
Všeobecné prodejní podmínky NVision Czech 

Republic a.s. 

 

1. Všeobecná ustanovení 

Právní vztah mezi Odběratelem na straně jedné a NVision Czech 

Republic a.s., společností založenou v souladu se zákony České 
republiky, se sídlem Ohradní 1369/8, 140 00 Praha, Česká 

republika, IČ: 475 50 937, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10436, dále 
jen Dodavatel, na straně druhé, se řídí těmito Všeobecnými 

prodejními podmínkami (dále jen Podmínky) a případnými dalšími 

písemnými dohodami. 

Tyto Podmínky se vztahují na veškeré Nabídky, potvrzení 
Objednávek, Rámcové smlouvy, plány Dodávek a Dodávky 

vztahující se ke Zboží Dodavatele. Podpisem Kupní či Rámcové 

smlouvy, zasláním Objednávky nebo odebráním Zboží dává 
Odběratel Dodavateli automaticky souhlas s Podmínkami a 

bezvýhradně je tak přijímá. 

Jakékoliv obchodní podmínky Odběratele, odchylující se od těchto 

Podmínek, jsou aplikovatelné pouze v případě, že s nimi Dodavatel 
výslovně písemně souhlasí. Dodatečná nebo odchylná ujednání 

vůči těmto Podmínkám musí být písemně upravena v Kupní či 

Rámcové smlouvě. To platí i pro zrušení požadavku písemné 
formy.  

Tyto Podmínky platí i v případě, že Dodavatel uskuteční Dodávku 

bez výhrad s vědomím odchylných obchodních podmínek 
Odběratele, nebo že tyto Podmínky nejsou u budoucích obchodů v 

jednotlivém případě připojeny.  

Tyto podmínky platí pouze vůči podnikatelům ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 
platném znění (dále jen „NOZ“). 

Tyto Podmínky jsou platné v celém rozsahu, pokud si strany 

nedohodnou písemně jinak. Podmínky mají přednost před 

oborovými normami, pravidly, principy apod. Žádné obchodní 
zvyklosti mezi stranami nejsou aplikovatelné v případě, že jsou v 

rozporu s těmito Podmínkami. 

2. Definice 

Zboží představuje předmět Dodávky, tj. veškeré výrobky, 

přeprodávané zboží, plnění, služby, výkony apod. 

Dodávka je dodání Zboží.  

Objednávka je nabídka Odběratele na uzavření Kupní smlouvy. 
Objednávka Odběratele musí být v písemné či elektronické formě, 

např. emailem, prostřednictvím EDI, Web EDI atd. Objednávky 

Odběratele jsou vždy závazné, nebude-li Dodavatelem výslovně 

odsouhlaseno jinak. 

Nabídka, Návrh je nabídka Dodavatele na uzavření Kupní 

smlouvy. Návrhy a Nabídky Dodavatele jsou nezávazné, pokud 

nejsou výslovně označeny jako závazná Nabídka. 

Kupní smlouva je uzavírána buď v písemné formě, nebo vzniká 
bezvýhradným přijetím Objednávky Dodavatelem, nebo 

neprodleným plněním Dodavatele na základě Objednávky. 

Rámcová smlouva je uzavírána mezi Dodavatelem a Odběratelem 

v případě, že je vztah předem stanoven na více než jednu 

Objednávku. Účelem Rámcové smlouvy je předem upravit budoucí 

ustanovení obsažená v jednotlivých ujednáních (např. Objednávka, 
plány Dodávek apod.). Samotná Rámcová smlouva nezavazuje 

Odběratele k objednávání ani neopravňuje Dodavatele požadovat 

jakékoliv platby.  

3. Uzavření smlouvy 

Veškeré smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem musí být 
uzavřeny v písemné formě. Smlouva je uzavřena, dojde-li k 

písemnému potvrzení Objednávky ze strany Dodavatele, resp. 

provedení Dodávky a zaslání objednaného Zboží za cenu uvedenou 
Dodavatelem. Jakékoliv jednání Odběratele obsahující dodatky 

nebo odchylky od původního Návrhu nebo Nabídky Dodavatele, 

byť podstatně, nemění podmínky Návrhu nebo Nabídky, jsou 
vyloučeny a v takovém případě nedojde k uzavření smlouvy. 

