvedené v bodech 4. l. a 4.2. 

4.5. Podle povahy nesrovnalostí obsažených ve faktuře musí dodavatel fakturu opravit, 
doplnit nebo stornovat a vystavit novou. Současně je dodavatel povinen znovu stanovit 
datum splatnosti této faktury ve smyslu bodu 4.2. 

 

 

 



5. Protiplnění ze strany odběratele

5.1. Odběratel je povinen převzít dodávku v souladu se smlouvou, zaplatit dohodnutou cenu a 
dodržet platební podmínky. 

5.2. Odběratel poskytne dodavateli včas dispozice k odeslání. 

6. Místo plnění

6.1. Místo plnění pro dodávku, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je určeno dohodnutou 
dodací doložkou INCOTERMS 2000. Pokud není dohodnuto, pak je místem plnění sídlo 
odběratele. 

6.2. Místo plnění pro dokumentaci, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je totožné s místem 
plnění pro dodávku. 

7. Doklady o splnění

7.1. Spolu s předmětem plnění poskytne dodavatel následující doklady: 
•   dodací list, který bude obsahovat především: číslo dodacího listu, název dodavatele, číslo 

objednávky, číslo položky objednávky, datum odeslání a převzetí dodávky, počet 
jednotek dodávky, jednotku množství, cenu za jednotku, způsob přepravy a případně i 
číslo dopravního prostředku 

•    osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky nebo prohlášení o shodě ve smyslu článku 11 
•    doklad o původu dodávky 
•    atesty 

8. Dodací podmínky

8.1. Pokud není dodavatel schopen splnit dodávku řádně a/nebo včas, je povinen o tom bez 
zbytečného odkladu informovat odběratele. Zároveň je povinen informovat ho i o důvodech a 
předpokládané délce zdržení. 

8.2. Odběratel není povinen přijmout objednávku před dohodnutým datem jejího splnění. V 
takovém případě je dodavatel povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit řádné skladování 
dodávky a její odevzdání odběrateli v dohodnutém termínu. 

8.3. Dodavatel není povinen přijmout menší nebo větší než dohodnuté množství dodávky. Pokud 
odběratel převezme menší než dohodnuté množství, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu 
dodat i chybějící množství dodávky. Převzetí menšího množství nemá vliv na ostatní práva 
odběratele. 

 

 

 

 



9. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

9.1. Odběratel nabývá vlastnického práva k dodávce, respektive k jejím částem, jejich převzetím 
odběratelem, respektive tehdy, když odběratel získá oprávnění nakládat se zásilkou (pokud se 
jedná o přepravované zboží). 

9.2. Současně s převzetím dodávky odběratelem přechází odpovědnost za ni a za její ochranu, 
společně s rizikem její ztráty nebo poškození na odběratele, pokud z dohodnuté dodací doložky 
INCOTERMS 2000 a nebo ze smlouvy nevyplývá něco jiného. 

10. Balení a přeprava

10.1. Dodavatel zajistí zabalení hmotných dodávek tak, jak je to u příslušné dodávky a 
dohodnutého způsobu přepravy obvyklé, aby po dobu přepravy a skladování nemohlo dojít k 
jejich fyzickému porušení, nebo znehodnocení vlivem povětrnostních podmínek, dopravy, a nebo 
vlivem neoprávněného jednání třetích osob, a aby byly minimalizovány negativní vlivy na životní 
prostředí. 

10.2. Dodavatel zodpovídá za správné označení hmotných dodávek, za správné použití 
dopravních dokladů a pokud je povinen zabezpečit přepravu hmotných dodávek, tak také za 
uzavření smluv nevyhnutelně potřebných k jejich přepravě dopravními prostředky do místa 
určení. 

10.3. Pokud přepravu zabezpečuje odběratel, je dodavatel povinen sdělit odběrateli délku, výšku, 
šířku s hmotnost dodávky pro zabezpečení její přepravy. Pokud požadované přepravní dokumenty 
nebudou u odběratele k dispozici v dohodnutém termínu, nebo nebudou kompletní, pak jakékoli 
prokázané a účelně vynaložené náklady související se vznikem rizik vyplývajících z pozastavení 
dodávky, z jejího uskladnění, atd., nese dodavatel. Pokud dohodnutá dodací doložka 
INCOTERMS 2000 nezahrnuje pojištění dopravy, pak dodavatel zajistí na své náklady dodatečné 
pojištění proti případným ztrátám a škodám, které mohou nastat na předmětu plnění podle této 
smlouvy, až do doby jejího splnění 

10.4. Uskutečnění hmotné dodávky včetně nákladů na přepravu se řídí dohodnutou dodací 
doložkou INCOTERMS 2000. 

10.5. Dodavatel oznámí odběrateli minimálně dva týdny před odesláním hmotné dodávky termín 
jejího odeslání. 

10.6. Pokud přepravu zabezpečuje dodavatel, je povinen v den odeslání hmotných dodávek a 
průvodní dokumentace oznámit odběrateli faxem všechny údaje o dopravě a přepravních 
dokumentech v souladu s bodem 23.1. 

