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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto objednací obchodní podmínky upravují veškeré právní 

vztahy, vznikající mezi European Data Project s.r.o., IČ 61063517, 

sídlem Komořany 146, PSČ 683 01 jako objednatelem zboží či 

služeb (dále jen „Objednatel“) a dodavatelem takového zboží 

nebo služeb (dále jen „Dodavatel“), bez ohledu na skutečnost, 

jaký konkrétní smluvní typ byl mezi nimi sjednán, pokud si 

smluvní strany vysloveně písemně nedohodnou jinak. Specifikace 

dodávaného zboží, vykonávaných prací či poskytovaných služeb 

je vymezena v objednávce. 

2. Obchodní podmínky Dodavatele se nepoužijí, i kdyby na ně 

Dodavatel ve své korespondenci a podkladech výslovně 

odkazoval. 

II. 

Vznik smluvního vztahu, uzavření smlouvy 

1. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem vzniká 

vystavením písemné objednávky Objednatelem a následným 

písemným potvrzením objednávky ze strany Dodavatele bez 

jakýchkoliv odchylek. Okamžikem potvrzení objednávky bez 

výhrad je uzavřena smlouva. 

2. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat či změnit kdykoliv 

před jejím potvrzením ze strany Dodavatele. Není-li objednávka 

Dodavatelem potvrzena do 2 pracovních dnů od doručení, platí, 

že byla stornována. 

3. Potvrzení objednávky a/nebo plnění Dodavatele, které se 

odchyluje od obsahu objednávky, je pro Objednatele závazné 

pouze tehdy, pokud takové odchýlení od objednávky Objednatel 

Dodavateli výslovně a písemně odsouhlasí. Přijetí plnění ani 

platba za takové plnění nejsou odsouhlasením. 

 

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena dodávky sjednaná ve smlouvě je konečná. V ceně jsou 

zahrnuty veškeré náklady nezbytné pro řádné provedení dodávky 

včetně přepravy, není-li smlouvou stanoveno jinak.  

2. Je-li předmětem dodávky zboží, zahrnuje cena dodávky náklady 

na balení zboží, na přepravu zboží, pojištění zboží, náklady 

spojené s obstaráním dokladů ke zboží, etiketování, cla, daně, 

skladné a veškeré další náklady s dodávkou zboží související. 

3. Cenu je Objednatel povinen Dodavateli zaplatit na základě 

daňového dokladu (dále jen „faktura“). Dodavatel je povinen 

vystavit fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení převzetí 

dodávky Objednatelem dle čl. V.4 těchto podmínek. 

4. Faktura musí obsahovat mimo povinných náležitostí podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o účetnictví“) také číslo objednávky, jakož i čísla a 

příslušné věcné názvy (kódy) každé položky. Přílohou faktury 

bude dodací list potvrzený Objednatelem dle čl. V.4 těchto 

podmínek. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými 

doklady nedoloženou fakturu, nebo fakturu neobsahující 

náležitosti stanovené Zákonem o DPH a Zákonem o účetnictví je 

Objednatel oprávněn vrátit k opravě Dodavateli, aniž by tím 

nastalo prodlení s jejím zaplacením.) 

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne jejího doručení 

Objednateli. V případě nesprávně účtované, neúplné, příslušnými 

doklady nedoložené faktury nebo faktury neobsahující náležitosti 

stanovené Zákonem o DPH a Zákonem o účetnictví je splatnost 

faktury stanovena na 30 dní ode dne doručení řádně opravené 

faktury Objednateli. Cena za dodávku je zaplacena okamžikem 

odepsání částky z účtu Objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn započíst jednostranným písemným 

prohlášením vůči Dodavateli jakékoliv splatné i nesplatné 

pohledávky proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám 

Dodavatele. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv 

pohledávku za Objednatelem na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. 

7. Zaplacení ceny Objednatelem je podmíněno tím, že Dodavatel 

není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za dodávky, jež byly 

dodány i na základě jiného smluvního vztahu. Po dobu takového 

prodlení Dodavatele není Objednatel v prodlení se zaplacením 

ceny a sjednaná doba k zaplacení se přiměřeně prodlužuje o 

dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení Dodavatele. 

 

IV. 

Plnění dle smlouvy, přechod vlastnického práva a nebezpečí 

škody 

1. Dodavatel je povinen na své náklady a nebezpečí předat dodávku 

do sjednaného místa plnění ve sjednaném termínu.  

