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Všeobecné obchodní podmínky – „dodací podmínky“ 
(PRODEJ) 

Datum: 01. prosinec 2017 
 
1.      Objednávka a potvrzení objednávky 
1.1     Objednávka je sjednána, pokud ji dodavatel potvrdí do 7 pracovních 

dnů od jejího doručení 
1.2    Jestliže se potvrzení liší od objednávky, je objednatel vázán, pokud s 

takovou odchylkou písemně nevyjádří svůj nesouhlas ve lhůtě 7 
kalendářních dní od doručení potvrzení. Přijetí dodávek nebo služeb 
a uskutečnění platby se považují za souhlas. 

1.3    Jakékoli dodatky nebo doplňky k objednávce jsou platné pouze, 
pokud je dodavatel písemně potvrdí. 

 
2.         Práva užití 
2.1   Dodavatel tímto uděluje objednateli následující nevýlučná, 

převoditelná, celosvětová a časově neomezená práva: 
2.1.1   užívat dodané výrobky a služby, integrovat je do jiných výrobků a 

celosvětově je distribuovat; 
2.1.2   užívat nebo přenechat do užívání software a související 

dokumentaci (dále společně v textu „software”) ve spojení s instalací, 
uvedení do provozu, testováním a provozem softwaru; 

2.1.3    udělovat sublicence k právu užití dle článku 2.1.2 výše propojeným 
podnikům (dle definice §71 a násl. zák č. 90/2012 Sb., o obchodních  
korporacích „ZOK“), jiným distributorům a koncovým zákazníkům; 

2.1.4    poskytovat propojeným podnikům (dle definice § 71 a násl. ZOK) a 
jiným distributorům licenci na poskytnutí práva užití dle článku 2.1.2 
koncovým zákazníkům; 

2.1.5  užívat software pro integraci do jiných výrobků a kopírovat software, 
nebo umožnit propojeným podnikům (dle definice § 71 a násl. ZOK) 
nebo jiným distributorům, aby software užívali a kopírovali; 

2.1.6  distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, připravovat ke stažení 
nebo veřejně zpřístupňovat software, například cestou poskytování 
aplikačních služeb (Application Service Providing) nebo jiným 
způsobem užití, a v nezbytném rozsahu kopírovat software, vždy za 
předpokladu, že počet licencí současně používaných v jednom 
okamžiku nepřesáhne počet zakoupených licencí; 

2.1.7    udělovat sublicence k právu užití dle článku 2.1.6 propojeným 
podnikům (dle definice § 71 a násl. ZOK) a ostatním distributorům. 

2.2       Vedle práv udělených v článku 2.1 výše jsou objednatel, propojené 
podniky (dle definice § 71 a násl. ZOK) a jiní distributoři oprávněni 
umožnit koncovým zákazníkům převádět licence na užití software. 

2.3       Veškeré sublicence udělené objednatelem musí obsahovat 
přiměřenou ochranu práv duševního vlastnictví objednatele k 
software. Veškeré sublicence musí obsahovat stejná smluvní 
ustanovení, která objednatel používá na ochranu svých vlastních 
práv duševního vlastnictví. 

2.4      Dodavatel je povinen informovat včas objednatele, nejpozději v 
okamžiku potvrzení objednávky, zda dodávané výrobky a služby 
obsahují „open source software“.  
Ve smyslu tohoto ustanovení je „open source software“ počítačový 
software, který je poskytován třetím osobám bez licenčního poplatku 
a který může kterýkoli uživatel upravit a/nebo který musí být příjemci 
licence, popř. třetí osobě zpřístupněn v podobě zdrojového kódu. 
Jestliže výrobky a služby dodávané dodavatelem obsahují open 
source software, musí dodavatel objednateli nejpozději v okamžiku 
potvrzení objednávky dodat následující: 
- Zdrojový kód příslušného open source softwaru, pokud příslušné 
licenční podmínky open source vyžadují zpřístupnění tohoto 
zdrojového kódu  
- Seznam veškerých použitých souborů open source s odkazem na 
příslušnou licenci včetně kopie kompletního textu takové licence  
- Písemné prohlášení, že užíváním open source softwaru v souladu 
s jeho určením nebudou ani výrobky a služby dodavatele ani výrobky 
objednatele podléhat „účinku Copyleft“. Ve smyslu tohoto ustanovení 
„účinek Copyleft“ znamená, že podmínky licence open source 
vyžadují, aby určité výrobky a služby dodavatele jakož i výrobky 
z nich odvozené bylo možné dále distribuovat pouze v souladu 
s podmínkami licence open source, např. pouze v případě 
zpřístupnění zdrojového kódu.  