11. Technické podmínky

11.1. Hmotné dodávky uskutečněné podle této smlouvy musí splňovat požadavky norem a/nebo 
předpisů uvedených v této smlouvě. Pokud tyto normy a/nebo předpisy nejsou v této 

 

 



smlouvě uvedeny, platí norma a/nebo předpisy toho státu, ve kterém bude příslušná dodávka nebo 
zařízení, pro něž je dodávka určená, používáno. 

11.2. Dodavatel se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat zásady, povinnosti a postupy 
vyplývající z norem enviromentálního systému (EMS) ISO 14001. 

11.3. Pokud je hmotná dodávka určená pro stavby realizované odběratelem v některém ze států 
Evropské unie, je dodavatel povinen předložit na požádání odběratele spolu s hmotnou dodávkou 
i doklad „Prohlášení o shodě“ a zásilku označit znakem „CE“ v souladu se směrnicí Evropské 
unie č. 97/23/EC. Pokud je hmotná dodávka určena pro stavby realizované odběratelem mimo 
státy Evropské unie, je dodavatel povinen předložit na požádání odběratele spolu s hmotnou 
dodávkou „Prohlášení o shodě“ a označit dodané zboží znakem „C“ v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

12. Ochrana životního prostředí

12.1. Dodavatel odpovídá za to, že dodávka bude splňovat všechny všeobecně závazné právní 
předpisy o ochraně životního prostředí platné v dohodnutém místě plnění. V případě, že bude 
dodávka opakovaně v rozporu s uvedenými předpisy, nebo v případě, že dodavatel tento rozpor 
ve lhůtě určené odběratelem neodstraní, může odběratel od smlouvy odstoupit. 

13. Používání smluvních dokumentů a informací

13.1. Obě smluvní strany mají za povinnost zacházet se smlouvou, dokumenty, výkresy, výpočty, 
apod., které obdrží od druhé strany, jako s přísně důvěrnými a používat je výhradně za účelem 
plnění smlouvy. 

13.2. Žádná ze smluvních stran nesmí poskytnout tyto přísně důvěrné informace třetím stranám s 
výjimkou, že by to bylo nezbytné pro plnění smlouvy a/nebo pro realizaci hmotné dodávky, a to 
na základě požadavků kompetentních orgánů. Obě smluvní strany zavážou mlčenlivostí své 
zaměstnance a třetí osoby, které se mohou dostat do součinnosti při plnění této smlouvy. 

13.3. Z povinnosti smluvních stran utajovat důvěrné informace jsou vyloučeny následující 
informace: 

•    informace, které jsou nebo už se staly veřejně známými bez zavinění přijímací strany 
•    informace, které jsou veřejně známé před jejich přijetím druhou stranou 
•    informace, které přijímající strana zákonným způsobem obdržela od třetí strany bez 

závazku utajení. 

13.4. Povinnosti smluvních stran uvedené v tomto článku platí až do skončení smlouvy. 

14. Práva duševního vlastnictví

14.1. Dodavatel musí odběratele chránit před nároky třetích osob a odškodnit ho za všecky 
nároky a požadavky vzniklé porušením patentových práv, ochranných známek, měn nebo 

 



 
ostatních chráněných práv v souvislosti s jeho společností, zbožím, službami a prácemi, materiály 
a ingeneeringem, kterých bylo použito při plnění této smlouvy. V tomto smyslu bude chránit 
odběratele a odškodní ho v případě uplatnění nebo vzniku reklamací, požadavků, jednání, škod, 
nákladů a poplatků všeho druhu v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi. 

14.2. Pokud dodavatel poruší práva duševního vlastnictví uvedená v tomto článku, zabezpečí 
neodkladně na žádost odběratele pro něho všechna práva potřebná k využití dodávky nebo na 
základě souhlasu odběratele nahradí dodávku nebo její část takovou formou plnění, při níž 
nedojde k porušení uvedených práv. 

14.3. Dodavatel na odběratele bezplatně převede právo bez omezení využívat dodávku nebo její 
část chráněnou právem duševního vlastnictví. Právo využívat dodávku zahrnuje i právo činit na 
dodávce nebo na její části chráněné právem duševního vlastnictví změny nebo opravy. Odběratel 
má právo poskytnout třetím osobám dokumenty za účelem výroby náhradních dílů a provedení 
oprav na dodávce. 

