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Všeobecné nákupní podmínky NVision Czech Republic a.s. 

Právní vztah mezi Dodavatelem na straně jedné a NVision Czech Republic 

a.s., 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 Odběratel, na straně druhé, se řídí těmito 
Všeobecnými nákupními podmínkami (dále jen Podmínky). 

1. Obecná ustanovení 

Podpisem kupní smlouvy nebo dodáním Zboží objednaného Odběratelem 
potvrzuje Dodavatel souhlas s podmínkami Odběratele. 

Jakékoliv obchodní podmínky Dodavatele, odchylující se od těchto Podmínek, 

jsou aplikovatelné pouze v případě, že s nimi Odběratel výslovně písemně 
souhlasí. Dodatečná nebo odchylná ujednání vůči těmto Podmínkám musí být 

písemně upravena. To platí i pro zrušení požadavku písemné formy.  

Tyto Podmínky platí i v případě, jestliže Odběratel, i přes znalost odlišností 
obchodních podmínek Dodavatele, přijme Dodávku Dodavatele bez výhrad, 

nebo tyto Podmínky nejsou u budoucích obchodů v jednotlivém případě 

připojeny. 

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. 

Tyto podmínky platí pouze vůči podnikatelům ve smyslu příslušných 

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

2. Objednávka, změna objednávky 

Objednávka Zboží může být provedena Odběratelem a přijata Dodavatelem 
pouze v písemné či elektronické formě, např. emailem, prostřednictvím EDI, 

Web EDI atd. Dodavatel je povinen písemně potvrdit počáteční objednávku, 

předcházející rozvrhu plánu dodávek, neprodleně po jejím obdržení. Nebude-
li objednávka Dodavatelem potvrzena nejpozději do dvou týdnů po jejím 

obdržení, její platnost zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozvrh 

plánů dodávek je závazný, pokud jej dodavatel nerozporuje do 36 hodin (Po-
Pá) po jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak. 

Odběratel smí po Dodavateli požadovat změnu v předmětu a provedení 

objednaného zboží pouze v rozsahu, u něhož je předpoklad, že bude pro 
Dodavatele přijatelný. Neodmítne-li Dodavatel návrh změny neprodleně po 

jeho doručení ze strany Odběratele, platí, že s navrženou změnou souhlasí a je 

schopen ji provést v požadované kvalitě. V případě, že změna objednávky 
bude mít vliv na sjednanou cenu Zboží či kvalitu, je Dodavatel povinen o této 

změně ceny neprodleně informovat Odběratele. V takovém případě má 
Odběratel možnost žádost o změnu zrušit, nebo odstoupit od smlouvy, popř. 

zrušit objednávku.  

Pokud nastane situace, která by mohla ohrozit časový harmonogram 
objednávky, je Dodavatel povinen neprodleně informovat Odběratele. Toto 

oznámení nezbavuje Dodavatele odpovědnosti dodat zboží v termínu,  

uvedeném v objednávce.  

Odběratel má právo kdykoliv přizpůsobit termíny a množství dodávek své 

skutečné potřebě.  

3. Cena, platební podmínky, zadržovací právo 

Sjednané ceny jsou ceny pevné a jsou stanoveny bez DPH. Ceny platí po celou 

dobu trvání zakázky. Tyto ceny platí i jako ceny dodávek náhradních dílů po 

dobu patnácti (15) let po skončení sériové výroby. 

Nedohodnou-li se strany písemně jinak, zahrnuje cena dopravu Zboží do místa 

dodání a veškeré další náklady s dodávkou spojené (balení včetně přepravy 

balení zpět Dodavateli, skladování, specifické zkoušky požadované 
Odběratelem či jeho zákazníkem, pojištění apod.). 

Dodavatel není bez předchozího souhlasu Odběratele oprávněn sjednanou 

cenu měnit. Dodavatel na sebe bere riziko změny okolností ve smyslu § 2620, 
věta druhá NOZ. 