 
3.         Lhůta plnění  
3.1      Pro účely stanovení včasnosti dodávky nebo dodatečného plnění je 

rozhodným okamžikem datum příchodu do místa dodání 
stanoveného odběratelem. Pro včasnost dodávek, jejichž součástí je 
instalace, uvedení do provozu nebo pro včasnost služeb je 

rozhodující převzetí. 
3.2      Pokud lze očekávat jakékoli prodlení v dodávce nebo plnění nebo 

dodatečném plnění, bude dodavatel objednatele bez zbytečného 
odkladu informovat. 

 
4.         Přechod nebezpečí, odeslání a místo plnění 
4.1       V případě dodávek, jejichž součástí je instalace, uvedení do provozu 

nebo služby, přechází nebezpečí při převzetí, v případě dodávek, 
jejichž součástí není instalace nebo uvedení do provozu, přechází 
nebezpečí při příchodu do místa dodání udaného objednatelem 
v souladu s těmito dodacími podmínkami. 

4.2     Není-li stranami ujednáno či právními předpisy stanoveno jinak, 
uplatní se dodací podmínka DAP (s dodáním v místě určení) závod 
objednatele podle dodacích podmínek Incoterms 2010 vydaných 
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. 

4.3       Není-li stanoveno jinak, jdou náklady na přepravu a balení k tíži 
objednatele. Při dodací podmínce „ze závodu“ nebo „z prodejního 
skladu dodavatele“ je třeba zasílat vždy za nejnižší náklady, pokud 
objednatel nepředepsal určitý způsob dopravy. Při dodací podmínce 
„vyplaceně příjemci“ může objednatel rovněž určit způsob přepravy.  

4.4     Každá dodávka musí obsahovat balicí nebo dodací list s údaji o 
obsahu jakož i číslo objednávky.  

 
5.         Cena 
5.1     Není-li dohodnuto jinak, k sjednaným cenám bude vždy připočtena 

cena dopravy dle aktuálních sazeb přepravce.  
5.2     Sjednaná cena smluvních výrobků zahrnuje náklady na měď ve výši 

1,50 EUR/kg mědi (cenová báze). Není-li dohodnuto jinak, bude k 
sjednané ceně při zvýšení ceny mědi nad cenovou bázi (tj. nad 1,50 
EUR/kg mědi) dále účtován doplatek za měď. V tomto případě je 
dodavatel oprávněn fakturovat doplatek za měď v množství, ve 
kterém je zahrnuta ve výrobku. Doplatek za 1 kg mědi se vypočítá 
následovně:  

 
Hodnota průměrné ceny za 100 kg mědi stanovená jako Obere 
Kupfer DEL Notiz společností Westmetall GmbH & Co. KG za měsíc 
předcházející fakturaci smluvního zboží se navýší o jeden procentní 
bod a přepočte na hodnotu za 1 kg mědi. Od takto stanovené 
hodnoty se odečte cenová báze ve výši 1,50 EUR/kg mědi. 
 

6.         Výhrada vlastnického práva  
 Objednatel se stane vlastníkem smluvního výrobku teprve úplným 

zaplacením ceny.  
 

7.       Faktury 
Na fakturách bude uvedeno číslo objednávky stejně jako počet 
každé jednotlivé položky. Budou-li některé tyto údaje vynechány, 
faktury nebudou splatné. Kopie faktur se označují jako duplikáty. 

 
8.         Platba 
8.1     Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury splatné do 30 dnů netto, a to 

v měně uvedené ve faktuře. 
8.2       Lhůta splatnosti začíná běžet od vystavení faktury.  
8.3       V případě prodlení s platbou si dodavatel vyhrazuje právo pozastavit 

dodávky veškerých dosud neuhrazených smluvních výrobků bez 
povinnosti k náhradě škody nebo odstoupit zcela nebo zčásti od 
smlouvy a účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

 
9.         Kontroly při převzetí 
9.1      Neprodleně po příchodu dodávky objednatel zkontroluje, zda 

dodávka odpovídá množství a typu objednaných výrobků a zda 
nevykazuje zjevné škody vzniklé při přepravě nebo zjevné vady. 

9.2     Pokud objednatel zjistí v průběhu těchto kontrol jakoukoli vadu, 
ihned o ní informuje dodavatele. Zjistí-li objednatel vadu kdykoli 
později, oznámí to rovněž dodavateli. 

9.3      Vady musí být oznámeny bez zbytečného odkladu po dodávce nebo 
poskytnutí služby anebo po zjištění vady, pokud byly vady 
zpozorovány teprve při zpracování nebo uvedení do užívání, 
nejpozději však do konce lhůty pro reklamaci. 

 
10.       Odpovědnost za vady a reklamace 
10.1    Není-li dohodnuto jinak, dodavatel odpovídá pouze za vady, které 

objednané výrobky měly v době přechodu nebezpečí na 
objednatele. 

