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PREAMBULE 

Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále VPP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES 

VSETÍN s.r.o., IČ 24815276, sídlem Jiráskova 691, 755 01 Vsetín vystupuje jako dodavatel (tedy ten 

kdo plní jako prodávající či zhotovitel  apod.) a jsou jejích nedílnou součásti a tvoří tak obsah smlouvy 

ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále NOZ. Tyto VPP se uplatní ve všech 

typech smluv splňujících podmínku uvedenou ve větě předchozí, lhostejno zda se bude jednat o 

smlouvu kupní či smlouvu o dílo. Pokud dojde k rozporu mezi VPP a ustanoveními Smlouvy mezí 

odběratelem a dodavatelem, přednost mají ujednání obsažená ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě 

výslovně uvedeno jinak. TES VSETÍN s.r.o. je dále označován pouze jako „dodavatel“. „Odběratelem“ 

se v těchto VPP rozumí právnická nebo fyzická osoba, které dodavatel poskytuje služby nebo která 

odebírá od dodavatele zboží, bez ohledu na to, zda je v kupní smlouvě označena jako kupující, 

objednatel, apod.  

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1.1 Smlouvy jsou uzavírány v jakékoliv formě, zejména však písemně, když tuto formu dodavatel 

preferuje. V objednávce (či později, vždy však před uzavřením smlouvy) je odběratel povinen přesně 

specifikovat předmět plnění a jeho požadované specifikace, resp. parametry dodávaného plnění. 

Odběratel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodavatel není povinen zkoumat, zda je 

dodávané zboží/dílo/služby vhodné pro odběratelem zamýšlený účel. Sdělí-li však odběratel tento 

účel dodavateli a zaváže-li se k tomu dodavatel písemně, je dodavatel povinen být odběrateli při 

zkoumání vhodnosti dodávaného výrobku v rámci svých možností a zkušeností součinný. 

1.2 Rozhodne-li se dodavatel smluvní vztah s odběratelem uzavřít, objednávku akceptuje, a to 

písemně. Za akceptaci se považuje i započetí výroby (či započetí s poskytováním služeb).  Smlouva 

může být uzavřena i konkludentně, a to dodáním zboží dodavatelem odběrateli (s dodacím listem 

odkazujícím na webovou stránku tyto VPP obsahující). 

1.3 Skutečnost, zda je pro montáž, běžnou i mimořádnou údržbu a opravy předmětu plnění nutné 

zvláštní nářadí nebo vybavení, sdělí dodavatel na základě písemného dotazu odběratele. Dodavatel 

není povinen odběratele na tuto skutečnost upozorňovat sám, když předpokládá, že jako 

profesionálovi v daném oboru jsou odběrateli tyto skutečnosti známy. Stejně tak není dodavatel 

upozorňovat odběratele na případné nevhodné pokyny či na vadný materiál poskytnutý k výrobě 

zboží, výjimkou je pouze udělení zcela zjevně nevhodného pokynu či poskytnutí zcela zjevně 

nevhodného materiálu k výrobě zboží/díla. 

1.4 Tyto VPP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a stávají se pro obě smluvní strany závazné. 

VPP jsou k uzavřené smlouvě přímo připojeny nebo jsou připojeny tak, že objednávka odkazuje na 

stránky veřejné sítě internet, kde jsou tyto VPP zveřejněny. Pokud odběratel nejpozději při uzavření 

smlouvy nesdělí, že se s VPP nemohl seznámit, potom platí, že VPP byly ke smlouvě řádně připojeny.  

2. DODACÍ PODMÍNKY  



2.1 Dodání předmětu plnění se řídí INCOTERMS 2010, doložkou EXW Vsetín, pokud není ve smlouvě 

sjednáno jinak.  Nebezpečí škody na věci přechází na odběratele umožněním fyzické dispozice 

s předmětem plnění. 

2.2 Dodavatel současně s předáním předmětu plnění předá i dokumenty týkající se předmětu plnění, 

pokud tak bylo ve smlouvě sjednáno či pokud tak vyžaduje český právní řád. Dokumentace bude 

předána v českém jazyce, nebude-li sjednáno ve smlouvě něco jiného.  

2.3 Při předání předmětu plnění je přebírající osoba povinna se prokázat platným průkazem 

totožnosti a oprávněním věc převzít (např. plnou mocí, smlouvou o přepravě). Dodavatel předá 

předmět plnění osobě (ať už právnické či fyzické), kterou dodavatel označí. 

2.4 V případě uzavření dodacích podmínek podle EXW nebo FCA INCOTERMS 2010 dodavatel není 

povinen upevnit zboží na dopravní prostředek. Ujednává se, že pro expedici je nutno použít 

zastřešený vůz, dodavatel není povinen zajistit ochranu předmětu plnění před deštěm. 