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, včetně adresy 

uvedené v objednávce, číslo Dodavatele, čísla dodacího listu, čísla příslušné 
objednávky či případně plánu dodávek, dodací podmínky, množství  

a identifikační čísla dodávaného Zboží, celkovou cenu a další údaje stanovené 

právními předpisy. Dodavatel odpovídá za všechny následky vznikající 
v důsledku nedodržení těchto povinností, pokud se neprokáže, že je 

nezpůsobil. 

Platba se uskuteční po dodání zboží podle smlouvy, popř. po převzetí plnění 
či po kompletním splnění plánu dodávek, na základě faktury. Splatnost faktury 

Dodavatele je stanovena na 60 dnů od data doručení faktury Odběrateli, není-

li dohodnuto jinak. 

V případě akceptace předčasných dodávek se splatnost faktury řídí podle 

sjednaného termínu dodávky. 

Dostane-li se Odběratel do prodlení s platbou, je Dodavatel oprávněn 
požadovat po Odběrateli zákonné úroky z prodlení z nezaplacené částky. 

Dodavatel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením jen ve výši 

převyšující úroky z prodlení. 

Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že faktura 

neobsahuje výše uvedené náležitosti, a to až do doby, než vady budou 

Dodavatelem odstraněny.  

Právo zadržet platbu a právo na započtení má Odběratel v zákonném rozsahu 

a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. V případě reklamace vad je 

Odběratel oprávněn zejména zadržet splatné platby v přiměřeném rozsahu. 
Byly-li již platby za vadné dodávky poskytnuty, je Odběratel oprávněn zadržet 

jiné splatné platby až do výše plateb za vadné dodávky. 

Dodavatel nebude uplatňovat zadržovací právo u dodávek zboží, ani u práva 
užívání. Právo započíst přísluší Dodavateli jen u nesporných nebo 

pravomocně rozhodnutých nároků. 

Bez předchozího písemného souhlasu Odběratele není Dodavatel oprávněn 
své pohledávky vůči Odběrateli podstoupit třetí osobě. 

4. Připravenost k dodávce, pojistná zásoba, dodávka 

Dodavatel se zavazuje zhotovit a dodat sjednané Zboží v požadované kvalitě 
tak, aby mohlo být ihned použito v další výrobě. Na základě oznámené a 

ujednané poptávky se Dodavatel zavazuje k připravenosti k dodávkám, která 

připouští i krátkodobé pružné jednání Odběratele. 

Dodavatel se zavazuje udržovat pojistnou zásobu Zboží ve výši 1 týdenní 

spotřeby, není-li ujednáno jinak. Pojistná zásoba se udržuje s přihlédnutím 

k aktuálnímu technickému stavu a zajištění další zpracovatelnosti. Dodavatel 
se zavazuje pojistnou zásobu na požádání Odběratele prokázat. 

Dodavatel se dále zavazuje včas informovat Odběratele, pokud dojde ke 

změně použitého materiálu, či montážní části, či ke změně subdodavatele, 
nebo pokud skončí jejich dodávání. Informační předstih přitom činí minimálně 

jeden 1 rok plus dodací lhůta.  

Dodavatel je povinen zajistit zásobování náhradními díly na 15 let po 

dokončení sériové výroby.  

5. Balení, přeprava, dodací list 

Veškeré náklady související s balením nese Dodavatel. Za poškození 

následkem nedostatečného balení odpovídá Dodavatel. 

Obaly na elektronické prvky nebo součásti musejí být schopné odvádět 
elektrostatické výboje.  

Zboží se dodává v jednorázovém či vratném obalu. Vratné obaly se používají 

jen tehdy, pokud to Odběratel vyžaduje a písemně schválí. V případě schválení 
použití vratných obalů Odběratelem je Dodavatel povinen vzít prázdné obaly 

na své náklady zpět. 

Dodavatel je dále povinen veškeré dodané Zboží označit čárovým kódem (ID 
+ LOT). 

Ke každé dodávce musí být připojen odpovídající dodací list, který musí 

obsahovat adresy a jména Odběratele a Dodavatele, objednací a materiálové 
číslo Odběratele, označení série, revizní stav, hrubou a čistou hmotnost, 

dodací množství, počet balíků, číslo obalového materiálu, počet použitých 

obalových materiálů a číslo dodacího listu, nebylo–li výslovně sjednáno jinak. 
Dodávky bez těchto údajů může Odběratel odmítnout převzít. 