4. Cena a platební podmínky 

Cena je stanovena dohodou. Rozhodné jsou ceny uvedené v 

potvrzení Objednávky Dodavatelem. Cena neobsahuje náklady na 

balení, dopravu, DPH, clo, pojištění, specifické zkoušky 
požadované Odběratelem atd., pokud není písemně stanoveno 

jinak. Ceny platí pro Zboží ve standardním provedení a obvyklé 

jakosti. 

Dodavatel je oprávněn změnit cenu Zboží na základě a) 
prokazatelného navýšení cen dílů, materiálů nebo surovin 

vstupujících do dodávaného Zboží; b) prokazatelného navýšení cen 

elektrické energie, plynu, nafty, popřípadě jiných komodit, které 
používá při výrobě a distribuci Zboží; c) změny kurzu mezi CZK a 

jinou měnou, ve které je výrobek fakturován v návaznosti na 
pohyb kurzu mezi těmito měnami. Jako základ je brán kurz České 

Národní Banky a to k 1. dni měsíce, ve kterém Dodavatel změnu 

oznámil. Pokud zvýšení ceny na základě Dodavatelem 
nepředvídatelného a neovlivnitelného navýšení nákladů činí více 

než 10% sjednané ceny, je Odběratel oprávněn smlouvu zrušit 

(výpovědí nebo odstoupením). 

V případě, že Odběratel písemně nerozporuje cenu Zboží 
nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení faktury, je cena 

považována za oboustranně odsouhlasenou.  

Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od data vystavení 

faktury. V případě pozdního uhrazení faktury Odběratelem má 
Dodavatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den 

prodlení. Dodavatel má dále nárok na náhradu škody z téhož 

důvodu. 

V případě, že prodlení s placením trvá déle než 15 dnů, může 
Dodavatel zastavit plnění dalších Dodávek do okamžiku zaplacení 

předchozích nezaplacených závazků Odběratele, aniž by 

Odběrateli vnikl nárok na jakékoli sankce. Současně nemá 
Odběratel nárok na uplatnění žádných škod v souvislosti s 

nedodáním Zboží včetně nároků třetích stran. Dodavatel si 

vyhrazuje právo změnit platební podmínky v případě, že obdrží 
informace, že platební schopnost Odběratele se změnila k horšímu.  

5. Dodání zboží, Dodávka 

Rozsah dodávek je určen na základě Rámcové smlouvy nebo plánů 

Dodávek dohodnutých písemně mezi Dodavatelem a Odběratelem. 

Tolerance objemu Dodávek činí z výrobně-technických důvodů 
plus minus 20 %. V případě dodržení této tolerance zůstává 

sjednaná cena za skutečně dodané Zboží nedotčena.  

Dodací lhůtu objednaného Zboží stanovuje Dodavatel a sděluje ji 

písemně na potvrzení Objednávky s výhradou včasného, 
konečného a úplného vyjasnění všech detailů k zakázce, zaplacení 



zálohy, dodávky potřebného materiálu, součinnosti Odběratele, 

případně jiných vnějších vlivů. Dodací lhůty a termíny jsou 
nezávazné, nejsou-li výslovně označeny jako závazné. Dodací 

lhůta je dodržena, pokud Dodavatel vyzve Odběratele k převzetí 

Zboží. V případě, že dojde (i po potvrzení Objednávky) k prodlení 
v dodání vstupního materiálu ze strany Dodavatele, má Dodavatel 

právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit. Tuto skutečnost je 

Dodavatel na vyžádání Odběratele povinen prokázat. Při 
bezvýhradném přijetí opožděných Dodávek či plnění se má za to, 

že se Odběratel vzdal svých smluvních či zákonných nároků, 

pokud proti zpoždění do 5 pracovních dnů od dodání nic nenamítá. 

Odběratel je povinen převzít Zboží v dohodnutém termínu osobně 
nebo prostřednictvím zástupce a potvrdit dodací list. V případě, že 

Odběratel v dohodnutém termínu Zboží nepřevezme a/nebo 

požaduje pozdější termín dodání, je Dodavatel oprávněn (i bez 
předchozího upozornění Odběratele a aniž by došlo k dotčení 

jakýchkoliv práv) předat Zboží dopravci a/nebo odeslat Zboží na 

náklady Odběratele, a/nebo jej uskladnit na náklady Odběratele, a 
Odběratel je povinen Dodavateli uhradit veškeré související 

náklady (například skladné v částce odpovídající 500 

CZK/den/paletu, pojištění, manipulaci, apod.). Současně má se za 
to, že Zboží bylo dodáno řádně a včas, a Dodavateli vzniká právo 

na zaplacení ceny. Počátek splatnosti faktury začíná běžet dnem 

dohodnutého termínu dodání. 