2. Je-li předmětem dodávky zboží, je Dodavatel povinen jej zabalit 

takovým způsobem, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho 

poškození či ke škodám na zdraví a majetku. 

3. Při prodlení Dodavatele s dodávkou je Dodavatel povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z ceny 

předmětného plnění včetně DPH denně. Tím není dotčeno právo 

Objednatele na náhradu škody přesahující tuto smluvní pokutu. 

Při prodlení Dodavatele s dodávkou delší než 14 dní je 

Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na dodávce přechází na 

Objednatele písemným potvrzením převzetí kompletní dodávky v 

místě plnění dle čl. V.4 těchto podmínek. Je-li předmětem 

dodávky též provedení prací či jiné plnění, přechází vlastnické 

právo a nebezpečí škody na dodávce na Objednatele podpisem 

zápisu o převzetí plnění Dodavatelem i Objednatelem. 

 

V. 

Postup při přejímce zboží 

1. Je-li předmětem plnění dodávka zboží s výjimkou zboží 

nadměrných rozměrů, je Dodavatel povinen zboží dodat na místo 

plnění v pracovní den v době od 6 do 14.30 hodin, nedohodnou-

li se Objednatel a Dodavatel jinak. Místem plnění je centrální 

příjem materiálu Objednatele na adrese Slavkovská 1290, 683 01 

Rousínov, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. 

2. Dodavatel zboží složí ve vyhrazeném prostoru pro centrální 

příjem materiálu na vrátnici Objednatele.  K dodávce připojí 

dodací list ve dvou vyhotoveních s údaji odpovídajícími 

potvrzené objednávce, tj. s číslem objednávky a přesným 

označením zboží dle jednotlivých položek objednávky 

s uvedením množství. 

3. Při přejímce zboží Objednatel potvrdí Dodavateli jeho převzetí 

podpisem jednoho vyhotovení dodacího listu. Převzetím zboží 

Objednatel nepotvrzuje množství ani kvalitu dodaného zboží. 

4. Objednatel po převzetí zboží provede vstupní kontrolu. Pokud 

dodané zboží odpovídá ujednanému množství, jakosti a 

provedení, potvrdí to Objednatel Dodavateli podpisem a 

odesláním druhého vyhotovení dodacího listu na emailovou 

adresu Dodavatele. V opačném případě objednatel postupuje 
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podle čl. VI.2 těchto podmínek. 

 

VI. 

Záruka a odpovědnost za vady 

1. Poskytuje-li Dodavatel Objednateli záruku za jakost dodávky, 

délku záruky stanoví smlouva. Záruční doba začíná běžet 

okamžikem přechodu nebezpečí škody na dodávce.  

2. Zjistí-li Objednatel na dodávce jakékoliv vady, sepíše oznámení o 

vadách a doručí jej bez zbytečného odkladu Dodavateli. 

V oznámení uvede, jaký nárok z odpovědnosti za vady dle čl. VI.3 

zvolil. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dní. 

3. Objednatel je bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení 

smlouvy výskytem vady oprávněn požadovat odstranění vady 

dodáním náhradní dodávky, odstraněním právních vad, opravou 

dodávky, jestliže jsou vady opravitelné, požadovat přiměřenou 

slevu z ceny dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Volba mezi 

nároky náleží výhradně Objednateli. Náklady spojené s reklamací 

včetně přepravních nákladů hradí Dodavatel. 

4. Pokud Objednatel pro vady od smlouvy neodstoupil a Dodavatel 

vady způsobem dle volby Objednatele neodstranil, a to ani po 

poskytnutí dodatečné lhůty, případně se vada objevila 

opakovaně, je Objednatel oprávněn od smlouvy zcela nebo zčásti 

odstoupit a na náklady Dodavatele buď sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby přistoupit k odstraňování vady či 

obstarat náhradní dodávku, přičemž povinnosti Dodavatele ze 

záruky za jakost a z odpovědnosti za vady tím nejsou dotčeny. 

5. Objednatel není do doby odstranění všech vad dodávky povinen 

Dodavateli uhradit cenu dodávky. 

6. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu 

za vadné plnění předmětu smlouvy ve výši 15% z dohodnuté 

ceny. Nárok Objednatele na náhradu škody přesahující smluvní 

pokutu tím není dotčen. 

VII. 