15. Záruky a záruční doba

15.1. Dodavatel ručí za kvalitu použitých materiálů, správné konstrukční a dílenské provedení, 
jakož i za funkčnost a požadované parametry uskutečněné dodávky. Pokud se smluvní strany 
nedohodly jinak nebo pokud dodavatel neposkytne pro dodávku delší záruční lhůtu, trvá záruční 
lhůta 24 měsíců a začne plynout od chvíle převzetí dodávky odběratelem. Dodavatel také ručí za 
to, že dodávka bude po dobu záruční lhůty způsobilá k dohodnutému, jinak obvyklému účelu, 
nebo si zachová dohodnuté, jinak obvyklé vlastnosti. Dodavatel je povinen předložit na požádání 
odběratele společně s dodávkou i příslušný záruční list. 

15.2. Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnuté, jinak v přiměřené lhůtě 
stanovené odběratelem. V případě, že dodávka vykazuje vady, není odběratel povinen až do doby 
úplného odstranění reklamovaných vad zaplatit neuhrazenou cenu dodávky, respektive její dosud 
neuhrazenou část. 

15.3. Pokud uskutečněná dodávka vykazuje vady, může odběratel: 
•    požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou tyto vady opravitelné 
•    požadovat odstranění vad uskutečněním náhradní dodávky za dodávku vadnou, pokud 

jsou tyto vady neopravitelné, respektive doplnění chybějící části dodávky 
•   požadovat přiměřenou slevu z dohodnuté ceny 
•    odmítnout dodávku, respektive její vadnou část 
•    odstranit vady sám, respektive prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady dodavatele 
•    odstoupit od smlouvy zcela 

Odběratel může uplatnit některou z výše uvedených možností pouze tehdy, pokud nedojde k 
odstranění vad způsoby uvedenými v prvních dvou bodech 

15.4. V případě zjevných vad musí být dodavateli zasláno oznámení o těchto vadách do patnácti 
(15) dnů ode dne, kdy si měl odběratel možnost dodávku prohlédnout. Při skrytých vadách musí 
být dodavateli zasláno oznámení o nich do pěti (5) dnů od jejich zjištění, nejpozději však do 
patnácti (15) dnů od uplynutí záruční lhůty. 

15.5. V případě nároků uvedených v bodě 15.3. má odběratel nárok na náhradu škody, jakož i na 
dohodnutou smluvní pokutu. 



 
16. Kontrola dodávky před splněním

16.1. Odběratel má právo zkontrolovat dodávku, respektive její část, kdykoli v průběhu 
realizace této smlouvy, aby se přesvědčil, že vyhovuje podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě. Odběratel má též právo zúčastnit se na inspekcích, technických přejímkách, 
kontrolách a zkouškách zabezpečení kvality v průběhu i po skončení výrobního procesu 
souvisejícího s dodávkou. 

16.2. Žádná kontrola však nezbavuje dodavatele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
předmětu smlouvy. 

17. Dokumentace

17.1. Dodavatel poskytne odběrateli spolu s dodávkou veškerou dokumentaci v počtu, formě, 
jazykových mutacích a termínech dohodnutých ve smlouvě. Pokud není počet přímo dohodnutý, 
bude dokumentace předložena v počtu dostatečném pro zamýšlený účel. Pokud není přímo 
dohodnuta jazyková mutace, bude dokumentace dodána v jazyce českém a také v jazyce země, v 
níž bude dodávka nebo zařízení, pro které je určena, používána. Pokud není dohodnuta forma 
dokumentace, bude tato předložena v písemné (papírové) a elektronické podobě. Pokud není ve 
smlouvě výslovně uvedeno, zeje za postačující považována kopie dokumentace, je dodavatel 
povinen vždy předkládat originál dokumentace. Dokumentace musí být čitelná, úplná a vhodná ke 
kopírování a skenování. 

18. Smluvní pokuta

18.1. Za nedodržení dohodnutého (i dílčího) termínu plnění může odběratel vyúčtovat 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny za každý započatý den 
prodlevy. 

18.2. Pokud dodavatel uskuteční dodávku s vadami, může odběratel dodavateli vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny za každý den od oznámení vady až do jejího 
úplného odstranění. 

18.3. Celková výše vyúčtovaných smluvních pokut nesmí přesáhnout 15% z celkové smluvní 
ceny. 

18.4. Odběratel je oprávněn kdykoli započítat dodavateli vyúčtovanou smluvní pokutu proti 
splatné pohledávce dodavatele. 

19. Vyšší moc

19.1. Smluvní strany jsou částečně nebo úplně vyviněny z neplnění smluvních povinností podle 
této smlouvy v případě, že k neplnění došlo v důsledku vyšší moci. 



19.2. Ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna oznámit a hodnověrnými 
doklady druhé straně prokázat vznik okolností zásahu vyšší moci, a to neodkladně, nejpozději 
však do pěti (5) dnů, dopisem, faxem nebo e-mailem. 