Dodavatel je oprávněn realizovat také Dodávky před potvrzeným 
termínem dodání a částečné Dodávky. Odběratel je povinen takové 

Dodávky převzít. Dodavateli vzniká právo na zaplacení ceny 
částečné nebo předčasné dodávky. Lhůta splatnosti faktury začne 

běžet dnem, kdy je Zboží připraveno k odebrání.  

Odmítne-li Odběratel bezdůvodně odebrat objednané Zboží, může 

Dodavatel odstoupit od smlouvy a kromě ceny Zboží a nákladů 
souvisejících s ukončením výroby anebo nákladů souvisejících s 

nepřevzetím Zboží Odběratelem požadovat navíc smluvní pokutu 

ve výši 50% z ceny odmítnutého Zboží a uplatnit právo na náhradu 
škody z téhož důvodu.   

Dodací podmínka je EX WORKS (INCOTERMS 2010). V 

případě, že je mezi smluvními stranami dohodnuta jiná dodací 

podmínka, neručí Dodavatel za škody způsobené Odběrateli 
přepravou, ani za škody související s pozdním dodáním, a to 

včetně nároků třetích stran. Místem plnění je:  výrobní  závod  

Dodavatele,  Klášterní  1, 259 01  Votice, není-li dohodnuto jinak.  

 

6. Přechod nebezpečí škody/odeslání 

Riziko nahodilého zničení a poškození Zboží přechází na 
Odběratele předáním Zboží Odběrateli nebo jím určené osobě, 

nebo při odeslání Zboží předáním dopravci na rampě výrobního 

závodu Dodavatele. To platí i v případě, že jsou prováděny 
částečné Dodávky. Dojde-li při odeslání Zboží ke zpoždění v 

důsledku okolností, za které odpovídá Odběratel, přechází riziko v 

den, kdy je Zboží připraveno k odeslání, na Odběratele. 

Dodavatel pojistí Zboží na přání Odběratele na jeho náklady proti 
Odběratelem označeným rizikům. 

7. Konsignační sklady 

Konsignační sklad zřizuje Odběratel na svůj náklad. Výši skladové 

zásoby zboží v konsignačním skladu určuje Dodavatel. Odběratel 

je povinen posílat Dodavateli denní hlášení o pohybech 
konsignačního skladu (příjmy, výdaje, apod.). Odběratel vede 

evidenci stavu zboží v konsignačním skladu a na vyžádání ji musí 

předložit Dodavateli ke kontrole. Dodavatel také vede evidenci 

konsignačního skladu, která je prioritní (bere se jako základ při 

sporech o stav zboží v konsignačním skladu). Za rozdíly mezi 
evidencí Dodavatele a fyzickým stavem vždy odpovídá Odběratel 

a případné inventurní rozdíly musí Dodavateli uhradit. Zboží je 

majetkem Dodavatele až do doby vyskladnění z konsignačního 
skladu Odběrateli, avšak Odběratel nese všechna rizika počínaje 

převzetím Zboží na rampě Dodavatele, případně převzetím do 

konsignace (v případě, že dopravu zajišťuje Dodavatel). Okamžik 
výběru Zboží z konsignačního skladu je okamžikem vzniku práva 

Dodavatele na fakturaci. 

Zboží v konsignačním skladu musí být pojištěno, a to na náklady 

Odběratele. 

8. Kvalita 

Dodavatel odpovídá za kvalitu Zboží podle smlouvy. Zboží je 
Dodavatelem vyráběno na základě odsouhlasené technické 

dokumentace Odběratele, který odpovídá za všechny konstrukční a 

jiné obdobné vady výrobku. Dodavatel realizuje výrobu Zboží v 

souladu s normou IPC 610. V případě poskytnutí záruky, počíná 

záruční lhůta běžet dnem potvrzení dodacího listu Odběratelem 

a/nebo převzetím Zboží do konsignace. 

Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli na vyžádání seznam 
použitých komponentů, které nakupuje (vyjma těch, které jsou 

přímo určeny a/nebo dodány Odběratelem a za které Odběratel bez 

výhrady odpovídá), a také Odběrateli umožnit, aby se seznámil s 
celým výrobním procesem Dodavatele. Jestliže Odběratel této 

možnosti nevyužije a/nebo nevznese připomínky do 10ti 
pracovních dnů, předpokládá se, že s výrobním procesem a 

použitými komponenty, tak jak byly Dodavatelem navrženy a 

realizovány, bez výhrady souhlasí a nemá k nim vzhledem k 
bezvadné funkci výrobku žádné připomínky. Seznámení 

Odběratele s výrobním procesem proběhne buď formou jeho 

návštěvy výrobního procesu, nebo předáním specifikované 
dokumentace (např. PPAP) Odběrateli. Případné změny související 

s funkcí či požadovanými vlastnostmi Zboží Dodavatel oznámí 

Odběrateli a umožní kontrolu výrobního procesu. V případě, že 

Odběratel této možnosti nevyužije do 10ti pracovních dnů od 

oznámení Dodavatele, považuje se změna za odsouhlasenou. 

Odběratel je povinen u dodaného Zboží nejpozději do 10ti dnů od 

převzetí provést veškerá dostupná testování a ověření kvality Zboží 
za účelem odhalení jeho případných nedostatků. Zjištěné 

nedostatky je Odběratel povinen Dodavateli písemně v této lhůtě 

oznámit. V případě, že tak neučiní, je Zboží považováno za 
bezvadné. Údaje o Zboží uvedené v jakýchkoliv materiálech, 

specifikacích a popisech, dalších technických dodacích 

podmínkách, certifikátech (např. osvědčeních o shodě) a dalších 
dokumentech nepředstavují ze strany Dodavatele záruku vlastností 

ani trvanlivosti. Pokud Odběratel určí a/nebo dodá komponenty či 

materiál, ručí za jejich bezvadnou funkci a vhodnost použití. 
Dodavatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou vadnými 

komponenty či materiálem určeným a/nebo dodaným 

Odběratelem, ani za nároky třetích stran s tím související. 
Upozorní-li Dodavatel na případné vady Zboží, Odběratel bude 

zajišťovat pro Dodavatele veškerá opatření stanovená 

Dodavatelem. Odběratel je povinen nést případné náklady na 
stažení Zboží, pokud odpovídá za vadu Zboží a za vzniklé škody. 

Další nároky Dodavatele tím nejsou dotčeny. 

Dodavatel neodpovídá za vhodnost a bezpečnost Zboží pro využití 

na straně Odběratele. Odběratel bere na vědomí, že dodané Zboží 
je určeno pouze k účelům stanoveným výrobcem příslušných 

komponent. To zpravidla zahrnuje nevyužívání Zboží v systémech 

pro zachování, příp. podporu života, nebo ve vojenských 
systémech nebo pro jiné účely, při kterých může selhání Zboží vést 

k újmě na životě, zdraví nebo k rozsáhlým škodám na majetku. 



9. Nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vyloučení 

odpovědnosti  

Brání-li Dodavateli v plnění jeho smluvních povinností, zejména v 
dodání Zboží, dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, je 

Dodavatel po dobu trvání překážky a po přiměřenou dobu nutnou k 
obnovení Dodávek zproštěn povinnosti plnit, aniž by byl zavázán 

Odběrateli k náhradě škody včetně nároků třetích stran.  

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud taková 

překážka trvá více než čtyři měsíce a už nemá na plnění smlouvy 
zájem.  

10. Náhrada škody 

Dodavatel je za porušení smluvních povinností vůči Odběrateli 

povinen k náhradě škody pouze v případě úmyslného jednání či 

hrubé nedbalosti. Odpovědnost Dodavatele se nevztahuje na škody 
způsobené dodáním vadných komponent či materiálu, na škody 

způsobené konstrukčními vadami nebo návodem ke Zboží, nebo na 

škody, které nebylo možno u konkrétního případu za normálních 
okolností očekávat či na které se může Odběratel pojistit nebo na 

které je Odběratel pojištěn. Dodavatel taktéž neodpovídá za 

jakoukoliv následnou škodu, ušlý zisk, poškození dobré pověsti 
nebo jakoukoliv jinou nepřímou škodu, jež vznikla v důsledku 

prodlení nebo vad Zboží, ani za nároky třetích stran. Nárok na 

náhradu škody vůči Dodavateli včetně nároků třetích stran nesmí 
přesáhnout Odběratelem zaplacenou cenu Zboží na základě 

příslušné kupní nebo rámcové smlouvy.  