 

6. Termín dodání, prodlení s dodávkou 
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Termín dodání, uvedený v objednávce, je závazný. Dodávka je splněna, 

jestliže Zboží bylo předáno Odběrateli nebo Odběratelem určenému přepravci. 
Dodavatel je povinen informovat Odběratele neprodleně o předpokládaném 

zpoždění dodávky, o jeho důvodu předpokládané době trvání prodlení. 

Odběratel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% hodnoty 
objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně však 10% 

z poměrné hodnoty objednávky, se kterou se dostal Dodavatel do prodlení. 

Další nároky Odběratele zůstávají nedotčeny.  

Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli veškeré škody, které vznikly 

v důsledku prodlení s dodávkou. Odběratel je oprávněn požadovat náhradu 

škody přesahující výši sjednané smluvní pokuty, zejména vícenáklady za 
dopravu, výrobu, krycí náklady atd., jakož i nároky třetích stran. Přijetí 

opožděné dodávky nebo plnění neznamená, že se Odběratel vzdává nároku na 

náhradu škody.  

Trvá-li prodlení Dodavatele déle než 14 dní, má Odběratel právo odstoupit od 

smlouvy. Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli vícenáklady vzniklé 

s pořízením náhradní dodávky. 

7. Doklad o původu, exportní omezení 

Na požádání Odběratele je Dodavatel povinen kdykoliv uvést původ jím 

dodávaného Zboží, jeho výrobce, příp. subdodavatele.  

Pokud dodávky Dodavatele podléhají zcela či zčásti exportnímu omezení, 

bude Dodavatel o tomto bez vyzvání informovat Odběratele. 

8. Odběr 

Zadané termínové plány dodávek, rámcové smlouvy a objednávky zavazují 

Odběratele jen k odběru množství, které připadá na období 4 týdnů, a pro 
uvolnění pro zásobu materiálu v trvání 8 týdnů, nebylo-li sjednáno písemně 

jinak.  

Materiálové dispozice prováděné Dodavatelem nad pevné období 8 týdnů se 
zásadně uskuteční na jeho odpovědnost, pokud není písemně ujednáno jinak. 

Odběratel je oprávněn Zboží, které bylo dodáno před termínem dodání, 

odmítnout převzít, Zboží poslat na náklady a riziko Dodavatele zpět, či je na 
náklady Dodavatele uskladnit u třetí strany. Totéž platí při dodávkách většího 

množství. 

9. Vstupní kontrola 

Kontrolu shody dodávky s objednávkou a kontrolu dodávky ohledně zřejmých 

přepravních škod provede Odběratel neprodleně po obdržení dodávky. Pokud 

Odběratel při kontrole odhalí vadu, neprodleně o ní informuje Dodavatele.  

Odběratel není povinen provádět vstupní kontrolu.   

10. Kontrola u Dodavatele, kontrola výroby 

Odběratel, popř. jím pověřená osoba, jsou oprávněni provádět kontroly 
dodržování smluvních požadavků ve výrobním procesu Dodavatele, popř. u 

jeho subdodavatele. Po předchozím oznámení Dodavatel umožní provedení 

kontroly během obvyklé pracovní doby. Náklady spojené s kontrolou nese 
Dodavatel. 

11. Kvalita, povinnost dokumentace 

Procesy, nezbytné k výrobě Zboží, a k tomu použité materiály, stejně tak 
Zboží musí odpovídat platným zákonným ustanovením a platným technickým 

normám, popřípadě příslušným povolovacím řízením, i pravidlům a 

ustanovením o bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a předpisům o 
ochraně před nebezpečnými látkami. Dodavatel je současně povinen se 

v případě zahraniční výroby informovat na zákony specifické pro danou zemi 

a tyto zohledňovat. 

Dodavatel je plně zodpovědný za bezvadnost své dodávky podle sjednaných 

specifikací a za způsobilost ke známému použití. Dále je Dodavatel povinen 

dodržovat systém zpětné sledovatelnosti šarží a na požádání je doložit 
Odběrateli. 