10.2    Lhůta pro reklamaci činí 12 měsíců od uvedení reklamovaných 
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výrobků do provozu či 18 měsíců od přechodu nebezpečí k 
reklamovaným výrobkům na objednatele, podle toho co nastane 
dříve. 

10.3    Pokud dojde ke zjištění vad, za které dodavatel dle čl. 10.1 těchto 
dodacích podmínek odpovídá, je objednatel povinen tyto uplatnit 
formou reklamace na standardizovaném reklamačním formuláři 
dodavatele. Reklamační formulář je k dispozici na webu dodavatele, 
na žádost může být objednateli zaslán také písemně.  

10.4    V reklamačním formuláři je nutno vyplnit zejména označení výrobku, 
sériové číslo výrobku, popis vady, popis nároku, který je uplatňován, 
kontaktní osobu, která reklamaci za objednatele řeší a dále přiložit 
fotodokumentaci vadného výrobku. Reklamační formulář, který 
neobsahuje požadované informace je dodavatel oprávněn 
objednateli vrátit k doplnění. 

10.5    Do tří dnů od doručení zcela vyplněného reklamačního formuláře 
zašle dodavatel objednateli bez poplatku 8D report (Global 8D), 
v němž uvede, jaký způsob řešení reklamace zvolil.  

10.6    Vady, za které dodavatel v souladu se smlouvou nebo těmito 
dodacími podmínkami odpovídá, je dodavatel povinen na své 
náklady dle své volby odstranit buď opravou výrobků nebo dodáním 
nového bezvadného či chybějícího výrobku. Přitom platí, že vady 
budou přednostně odstraňovány opravou reklamovaných výrobků. 

10.7    Pokud dodavatel neodstraní objednatelem řádně reklamovanou a 
dodavatelem uznanou vadu v přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn: 
 požadovat slevu z ceny nebo 
 na náklady dodavatele výrobek nechat opravit. 
Opravy mohou být provedeny bez stanovení lhůty na náklady 
dodavatele, jen jestliže bylo dodáno s prodlením po původním 
termínu dodání a objednatel kvůli odvrácení vlastního prodlení nebo 
z jiného naléhavého důvodu má zvláštní zájem na okamžitém 
náhradním plnění a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby učinil 
výzvu dodavateli k odstranění vad v přiměřené lhůtě. 

10.8    Objednatel není oprávněn si výrobek opravit sám. 
10.9 Pokud dodavatel v rámci odstranění vad dodává nové výrobky nebo 

provede opravu, ohledně těchto výrobků se uplatní lhůta pro 
reklamaci v délce šesti měsíců od dodání či provedení opravy, která 
však skončí nejpozději v obecné reklamační lhůtě stanovené v 
článku 10.2 těchto dodacích podmínek. 

10.10   Pokud dojde ke zjištění vad, za které dodavatel dle čl. 10.1 těchto 
dodacích podmínek neodpovídá, je objednatel oprávněn požádat o 
opravu vadných výrobků formou reklamace na standardizovaném 
reklamačním formuláři dodavatele s tím, že náklady na opravu a 
případnou dopravu hradí objednatel. Článek 10.4. a 10.5 se použijí 
obdobně. Po vyřešení reklamace dodavatel vyzve objednatele 
k vyzvednutí opravených výrobků a stanoví mu k tomu přiměřenou 
lhůtu. Po uplynutí stanovené lhůty k vyzvednutí je dodavatel 
oprávněn dle své volby účtovat objednateli náklady na úschovu 
výrobků nebo výrobky na náklady objednatele sešrotovat. 

 
11.       Poskytnutý materiál 
11.1    Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku užití 

materiálu poskytnutého objednatelem.  
 
12.    Povinnost mlčenlivosti  
 Objednatel nesmí informace a dokumenty získané od dodavatele 

zpřístupnit třetím osobám, pokud nejsou všeobecně známé nebo 
pokud nejsou jemu známé z jiného zákonného zdroje. Pokud 
dodavatel souhlasil s předáním zakázek třetím osobám, je třeba tyto 
osoby písemně zavázat stejným způsobem. 

 
13.       Postoupení a zastavení pohledávek 

Postoupení a zastavení pohledávky je přípustné pouze 
s předchozím písemným souhlasem dodavatele. 

 
14.       Platební neschopnost / insolvence objednatele 

Pokud objednatel zastavil platby nebo pokud bude ustanoven 
předběžný insolvenční správce nebo pokud bude zahájeno 
insolvenční řízení na majetek objednatele, může dodavatel odstoupit 
zcela nebo z části od smlouvy a/nebo jakékoli objednávky učiněné 
dle této smlouvy nebo je vypovědět. V tomto případě může 
dodavatel zastavit dodávky a služby dosud neuhrazené 
objednatelem. 