11. Reklamace 

Odběratel může reklamovat pouze vlastnosti Zboží garantované 
smlouvou či těmito Podmínkami. Odběratel uplatňuje reklamaci 

písemně, v reklamaci je povinen popsat charakter vady, počet 

kusů, označení Dodávky a zároveň s reklamací Odběratel předloží 
reklamované Zboží a příslušnou související dokumentaci (dodací 

listy, potvrzení objednávky, faktury apod.). Reklamace se vztahuje 

pouze na předložené Zboží. Odběratel je povinen zaslat Zboží k 
reklamaci na vlastní náklady.   

Zjistí-li Odběratel vady Zboží, musí ihned ukončit zpracování 

Zboží nebo jeho další prodej. 

Odběratel Zboží prohlédne bezprostředně po přechodu nebezpečí 

škody na Zboží a v této lhůtě Dodavateli vady písemně oznámí. Je-
li Zboží Dodavatelem zasláno, může být kontrola Zboží odložena 

na dobu, kdy je Zboží dodáno do místa určení. Opomene-li 

Odběratel prohlédnout Zboží podle těchto Podmínek, odpovědnost 
Dodavatele za zjevné vady Zboží zaniká. Skryté vady musí být 

reklamovány u Dodavatele neprodleně po odhalení nebo poté, co 

by mohly být při pečlivé kontrole odhaleny.  

Odběratel uplatňuje vady množstevní a zjevné do 10ti dnů od 
dodání Zboží, skryté vady do 10ti dnů od jejich zjištění.  

Za důvod k reklamaci není považováno, zjistí-li Odběratel, že 

Zboží není vhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno.  

Dodavatel odpovídá Odběrateli výhradně za vady, které má Zboží 

v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na 
Odběratele, i když se vada stane zjevnou až po této době.  

Je-li Zboží Dodavatelem dodáváno po částech, které umožňují 

statistickou vstupní kontrolu jakosti podle běžných zásad, musí být 

jako vstupní kontrola provedena minimálně tato kontrola. Pro 
kontrolu platí zkušební podmínky a kritéria uvedená v příslušných 

standardních podkladech. Dodávka akceptovaná při této kontrole 

se považuje za bezvadnou. Dodavatel je oprávněn vyměnit po 

dohodě s Odběratelem vadné části vrácené Dodávky za bezvadnou 
část. 

V případě vad Zboží je Dodavatel podle vlastní volby oprávněn k 

dodatečnému plnění odstraněním vady, k Dodávce chybějícího 

Zboží nebo k Dodávce bezvadného Zboží. Dodavatel je oprávněn 
stanovit podle svých kapacitních možností přiměřenou lhůtu k 

odstranění reklamovaných vad, dodání chybějícího Zboží nebo 

dodání bezvadného Zboží. Před uplynutím této Dodavatelem 
stanovené lhůty nemůže Odběratel uplatňovat nárok na náhradu 

škody. Odběratel může snížit kupní cenu o slevu z kupní ceny, 

popř. požadovat vrácení zaplacené kupní ceny až do výše slevy 
nebo slevu započítat proti pohledávce Dodavatele výhradně se 

souhlasem Dodavatele. Právo Odběratele na odstoupení od 

smlouvy je vyloučeno, pokud není schopen vrátit přijaté plnění 
nebo vrácení není s ohledem na povahu přijatého plnění možné, 

nebo se vada projeví až po zpracování nebo přestavbě Zboží. Právo 

na odstoupení od smlouvy je dálo vyloučeno, jestliže Dodavatel za 
vadu neodpovídá. 

U vad v důsledku přirozeného opotřebení, nevhodného zacházení 

nebo nevhodně provedených úprav nebo oprav Zboží Odběratelem 

nebo třetí osobou práva z odpovědnosti za vady nevznikají.  

V případě Zboží, které bylo dodáváno po dohodě smluvních stran 
jako materiál či Zboží snížené kvality, co se udaných důvodů 

snížení kvality a takových vad, s kterými obvykle musí počítat, 

týče, je odpovědnost Dodavatele za vady vyloučena. 

12. Vzorky 

Dodavatel předloží Odběrateli vzorek Zboží, který je Odběratel 

povinen schválit, případně uvést výhrady a požadavky na změny, a 

to do 10-ti pracovních dnů od předložení vzorku Dodavatelem. V 
případě, že tak neučiní, se vzorek považuje za schválený. Vzorek 

musí být předložen nejpozději s první Dodávkou Zboží. Za vzorek 

se v takovém případě považuje Zboží v první Dodávce.  