Není-li ujednáno jinak, plní Dodavatel ustanovení ISO/TS 16949 a ISO 

9000ff.  

Dodavatel uděluje Odběrateli nebo Odběratelem pověřené osobě právo 

provést ve lhůtě 2 týdnů po předchozí dohodě vlastní audit. 

Dodavatel je na žádost Odběratele povinen ve všech výkresech a podkladech 

označit kritické parametry (“D“) a tyto dokumenty uchovávat minimálně ještě 
15 let po provedení poslední dodávky. Dodavatel musí Odběrateli na požádání 

kdykoliv umožnit nahlédnutí do těchto dokumentů s povinností označení “D“, 

nebo mu zaslat příslušné kopie. V případě sporu musí Dodavatel Odběrateli 
poskytnout podporu svou odbornou znalostí, popř. mu k důkazním účelům 

poskytnout podklady s povinností označení “D“ v originále. Dodavatel je 

povinen ve stejném rozsahu zavázat své subdodavatele. 

Dodavatel se zavazuje, že bude plnit specifické požadavky společných 

zákazníků Dodavatele a Odběratele týkající se dodávaného Zboží a s tím 

souvisejících služeb (dodání prohlášení, certifikátů atp.). Dodavatel se 
zavazuje přenášet všechny požadavky zákazníka na své subdodavatele. 

12. Dodací podmínka, dodání 

Dodací podmínky jsou INCOTERMS 2010. V případě, že mezi smluvními 
stranami není dohodnuta jiná dodací podmínka, platí INCOTERMS DDP. 

Nevyplývá-li z objednávky nic jiného, místem dodání je výrobní závod 

Odběratele, Klášterní 1, 259 01 Votice. 

13. Záruka 

Záruční lhůty, které Odběratel uzavřel s koncovým zákazníkem, se převádí na 

Dodavatele. Záruční lhůta pro konkrétní výrobek je vždy samostatně 
stanovena v jednotlivých dílčích smlouvách/objednávkách, uzavřených mezi 

Odběratelem a koncovým zákazníkem. O délce záruční lhůty bude Odběratel 

bezodkladně informovat Dodavatele. Není-li záruka výslovně sjednána, platí, 
že záruka končí u výrobků pro Automotive uplynutím 36 měsíců od první 

registrace vozidla či uvedení do provozu/převzetí u koncového uživatele, u 
ostatních výrobků uplynutím 36 měsíců od dodání.  

  

14. Odpovědnost za vady 

Odběratel má právo v přiměřené lhůtě, kterou stanoví, požadovat od 

Dodavatele dodatečnou dodávku bezvadného Zboží nebo odstranění vady. 

Pokud Dodavatel neprovede odstranění vady v dohodnutém termínu, má 
Odběratel právo provést odstranění vady sám, nebo je nechat provést 

prostřednictvím třetí strany, popř. si opatřit náhradní dodávku. V  případech, 

které nesnesou odkladu, je Odběratel oprávněn provést výše uvedené bez 
předchozího oznámení Dodavateli, nebo stanovení náhradního termínu. 

Vedle výše uvedených nároků má Odběratel vždy nárok na přiměřenou slevu 

z ceny Zboží, která odpovídá nákladům Odběratele způsobených dodáním 
vadného Zboží, případně nedodáním Zboží v souladu s objednávkou.  

V případě, že Odběratel odmítne vadné Zboží převzít, je toto považováno za 

nedodané. 

V případě, že se vadná dodávka bude opakovat, nebo není-li dodáno chybějící 

Zboží ve lhůtě stanovené Odběratelem, případně vadné Zboží nelze opravit, je 

Odběratel oprávněn odstoupit od uzavřených a doposud nesplněných smluv, 
resp. zrušit objednávky bez nároku Dodavatele na jakoukoliv náhradu.  

Jestliže budou zjištěny vady až po té, co bylo dodané Zboží dále zpracováno, 

je Dodavatel povinen nést všechny náklady spojené s náhradou nebo opravou 
vadného Zboží, zejména náklady na kontrolu kvality, dovoz, odvoz, pracovní 

sílu a materiál, náklady na manipulaci a zajištění náhradní výroby, atd.  