 
15.       Omezení odpovědnosti za škodu 
15.1    Po přechodu nebezpečí není dodavatel odpovědný za škodu 

způsobenou nevhodnou manipulací s výrobkem, nevhodným 
skladováním, instalací nebo užíváním výrobku, pozměněním 
výrobku objednatelem či třetími osobami, jakož i škodu vzniklou 
v souvislosti s běžným opotřebením výrobku.  

15.2    Celková odpovědnost dodavatele je omezena výší částky, která 
bude na základě smlouvy s dodavatelem dodavateli zaplacena nebo 
k jejímuž plnění se objednatel v době trvání smluvního vztahu s 
dodavatelem zaváže.  

 
16.       Data k účelům exportní kontroly a zahraničního obchodu  
16.1  Dodavatel 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 na 
vývozu, a práva mezinárodního obchodu (dále souhrnně jen 
“PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU”). Objednatel je ve vztahu k 
dodávaným výrobkům a poskytovaným službám povinen dodržet 
veškerá aplikovatelná ustanovení PRÁVA MEZINÁRODNÍHO 
OBCHODU na dovozu.  
Dodavatel je rovněž povinen obstarat nutné vývozní licence či 
povolení, ledaže by podle aplikovatelného ustanovení PRÁVA 
MEZINÁRODNÍHO OBCHODU byl o tyto licence či povolení povinen 
požádat nikoli dodavatel, nýbrž objednatel či třetí subjekt. Dodavatel 
a objednatel jsou si za účelem splnění těchto povinností povinni 
poskytnout nezbytnou součinnost. 

16.2 Dodavatel poskytne objednateli nezbytná data a součinnost k tomu, 
aby objednatel 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. Zejména je dodavatel ke každému 
výrobku či službě povinen objednateli poskytnout: 
- “Export Control Classification Number“ v souladu s „U.S. 

Commerce Control List“ (ECCN) v případě, že zboží podléhá 
úpravě „U.S. Export Administration Regulations“; 

- veškerá vývozní čísla, zejména všechna AL čísla podle 
komunitárních předpisů v případě, že zboží je uvedeno v Příloze 
č. 1 Nařízení Rady (ES) č. 428/2009; 

- statistické číslo zboží podle platné klasifikace zboží statistik 
zahraničního obchodu a zařazování dle HS (harmonizovaný 
systém); 

- údaje o zemi původu (v případě nepreferenčního původu); 
- prohlášení dodavatele k preferenčnímu původu zboží (v případě 

evropských dodavatelů) či preferenční certifikát (v případě 
neevropských dodavatelů), je-li to ze strany objednatele 
vyžádáno. 

(dále souhrnně jen “DATA”) 
16.3 V případě jakýchkoliv změn původu nebo vlastností výrobků či 

služeb, anebo změn aplikovatelných ustanovení PRÁVA 
MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, dodavatel zaktualizuje DATA, a tato 
DATA objednateli v písemné formě poskytne.  

 
17.       Doložka o výhradě 

Dodavatel 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. 

 
18.       Doplňková ustanovení 
 

18.1 Tyto dodací podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy nebo 
objednávky. Uzavřením smlouvy nebo objednávky s dodavatelem 
objednatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi v těchto 
dodacích podmínkách obsaženými.  
 
18.2 Dodavatel je vázán všeobecnými obchodními podmínkami 
objednatele pouze v rozsahu, v jakém jsou v souladu s jeho 
dodacími podmínkami, nebo pokud s nimi dodavatel vyjádří písemný 
souhlas.  
 
18.3 Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které nebyly 
dodavatelem výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smlouvy 
či objednávky, nejsou vůči dodavateli účinné. Obchodní podmínky 
objednatele, které jsou nebo se stanou součástí smlouvy či 
objednávky, pokud jsou v rozporu s těmito dodacími podmínkami 
nebo smlouvou, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s rozpornými 
podmínkami dodavatel vysloví výslovný písemný souhlas.  



mdexx 

Bestellbedingungen_mdexx_V1_cz         

 
18.4 V případech, kdy určité záležitosti nejsou upraveny 
ustanoveními těchto dodacích podmínek, platí příslušná zákonná 
ustanovení.  
 
18.5 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito 
dodacími podmínkami. 

 
19.       Sudiště, použitelné právo 
19.1  Místně příslušný soud je soud podle sídla dodavatele. 
19.2   Vzájemné vztahy dodavatele a objednatele neupravené smlouvou 

nebo těmito dodacími podmínkami podléhají českému právu 
s vyloučením kolizních norem a ustanovení úmluvy OSN o prodeji 
zboží v mezinárodním obchodě ze dne 11. 4. 1980. 

 
20.       Salvátorská klauzule 

Právní neplatnost či neúčinnost jednotlivých ustanovení smlouvy 
nebo těchto dodacích podmínek se nedotýká platnosti či účinnosti 
ostatních ustanovení smlouvy nebo dodacích podmínek. 