V případě, že Odběratel nesouhlasí se vzorkem, který byl součástí 
první Dodávky, je povinen vrátit celou Dodávku současně s 

předložením nesouhlasu Dodavateli. 

Do doby oboustranného odsouhlasení vzorku nemá Odběratel 

nárok na další Dodávky Zboží, ani na náhradu škody, související s 
prodlením Dodávek, včetně nároků třetích stran. 

13. Testování, nástroje 

Odběratel je povinen dodavateli specifikovat všechny testy, které 

musí Dodavatel provádět v souvislosti s bezvadnou funkcí Zboží 

nejpozději před první dodávkou. Veškeré náklady související s 
prováděním testů a pořízením zařízení, materiálu apod., nutných k 

realizaci testování Zboží, hradí Odběratel. V případě, že Odběratel 

testy nespecifikuje nebo provádění testů odmítne, Dodavatel 
neodpovídá za bezvadnou funkci Zboží a vady, které lze zjistit 

pouze testováním. 

Použije-li Dodavatel specifické nástroje, nářadí a zařízení, které 

nejsou součástí jeho standardního vybavení, náklady na tyto 
prostředky hradí v plné výši Odběratel a stávají se jeho majetkem 

až po úplném zaplacení Kupní ceny stanovené Dodavatelem. 

14. Balení 

Způsob balení určí Dodavatel. Odběratel je povinen schválit tento 

způsob balení nejpozději do 10ti pracovních dnů po obdržení první 
Dodávky. V případě, že tak neučiní a/nebo nerozporuje vhodnost 



balení, jdou případné škody související s nevhodným balením za 

Odběratelem. 

Vratné obaly v majetku Dodavatele je Odběratel povinen vrátit 
Dodavateli, způsob vrácení definuje Dodavatel. Odběratel není 

oprávněn použít vratné obaly v majetku Dodavatele pro žádné jiné 

účely, než pro přepravu zboží od Dodavatele na výrobní linku 
Odběratele. 

V případě množstevních rozdílů vratných obalů v evidenci 

Odběratele oproti evidenci Dodavatele, je rozhodující evidence 

Dodavatele. 

 

15. Přechod vlastnictví, výhrada vlastnictví 

Dodané Zboží zůstává ve vlastnictví Dodavatele až do úplného 
zaplacení kupní ceny za Zboží a všech případných pohledávek 

Dodavatele z obchodního vztahu s Odběratelem. 

Postavení Odběratele ve vztahu ke Zboží, podléhajícímu výhradě 

vlastnictví pokračuje i u zpracované nebo upravené věci. Bude-li 
Zboží zpracováno, spojeno nebo smíšeno s jinými, Dodavateli 

nenáležejícími věcmi, nabývá Dodavatel spoluvlastnictví k nové 

věci v poměru hodnoty dodaného Zboží a jiných zpracovaných 
věcí v době zpracování. Pro věci, vzniklé zpracováním nebo 

úpravou, platí stejná ustanovení jako pro Zboží podléhající 

výhradě vlastnictví.  

Odběratel je povinen se Zbožím, na které se vztahuje výhrada 
vlastnictví Dodavatele, nakládat s náležitou péčí, zejména je 

povinen Zboží na vlastní náklady dostatečně pojistit do výše jeho 
pořizovací ceny proti poškození. Odběratel je povinen Dodavateli 

postoupit nároky na náhradu škody z těchto pojištění. O uzavření 

takového pojištění je Odběratel povinen neprodleně informovat 
Dodavatele. Jestliže postoupení není přípustné, dává Odběratel 

tímto svému pojistiteli neodvolatelný pokyn uskutečnit veškeré 

úhrady pouze Dodavateli. Další nároky Dodavatele tím nejsou 
dotčeny.  

Dokud nedojde k úplnému zaplacení kupní ceny za Zboží: (i) 

Odběratel nemůže výrobky prodat či zastavit; (ii) Odběratel zajistí, 

aby výrobky byly snadno identifikovatelné, a informuje třetí strany 
o výhradě vlastnictví; (iii) Odběratel informuje Dodavatele o všech 

případech zabavení výrobků třetími stranami a poskytne mu 

veškeré informace, potřebné k ochraně jeho práv. V případě 
porušení těchto povinností je Odběratel povinen postoupit 

pohledávky z dalšího prodeje Zboží spolu se všemi vedlejšími 

právy Dodavateli, a to nezávisle na tom, zda se jedná o další prodej 
Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví před, nebo po zpracování. 