Pokud je zapotřebí výměny celé série Zboží nebo montážních dílů, ve které je 
Zboží zabudováno, nahradí Dodavatel náklady na výměnu celé série Zboží. 

Na výzvu Dodavatele zašle Odběratel zpět to vadné zboží, k němuž má 

přístup. Dodavatel je srozuměn s tím, že vadné Zboží se od zákazníků 
Odběratele zasílá zpět jen namátkově za účelem analýzy a nebude požadovat 

zaslání veškerého vadného Zboží zpět. Náklady na zpětnou dopravu vadného 

zboží včetně všech vedlejších nákladů nese Dodavatel.  

Dodavatel odpovídá Odběrateli za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti 

s dodáním vadného Zboží, případě v souvislosti s nedodáním všeho Zboží v 

souladu s objednávkou. To se týká zejména nákladů na demontáž a montáž, 
transport, analýzu chyb, náhrady osobních výdajů, vícenákladů na nákup, 

krytí, materiál, sešrotování, a také nároků třetích stran na náhradu škody. 

Pokud za škody odpovídají i jiné subjekty, než Dodavatel, odpovídá Dodavatel 
až do výše škody v takovém rozsahu, v jakém tuto škodu způsobil sám, nebo 

osoby jím pověřené včetně subdodavatelů, kteří přispěli svým podílem ke 

škodě. 
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Promlčecí doba běží ode dne oznámení vady Dodavateli a činí 10 let. 

15. Odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele 

Pokud bude Dodavateli znemožněno plnění dodávky, je oprávněn od smlouvy 

odstoupit po písemné dohodě s Odběratelem, a to v následujících případech: 

- stávky, zásahy vyšší moci (i u subdodavatelů), nevyhnutelné 

provozní poruchy; 

- dodání chybné nebo nedostatečné dokumentace Odběratelem; 

- dodání nedostatečného množství bezvadných součástek nebo 

materiálu, který má podle dohody zajistit Odběratel; 

16. Odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele, výpověď 

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitým účinkem, aniž by 

nesl jakoukoliv odpovědnost vůči Dodavateli, zejména jestliže: a) Dodavatel 
podá dobrovolně insolvenční návrh b) je podán insolvenční návrh na 

Dodavatele, d) Dodavatel vstoupí do likvidace, e) Dodavatel zemře, f) 

Dodavatel ztratí způsobilost k podnikání. 

Odběratel je dále oprávněn odstoupit částečně či plně od smlouvy, aniž by tím 

vznikla odpovědnost vůči Dodavateli, pokud Dodavatel: a) poruší některou 

z podmínek smlouvy, b) nesplní některou ze svých povinností vyplývajících 
ze smlouvy, c) prohlásí, že nesplní své povinnosti. 

Odběratel je rovněž oprávněn ukončit provádění smlouvy (nebo jejich část), a 

to formou písemné výpovědi Dodavateli i bez udání důvodu s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců. Odběratel neodpovídá Dodavateli za jakékoliv údajné ztráty 

nebo náklady.  

17. Vlastnické právo, výhrada vlastnictví 

Vlastnické právo k nakoupenému Zboží přechází na Odběratele jeho dodáním.  

Veškeré informace a materiály (včetně například dokladů, standardů, 

specifikací, vzorků), které poskytne Odběratel Dodavateli za účelem plnění 
smlouvy, a veškeré nástroje, vynálezy a práva k duševnímu vlastnictví 

zůstávají výlučným vlastnictvím Odběratele. Dodavatel není oprávněn použít 
jakékoliv Zboží, vyrobené s využitím majetku Odběratele, pro své vlastní 

účely, nebo je prodat třetí straně bez výslovného písemného svolení 

Odběratele. 

Odběratel si vyhrazuje vlastnické právo k věcem dodaným Dodavateli. 

Zpracování nebo přepracování těchto věcí Dodavatelem bude provedeno 

výhradně pro Odběratele. Budou-li věci Odběratele zpracovány, či smíseny 
s jinými, Dodavateli nenáležejícími předměty, získá Odběratel 

spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty jeho věci (nákupní cena plus 

daň z přidané hodnoty) k dalším zpracovaným předmětům v době zpracování.  