2.5 Odběratel je povinen předmět plnění přijmout i tehdy, vyskytují-li se na předmětu plnění drobné 

vady a nedodělky nebránící ve svém souhrnu užívání předmětu plnění.  

2.6 Při prodlení s převzetím plnění se zavazuje odběratel zaplatit dodavateli skladné. Výše skladného 

se sjednává na následující částku v závislosti na hmotnosti předmětného plnění (částky jsou bez DPH 

a v Eurech): 

 
Váha 

předmětu 
smlouvy 
(stroje) 

 
Manipulač-
ní náklady 

 
Doprava do 

skladu 

 
Měsíční 

poplatek 

 
Údržba – každé 3 měsíce 

Zabaleno na dřevěné 
paletě 

Zajištěno proti vlivům 
dopravy po moři 

Do 15 tun 150 150 200 1050 2050 

15 – 30 tun 250 150 200 1100 3100 

30 – 45 tun 300 2600 250 3350 6350 

45 – 60 tun 500 3000 300 3800 8800 

Nad 60 tun 
Bude sjednáno individuálně. Nedojde-li k dohodě, vzniká nárok na zaplacení částky vždy o 30% 
vyšší, než je uvedeno v předchozím řádku (45-60 tun), a to pro každých započatých 15 tun nad 

výhu 60 tun. 

Tento skladovací poplatek bude zaplacen vždy začátkem každého měsíce s desetidenní lhůtou 
splatnosti.  

2.7 Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění nejpozději v okamžiku převzetí. 
V případě, že bude předmět plnění vykazovat zjevné vady, je povinen tyto zjevné zapsat do 
předávacího protokolu (či obdobného dokladu o předání/dodání předmětu plnění). 

2.8 Veškeré obaly zlikviduje odběratel na vlastní náklady. 



2.9 V případě prodlení odběratele s převzetím předmětu plnění delší než dva měsíce se stává smluvní 
cena splatnou v celém rozsahu, a to bez ohledu na skutečnost, že předmět plnění nebyl doposud 
splněn. Dále je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, povinnost odběratele zaplatit smluvní 
cenu zůstává nedotčena (tato smluvní cena pokrývá náklady dodavatele na vynaložené náklady a na 
ušlý zisk), nedotčena zůstávají také všechna ustanovení o skladném a odpovědnosti odběratele za 
vzniklou škodu.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ  

3.1 Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění v době dohodnuté ve smlouvě, a není-li tato doba ve 

smlouvě ujednána, pak v době pro obdobné smlouvy obvyklé. 

3.2 Doba plnění předmětu smlouvy (tedy dodání zboží, provedení díla či poskytnutí služeb) se 

automaticky prodlužuje (úměrně době prodlení, resp. době překážek) v následujících případech: 

- je-li odběratel v prodlení s úhradou jakékoliv částky dodavateli (lhostejno, zda ze stejného či jiného 

smluvního vztahu), 

- neposkytuje-li odběratel dodavateli součinnost, která je nutná ke splnění závazku dodavatele,  

- nemůže-li dodavatel povinnost splnit z důvodu vyšší moci či z důvodu, který nebyl schopen ovlivnit. 

3.3 V případě prodlení dodavatele se splněním předmětu smlouvy se zavazuje dodavatel zaplatit 

odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny plnění, s nímž je v prodlení, za každý den trvajícího 

prodlení, maximálně však ve výši 10% z ceny plnění, s nímž je v prodlení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena předmětu plnění je ujednána ve smlouvě. Není-li ujednána cena, zavazuje se odběratel 

zaplatit dodavateli cenu obvyklou. Jsou-li mezi odběratelem a dodavatelem rámcově smluveny 

ceníky, potom není-li cena vysloveně ujednána v objednávce, platí cena daná takovým cenovým 

ujednáním.  

4.2 Není-li výslovně uvedeno ve smlouvě něco jiného, platí, že k ceně bude připočteno DPH. Cenu za 

předmět plnění je oprávněn dodavatel úměrně zvýšit v následujících případech: 

- z důvodu nepředpokládaných zvýšení nákladů dodavatele na vstupní suroviny, 

- z důvodu změny legislativy, které nebyly známy v okamžiku uzavření smlouvy, 

- z důvodu změny kurzu měn. 

4.3 V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a balné. Je-li dle smlouvy dodavatel zavázán i 

k dopravě či zabalení předmětu plnění, zavazuje se odběratel uhradit dodavateli tyto náklady 

v dodavatelem vynaložené výši.   

4.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, stává se smluvní cena splatná v následujících termínech: 



- 50% smluvní ceny + odpovídající část DPH je povinen odběratel zaplatit do 5 dnů od uzavření 

smlouvy. Teprve po připsání této části smluvní ceny je povinen dodavatel započít s plněním, resp. 

jeho přípravou. 