Odběratel nese všechny náklady, které musí být vynaloženy k 

odstranění zásahu a k opětovnému získání Zboží. 

V případě, že Dodavatel odstoupí od smlouvy z důvodu prodlení s 
placením ceny dle těchto Podmínek, je Odběratel povinen Zboží 

podléhajícímu výhradě vlastnictví bez zbytečného odkladu vydat.  

16. Odstoupení od smlouvy 

Odběratel může od smlouvy odstoupit, není-li ve smlouvě 

stanoveno jinak, pouze s výslovným písemným souhlasem 
Dodavatele. V takovém případě nese všechny náklady, související 

s ukončením výroby, Odběratel. 

Dodavatel může od smlouvy odstoupit i bez předchozího 

písemného upozornění Odběratele v následujících případech: 
nezaplacení kupní ceny za Zboží Odběratelem v době 15ti dnů po 

splatnosti, nerealizovatelné požadavky Odběratele, riziko vzniku 

škody Dodavateli, nesplnění povinností Odběratele dle těchto 

Podmínek.  

17. Mlčenlivost 

Povinnost mlčenlivosti se upravuje Smlouvou o utajení a 
nezveřejnění informací. Společně s touto smlouvou se Odběratel 

zavazuje k tomu, že nebude bez předchozího písemného souhlasu 

Dodavatele uveřejňovat své obchodní vztahy s Dodavatelem, např. 
formou uvedení loga v reklamních materiálech, v nabídkách do 

výběrových řízení, apod. 

18. Převod práv, postoupení pohledávek 

Převod práv a povinností Odběratele na třetí osobu je možný pouze 

s písemným souhlasem Dodavatele. Dodavatel je bez předchozího 
písemného souhlasu Odběratele oprávněn postoupit svou 

pohledávku vůči Odběrateli třetí straně.  

19. Subdodavatelé, subdodávky 

Dodavatel je oprávněn používat subdodavatele i bez souhlasu 

Odběratele. Odběratel je povinen ověřit u subdodavatele, že Zboží 
nebo služby zadané formou subdodávky odpovídají stanoveným 

požadavkům neprodleně poté, co se o osobě subdodavatele dozví. 

Dodavatel je oprávněn toto ověření použít jako důkaz účinné 

kontroly kvality subdodavatele Odběratele. Ověření ze strany 
Odběratele zbavuje a zprošťuje Dodavatele odpovědnosti za 

případné vady Zboží. 

20. Ukončení výroby 

Veškeré prokazatelné náklady související s ukončením výroby na 

žádost Odběratele či z důvodů na straně Odběratele, zejména s 
uskladněním Zboží, překládkou Zboží, rozpracovaností, zásobami 

materiálu, formami apod., jakož i náklady na řešení souvisejících 
záležitostí, jdou k tíži Odběratele.  Odběratel je povinen odkoupit 

zásoby materiálu za cenu obvyklou v místě a čase. 

Odběratel je povinen neprodleně oznámit Dodavateli jakékoliv 

okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřené 
smlouvy. 

Je-li Dodávka odložena z důvodu na straně Odběratele (prodlení 

Odběratele), vzniká Dodavateli právo na zaplacení kupní ceny, 

jako by Dodávka byla provedena v dojednaném čase, pokud se s 
Dodavatelem nedohodnou písemně jinak. 

21. Započtení a zadržení platby 

Odběratel může započíst vůči Dodavateli pouze ty pohledávky, 

které jsou mezi Odběratelem a Dodavatelem nesporné, nebo bylo-

li o nich pravomocně rozhodnuto příslušným soudem.  

Odběratel může zadržet platby pouze v případě, je-li předmětná 
pohledávka mezi Odběratelem a Dodavatelem nesporná a týká se 

stejného smluvního vztahu, nebo, bylo-li o ní pravomocně 

rozhodnuto příslušným soudem.  