18. Výrobní prostředky, záruka vlastnictví 

Nástroje, vybavení, stroje nebo jakékoliv jiné výrobní prostředky (dále jen 

„výrobní prostředky“), které dal Odběratel Dodavateli k dispozici, zůstávají 
vlastnictvím Odběratele. Výrobní prostředky, které obstará nebo vyrobí 

Dodavatel a které jsou Odběratelem uhrazeny, nebo které budou amortizovány 

v ceně Zboží, se stanou uvedením těchto výrobních prostředků do provozu 
vlastnictvím Odběratele. Tyto výrobní prostředky musí být použity pouze 

k účelům stanoveným Odběratelem.  

Dodavatel je povinen zacházet s výrobními prostředky šetrně a na své náklady 
na nich včas provádět všechny údržbové, inspekční a opravné práce. Případné 

poruchy je povinen ihned oznámit Odběrateli a neprodleně je odstranit. Pokud 

toto vlastním proviněním opomine, je povinen Odběrateli nahradit veškerou 
škodu, která tímto Odběrateli vznikne. Současně je Dodavatel povinen tyto 

výrobní prostředky na vlastní náklady pojistit, alespoň proti riziku ohně, vody, 

vlivu prostředí, vloupání a vandalismu, a pojistit odpovědnost provozu ve výši 
reprodukční hodnoty.  

Změny výrobních prostředků smí být prováděny jen s výslovným písemným 

souhlasem Odběratele. V případě, že Dodavatel poruší své povinnosti 
vyplývající z Podmínek, nebo pokud strany nedocílí shody při požadavku na 

změnu ceny za zboží nebo jejich části vyráběné z výrobních prostředků 

Odběratele, nebo o jiných záležitostech v rámci plnění objednávky, může 
Odběratel tyto výrobní prostředky a všechny související nezbytné podklady 

Dodavateli odebrat. Předání se uskuteční v sídle Odběratele, náklady na 

předání nese Dodavatel.  

Odběratelem nevyžádané výrobní prostředky a dokumentace musí Dodavatel 
uchovávat bezplatně po dobu 15 let od ukončení sériové výroby. Následná 

likvidace smí být provedena pouze se souhlasem Odběratele. 

19. Pojištění 

Rizika vznikající vadou výrobku, nebo odpovědnosti za montáž, demontáž a 

odvolání musí být kryta pojištěním. 

Dodavatel se zavazuje mít pojištění provozu a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku s krycí částkou ve výši nejméně 10 milionu EUR 

za každou škodu. Nároky Odběratele na náhradu škody vůči Dodavateli 

zůstávají nedotčeny. Dodavatel je povinen informovat svého pojistitele o 
povinnosti dle těchto Podmínek - zprostit Odběratele nároků třetích stran a 

uhradit mu škodu, která mu v souvislosti s výše uvedeným vznikne.  

Dodavatel je povinen existenci takového pojištění Odběrateli na požádání 
prokázat. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost o sjednání pojištění 

v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě jednoho kalendářního měsíce od 

výzvy Odběratele k jeho prokázání, je Odběratel oprávněn uzavřít příslušnou 
pojistnou smlouvu ve prospěch a na náklady Dodavatele. 

V případě, že vzniklá škoda překročí příslušné částky krytí, nebo v případě, že 

pojistitel zcela nebo zčásti odmítne svoji povinnost zaplatit i z jiných důvodů, 

zůstávají tímto nároky Odběratele na náhradu škody vůči Dodavateli 

nedotčeny. 

Tato pojištění musí udržovat Dodavatel po celé období, kdy jsou jeho výrobky 
nebo služby dodávány Odběrateli. 

20. Vyšší moc 

Brání-li smluvní straně v plnění jejích smluvních povinností dočasně nebo 

trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na její vůli („vyšší moc“), je smluvní strana po dobu trvání překážky 
osvobozena od povinnosti poskytnout službu nebo plnění. To platí i tehdy, 

když tyto události nastanou v okamžiku, kdy se dotčená smluvní strana 

nachází v prodlení.  