19.3. Jako příklady vyšší moci možno chápat válku, mobilizaci, generální stávky, živelné 
nebo jiné katastrofy, které smluvní strana nemohla předvídat ani jim zabránit. Nedostatek 
pracovních sil, finančních prostředků nebo materiálu a surovin u dodavatele nebo jeho 
subdodavatelů se za případy spadající do kategorie vyšší moci nepovažují, pokud k nim 
nedošlo právě následkem zásahu vyšší moci. 

20. Odstoupení od smlouvy

20.1. Odběratel i dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě jejího zásadního i 
nepodstatného porušení, přičemž za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se považuje 
především: 

•    prodlení při plnění předmětu této smlouvy o více než deset (10) dní 
•    neodstranění vad v dohodnuté, respektive stanovené, lhůtě 
•    opakované porušení téže povinnosti 
•    pokud se dodavatel dostane do platební neschopnosti 
•    pokud je vůči dodavateli zahájeno konkurzní řízení nebo pokud jeho firma vstoupila do 

likvidace 

20.2. V případě nepodstatného porušení smlouvy, může objednatel nebo dodavatel odstoupit od 
smlouvy v případě, pokud druhá strana nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která jí na to byla poskytnuta. 

20.3. Kromě toho může odběratel odstoupit od této smlouvy, pokud odstoupil od smlouvy s ním 
jeho zákazník, pro něhož je dodávka určena. V takovém případě se odběratel zavazuje uhradit 
dodavateli všechny účelně vynaložené a prokázané náklady, které dodavateli vznikly do data 
odstoupení od smlouvy. 

20.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran plynoucí ze 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy však zůstávají nedotčeny: 

•    právo na náhradu způsobené škody 
•    právo na smluvní, respektive zákonné, sankce a úroky z prodlení 
•    práva a povinnosti plynoucí ze záruky 
•    práva a povinnosti ve smyslu článku 13. a 14. 
•    volba práva a dohodnutého řešení sporů mezi smluvními stranami. 

21. Náhrada škody

21.1. Odpovědnost smluvních stran za způsobenou škodu nepřesáhne sto procent (100%) 
smluvní ceny 

21.2. Uplatnění smluvní pokuty ze strany odběratele nezakládá právo dodavatele na zanedbání 
jeho povinností dohodnutých v této smlouvě a stejně tak nevylučuje nárok odběratele na náhradu 
škody souběžně s nárokem na smluvní pokutu. 

 



22. Rozhodčí právo a rozhodování sporů

22.1. Pokud je dodavatel osobou registrovanou podle legislativy České nebo Slovenské republiky, 
řídí se smlouva, jakož i vztahy mezi smluvními stranami, hmotným právem České republiky. V 
případě, že je dodavatel osobou registrovanou podle jiné legislativy než je právní řád České nebo 
Slovenské republiky, řídí se vztahy mezi stranami federálním hmotným právem Švýcarské 
republiky. 

22.2. V případě, že je dodavatel osobou registrovanou podle legislativy České nebo Slovenské 
republiky, budou všechny spory, které povstanou ze smlouvy, včetně sporů o její platnost, výklad 
nebo zrušení, řešeny před Rozhodčím soudem České obchodní a průmyslové komory v Praze, a 
to podle jeho základních vnitřních předpisů.Smluvní strany se podrobí rozhodnutí tohoto soudu. 
Jeho rozhodnutí bude pro ně závazné. Jazykem arbitráže bude čeština. V případě, že je dodavatel 
osobou registrovanou podle práva jiného, než je právo České nebo Slovenské republiky, budou 
všechny takové spory s konečnou platností řešeny podle arbitrážních pravidel Mezinárodní 
obchodní komory (ICC) třemi rozhodčími soudci jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly. 
Místem konání arbitráže bude Ženeva, Švýcarská republika. Jazykem arbitráže bude angličtina. 

23. Závěrečná ustanovení

23.1. Všechny oznámení, respektive korespondence, odevzdávaná podle smlouvy musí být 
dodána osobně, poštou nebo zasilatelskou společností na adresu příslušné strany. E-mailem nebo 
faxem může být zpráva dodána jen za předpokladu, že bude potvrzena dopisem v třídenní (3) 
lhůtě od jejího odeslání. 

23.2. Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, přičemž každé z nich má platnost originálu. 
Dodavatel i odběratel obdrží jedno vyhotovení. 

23.3. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

23.4. Smluvní strany jsou projevem své svobodné vůle, kodifikovaným textem podepsané 
smlouvy, vázány až do splnění účelu a předmětu smlouvy. 

23.5. Smluvní strany prohlašují, že si VOP a text smlouvy před jejím uzavřením přečetly, jejich 
obsahu porozuměly, že smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, jejíž projev je 
jednoznačný a srozumitelný. 

23.6. Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

 
 