22. Práva užívání / práva na ochranu, licence, autorská 

práva, duševní vlastnictví 

Ve všech případech, kdy se má vyrábět Zboží podle výkresů, 

postupů či specifikací dodaných Odběratelem nebo přijatých na 

pokyn Odběratele, je Odběratel povinen nahradit jakékoliv nároky 
Dodavatele a škodu způsobenou porušením patentu, ochranné 

známky, návrhu, obchodního tajemství či chráněného postupu při 

konstrukci či výrobě tohoto Zboží. Veškeré nápady, vynálezy, 



koncepty, objevy, autorská díla, patenty, výkresy, autorská práva, 

ochranné známky, obchodní tajemství, know-how a další práva 
duševního vlastnictví Dodavatele, náleží Dodavateli. 

Jakékoli autorské dílo vyrobené Dodavatelem nebo jeho 

zaměstnanci podle Objednávky, které je zvláště objednáno jako 

zakázka Odběratele, nebude považováno za „dílo vytvořené na 
Objednávku“, a veškerá autorská práva k takovým dílům náleží 

Dodavateli. 

Odběratel ani jeho zákazníci nejsou oprávněni si sami nebo 

prostřednictvím třetí osoby pořizovat kopie, opravovat, přestavovat 
nebo rekonstruovat jakékoliv Zboží Dodavatelem bez předchozího 

písemného souhlasu Dodavatele. 

23. Oddělitelnost 

Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek zcela, nebo z části 

neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné podle jakéhokoliv práva, 
ostatní ustanovení Podmínek zůstávají v platnosti a účinnosti. 

Strany se kromě toho zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení takovým, které se nejvíce blíží 
ekonomickému a právnímu účelu neplatného, neúčinného nebo 

nevymahatelného ustanovení, a které je platné, účinné nebo 

vymahatelné. Za sjednané se považuje takové ustanovení, které 
odpovídá tomu, co by bylo dohodnuto podle účelu těchto 

Podmínek, kdyby si strany této skutečnosti byly vědomy od 

počátku. 

24. Protikorupční doložka 

Odběratel se zavazuje v rámci plnění smluvního vztahu dodržovat 
požadavky platných právních předpisů proti korupci a zdržet se 

jakýchkoli jednání, která by mohla být podle příslušných právních 
předpisů kvalifikována jako trestné činy úplatkářství, nebo 

způsobit takové porušení nebo trestní stíhání Dodavateli, zejména 

nepožadovat, nepřijímat, nenabízet, neschvalovat, neslibovat a 
neposkytovat nezákonné platby přímo, prostřednictvím třetí strany 

nebo jako prostředník úplatky v peněžní nebo v jakékoli jiné 

formě, jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, zejména 
obchodním korporacím, orgánům státní správy a samosprávy, 

úředním osobám, zaměstnancům státních i nestátních organizací a 

jejich zástupcům.  

V případě, že Odběratel poruší výše uvedené protikorupční 
povinnosti, Dodavatel má právo jednostranně pozastavit plnění 

svých povinností podle této smlouvy do doby, než budou 

odstraněny příčiny takového porušení, nebo odstoupit od smlouvy, 
po písemném upozornění. 

25. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

Tyto Podmínky musí být vykládány v souladu se zákony České 

republiky, jimiž se vztah Dodavatele a Odběratele řídí, přičemž 

jsou vyloučena kolizní ustanovení mezinárodního práva 
soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách a 

mezinárodní koupi zboží. Případné spory mezi Smluvními 

stranami budou řešeny obecným soudem místně příslušným dle 
sídla Dodavatele zapsaného v obchodním rejstříku.  

26. Platnost a změny Podmínek 

Tyto Podmínky jsou závazné ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní 

vztahy, uzavřené před vyhlášením těchto Podmínek, jsou závazné 

uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.  

Dodavatel si vyhrazuje právo Podmínky jednostranně změnit při 
změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky 

společnosti. Tuto změnu a její účinnost Dodavatel vyhlásí nejméně 

jeden měsíc předem, a to zveřejněním na elektronické adrese 

www.nvisioncz.com. Okamžik zveřejnění nových Podmínek se 
považuje za okamžik oznámení Odběrateli. 

Při změně Podmínek je Odběratel oprávněn zaslat Dodavateli 

výpověď, a to nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění 

Podmínek, jinak se má za to, že se změnou Podmínek souhlasí.  

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 15.5.2017.  

 

 

Za Odběratele                             

.................................... 

Podpis 

.................................... 

Jméno 

.................................... 

Titul  

……………………….  

Datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