Pokud lze předvídat, že u Dodavatele potrvá narušení plnění smluvních 

povinností z důvodu vyšší moci déle než 4 týdny, je Odběratel oprávněn zcela 

nebo částečně od smlouvy odstoupit. Stejné platí, pokud je pro Odběratele 
čekání neúnosné. 

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud taková překážka trvá více 

než čtyři měsíce a už nemá na plnění smlouvy zájem.  

21. Převod práv, subdodavatelé 

Odběratel má právo postoupit existující zakázky za nezměněných podmínek 

svým subdodavatelům. 

Dodavatel není oprávněn zadat kterékoliv ze svých závazků vyplývajících ze 

smlouvy formou subdodávky bez předchozího písemného souhlasu 

Odběratele. Pokud Odběratel schválí zadání jakékoliv práce ze smlouvy 
formou subdodávky, zajistí Dodavatel, aby subdodavatel přijal povinnost být 

vázán podmínkami smlouvy uzavřené mezi Odběratelem a Dodavatelem. 

Odběratel je v každém případě oprávněn ověřit u Dodavatele i jeho 
subdodavatele, že Zboží nebo služby zadané formou subdodávky odpovídají 

stanoveným požadavkům, a to kdykoliv předtím nebo poté, co Odběratel 

subdodavatele schválí či neschválí. 

Dodavatel není oprávněn toto ověření použít jako důkaz účinné kontroly 

kvality subdodavatele. Ověření ze strany Odběratele nezbavuje ani 

nezprošťuje Dodavatele odpovědnosti za dodání bezvadného zboží a není na 
překážku následnému odmítnutí tohoto zboží Odběratelem. 

22. Mlčenlivost 

Povinnost mlčenlivosti se upravuje Smlouvou o utajení a nezveřejnění 
informací. Společně s touto smlouvou se Dodavatel zavazuje k tomu, že 

nebude bez předchozího písemného souhlasu Odběratele uveřejňovat své 

obchodní vztahy s Odběratelem, např. formou uvedení loga v reklamních 
materiálech, v nabídkách do výběrových řízení apod. 

Současně je Dodavatel povinen zavázat své subdodavatele a jiné jím 

angažované osoby k mlčenlivosti odpovídajícím způsobem. 

Odběratel popř. jím pověřená osoba se vůči Dodavateli zavazuje zachovávat 

stejným způsobem mlčenlivost při návštěvě nebo provádění auditů. 
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23. Práva užívání, práva na ochranu 

Dodavatel garantuje, že je právoplatným nositelem všech potřebných práv 
duševního a průmyslového vlastnictví týkající se dodávaného Zboží. 

Dodavatel uděluje Odběrateli časově a místně neomezené, nevýhradní, 

převoditelné právo užívání zboží a souhlasí s tím, že Odběratel bude dodané 
zboží užívat. Dodavatel uděluje Odběrateli všechna odpovídající práva, která 

jsou potřebná k užívání dodaného zboží, zejména práva duševního nebo 

průmyslového vlastnictví. Odběratel je oprávněn užívat software a 
dokumentaci náležející ke zboží. Dodavatel souhlasí s tím, že dodané zboží 

bude Odběratelem prodáváno třetím osobám, a garantuje, že tímto postupem 

nebudou porušena žádná práva. Pokud je udělení nebo užití výše zmíněných 
práv podmíněno zvláštní registrací, je dodavatel povinen pro Odběratele 

takovou registraci zajistit. Odměna za užití výše zmíněných práv duševního 

nebo průmyslového vlastnictví nebo platba učiněná Dodavatelem v souvislosti 
s tímto ustanovením Podmínek je zahrnuta v dohodnutých cenách. Zvláštní 

odměna za užití výše uvedených práv nebude placena. Dodavatel se zavazuje 

nahradit Odběrateli případnou škodu, která by mohla Odběrateli v důsledku 
porušení výše uvedených povinností Dodavatele vzniknout. 