Náhrada škody 

1. Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne 

v důsledku porušení povinností Dodavatele vyplývajících ze 

smlouvy nebo právního předpisu, včetně škody, kterou nemohl 

Dodavatel jako možný důsledek porušení povinnosti předvídat a 

včetně události vyšší moci. Dodavatel se zavazuje uhradit 

Objednateli škodu v plném rozsahu, a to do třiceti dnů ode dne 

doručení písemné výzvy Objednatele. 

2. Celkový rozsah povinnosti Objednatele nahradit Dodavateli 

škodu, která Dodavateli v souvislosti s plněním smlouvy 

(dodávky) nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen 

do výše 10% ceny dodávky. Výše sjednané omezení se 

nevztahuje na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé 

nedbalosti a škody způsobené člověku na jeho přirozených 

právech. 

VIII. 

Pojištění 

1. Dodavatel se zavazuje nejpozději ke dni uzavření smlouvy mít v 

dostatečném rozsahu sjednané pojištění odpovědnosti při 

podnikání, tj. v závislosti na konkrétním předmětu plnění 

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, 

poskytováním odborných služeb, vadou práce po předání nebo 

provozní činností, a uzavření této pojistné smlouvy na případné 

vyžádání Objednateli doložit. Dodavatel se zavazuje pojištění 

udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy.  

2. Pro případ porušení povinností stanovených v tomto čl. VIII. 1 se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč. 

 

IX. 

Mlčenlivost 

1. Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli 

v souvislosti s dodávkou se považují za důvěrné. Dodavatel se 

zavazuje, že nebude tyto informace zpřístupňovat třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to i po 

ukončení smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.  

2. Za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. IX.1 

vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

100.000 Kč. 

X. 

Zásady BOZP 

1. Osoby, které za Dodavatele plní dodávku nebo se v souvislosti 

s tím zdržují v areálu Objednatele, jsou povinny dodržovat právní 

předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní 

nařízení, zákon o požární ochraně) a ochrany životního prostředí, 

jakož i zásady bezpečného chování na pracovištích a stanovené 

pracovní postupy tak, aby neohrožovaly životní prostředí, zdraví a 

život, majetek svůj i ostatních osob.  

2. Dodavatel je povinen zajišťovat, aby osoby, které za něho plní 

dodávku, obdržely příslušné osobní ochranné prostředky, aby je 

tyto osoby řádně používaly a aby tyto prostředky byly udržovány 

v dobrém a provozuschopném stavu. 

3. Objednatel je oprávněn podle svého uvážení vyloučit z areálu 

Objednatele osoby, které příslušné předpisy BOZP, zásady 

bezpečného chování na pracovištích a stanovené pracovní 

postupy porušují. 

4. Pro případ porušení povinností stanovených v čl. X.1 a X.2 se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení. 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy pouze 

v případě podstatného porušení smlouvy, v případech výslovně 

mezi stranami písemně sjednaných, v případech uvedených 

v těchto obchodních podmínkách nebo výslovně uvedených 

v právních předpisech. 

2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení druhé 

straně. 

3. Podstatným porušením smlouvy je vždy porušení povinnosti 

Dodavatele dodat plnění řádně a včas, prodlení se splněním 

povinností Dodavatele vyplývající z odpovědnosti za vady a 

porušování zásad BOZP stanovených v čl. X. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dohodnou-li se Objednatel a Dodavatel ve smlouvě odlišně od 

těchto podmínek, má přednost ustanovení smlouvy. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek 

neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti 

jejich ostatních ustanovení. 

3. Doručením dle těchto podmínek se rozumí doručení 

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím 

elektronické pošty na předem sjednanou emailovou adresu (i bez 

zaručeného elektronického podpisu), doručení do datové 

schránky nebo osobní doručení. Písemnost odeslaná 

prostřednictvím držitele poštovní licence se považuje za 

doručenou třetí den po odeslání, i když si ji adresát nepřevzal. 

Písemná forma je dodržena i v případě elektronické pošty. 

4. Smluvní pokuty sjednané těmito podmínkami jsou splatné do 30 

dnů od doručení vyúčtování druhé smluvní straně. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

5. Veškeré závazkové vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem se 

řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem. Všechny spory vyplývající ze vztahu mezi 

objednatelem a dodavatelem budou řešit obecné soudy České 

republiky. 

6. Objednatel a Dodavatel výslovně potvrzují, že v závazkovém 

vztahu vůči sobě vystupují jako podnikatelé při svém podnikání a 

ani jedna smluvní strana nemá vůči druhé postavení slabší strany.  

7. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po 

uzavření smlouvy podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 