V případě, že budou vůči Odběrateli v této souvislosti uplatněny nároky 

třetích stran, je Dodavatel povinen Odběratele na první požádání těchto nároků 
zprostit, bez souhlasu Dodavatele není Odběratel v této souvislosti oprávněn 

uzavírat jakékoliv dohody s třetími stranami, zejména uzavřít dohodu o 

narovnání. Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli škodu, která mu 
v souvislosti s výše uvedeným vznikne. Možnost uplatnit náhradu škody po 

Dodavateli se promlčuje uplynutím 10 let od dodání zboží Odběrateli.  

24. Licence, autorská práva, duševní vlastnictví 

Veškeré nápady, vynálezy, koncepty, objevy, autorská díla, patenty, výkresy, 

autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, know-how a další 
práva duševního a průmyslového vlastnictví bez ohledu na to, zda je či není 

zapsané, které vlastní nebo vyvinul Odběratel v souvislosti se smlouvou, 

zůstávají výlučným majetkem Odběratele. 

Dodavatel ani jeho subdodavatelé a zákazníci nejsou oprávněni si sami nebo 

prostřednictvím třetí osoby pořizovat kopie, opravovat, přestavovat nebo 

rekonstruovat jakékoliv dodávky dodávané na základě smlouvy mezi 
Odběratelem a Dodavatelem bez písemného souhlasu Odběratele daného 

předem. 

Veškeré nakupované zboží, nástroje (včetně příslušenství, šablon, přípravků, 

vzorů, odlitků, forem, spolu s veškerým souvisejícím příslušenství a 

součástmi) dodané Dodavatelem a uhrazené Odběratelem na základě smlouvy 

mezi Odběratelem a Dodavatelem spolu s veškerými právy duševního 
vlastnictví, která k nim náleží, jsou výlučně a výhradně majetkem Odběratele. 

Dodavatel neprodleně sdělí tyto údaje, vynálezy a informace Odběrateli a 

předá mu je. Pokud Dodavatel na základě smlouvy s Odběratelem vytvoří 
jakékoliv ad hoc dílo, mimo jiné i software, které Odběratel uhradí v rámci 

smlouvy, považuje se toto dílo za dílo vytvořené za úplatu a do míry, v jakém 

jím není, postoupí dodavatel Odběrateli veškerá práva, titul a podíl na 
veškerých duševních právech k tomuto dílu. 

25. Oddělitelnost 

Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek zcela anebo z části neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto Podmínek 

zůstávají nedotčena. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení takovým, které se nejvíce blíží ekonomickému a 
právnímu účelu takových ustanovení. 

26. Neúčinnost omezení, vyloučení odpovědnosti 

Pokud Dodavatel omezil svou odpovědnost a/nebo ji vyloučil ve svých 
všeobecných obchodních podmínkách, jsou taková ustanovení vůči Odběrateli 

neúčinná. To platí především pro omezení odpovědnosti v oblasti prodlení 

s dodávkou, zaviněného porušení mimo jiné nepodstatných smluvních 
povinností, a také i za způsobení věcných a následných věcných škod 

z nedbalosti, a také i pro odpovědnost za náhradu škody zaměstnanců, 

pracovníků, spolupracovníků, zástupců nebo třetích stran pověřených 
Dodavatelem k plnění jeho závazku. 

27. Protikorupční doložka 

Dodavatel 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 

Odběrateli, 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 Dodavatel poruší výše uvedené protikorupční povinnosti, 

Odběratel 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. 

28. 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 

Odběratele zapsaného v Obchodním rejstříku.  

29. Platnost a změny podmínek 

Tyto Podmínky jsou závazné ode dne jejich vyhlášení do odvolání. Pro 

smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto obchodních podmínek jsou 

závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení. Za okamžik 
vyhlášení se považuje okamžik zaslání oznámení Dodavateli či zveřejnění 

Podmínek na elektronické adrese Odběratele: 

www.nvisioncz.com/ems/documents-for-download/. 

Odběratel si vyhrazuje právo Podmínky jednostranně měnit.  

Při změně Podmínek je Dodavatel oprávněn dát Odběrateli výpověď, a to 

nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení Podmínek, jinak se má za to, že se 
změnou Podmínek souhlasí a je povinen je dodržovat. 

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 07.08.2019 
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