- 45% smluvní ceny + odpovídající část DPH je povinen odběratel zaplatit při dodání předmětu plnění. 

-5% smluvní ceny +  odpovídající část DPH je povinen odběratel zaplatit při odstranění všech vad a 

nedodělků. Nemá-li předmět plnění vady ani nedodělky, je tato část smluvní ceny splatná současně 

s předchozí částí smluvní ceny. 

4.5 V případě prodlení s úhradou smluvní ceny se zavazuje odběratel zaplatit dodavateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.6 Vůči nároku dodavatele na zaplacení smluvní ceny není možno jednostranně započítat jakýkoliv 

nárok odběratele. 

4.7 Odběratel není oprávněn zadržovat dodavateli platby, a to z žádného důvodu. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

5.1 Dodavatel je povinen dodat předmět plnění bez faktických vad, v množství, jakosti a provedení 

podle smluvně dohodnuté specifikace.  

5.2 Předmět plnění nesmí být zatížen právními vadami, např. zástavním právem, zadržovacím právem 

apod. . Za právní vadu se nepovažuje skutečnost, že na předmětu plnění vázne (či dispozice s ním je 

omezena) právo vyplývající z práva duševního vlastnictví, je-li to v předmětném případě obvyklé či 

očekávatelné (např. licence k softwaru, jiné autorské právo k dílu dle autorského zákona apod.). 

5.3 Jakékoliv vady musí být dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny či zjištěny být 

měly a mohly, nejpozději však ve všech případech do 6 měsíců ode dne předání předmětu plnění 

(jinak práva zanikají). Dodavatel je povinen se k oznámeným vadám vyjádřit nejpozději do 20 dnů ode 

dne jejich oznámení. Odběratel musí poskytovat dodavateli veškerou možnou součinnost při 

posuzování těchto vad.  

5.4 V případě, že se na předmětu plnění budou vyskytovat vady, má odběratel nárok požadovat jejich 

bezplatné odstranění, a to v přiměřené lhůtě.  

5.5 Sjednává se limitace náhrady škody, a to ve výši 25% smluvní ceny předmětu plnění. Smluvní 

strany tedy pro případ porušení povinnosti mohou vůči druhé smluvní straně požadovat nárok na 

náhradu škody pouze do výše odpovídající 25% smluvní ceny předmětu plnění. To neplatí, vznikla-li 

škoda způsobená člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobená úmyslně nebo z hrubé 

nedbalosti. 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

6.1 Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází z dodavatele na odběratele okamžikem předání 

předmětu plnění. Je-li odběratel v prodlení s převzetím předmětu plnění, přechází nebezpečí na 

předmětu plnění okamžikem prodlení.  



6.2 Sjednává se výhrada vlastnického práva na předmětu plnění. Vlastnické právo k předmětu plnění 

tedy dochází teprve okamžikem úplného zaplacení ceny předmětu plnění. Odběratel je povinen 

zajistit, aby předmět plnění nebyl zabudován do jiné věci a není oprávněn předmět plnění jakkoliv 

zcizit či zatížit.  

7. ODSTOUPENÍ OD SMLUV  

7.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:  

a) s odběratelem bylo zahájeno insolvenční řízení, 

b) odběratel vstoupil do likvidace nebo ukončil či přerušil předmětnou podnikatelskou činnost, 

c) poruší-li odběratel podstatným způsobem jakoukoli povinnost stanovenou smlouvou a/nebo 

těmito VPP, 

d) neposkytuje-li odběratel součinnost nutnou ke splnění smlouvy po dobu delší než 1 měsíc. 

Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno odběrateli. V takovém případě je povinen 

odběratel zaplatit dodavateli na vypořádání vzájemných nároků částku odpovídající součtu skutečně 

vynaloženým nákladům a 15% ze smluvní ceny (představující paušalizovaný ušlý zisk). 

7.2. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

a) na majetek dodavatele byl prohlášen konkurs, 

b) dodavatel vstoupil do likvidace nebo ukončil či přerušil předmětnou podnikatelskou činnost, 

c) poruší-li dodavatel podstatným způsobem jakoukoli povinnost stanovenou smlouvou a/nebo 

těmito VPP a nesjednal-li nápravu ani do 30 dnů od písemného upozornění na porušení této 

povinnosti, 

Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno dodavateli. V takovém případě je povinen 

dodavatel zaplatit odběrateli vzniklou škodu. 

8. POVINNOST MLČENLIVOSTI  

8.1 Obě smluvní strany jsou povinny zacházet se všemi v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupnými konkurenčně významnými skutečnostmi souvisejícími se smluvním vztahem jako s 

obchodním tajemstvím. Veškeré tyto skutečnosti se považují za důvěrné informace a smluvní strany 

jsou povinny zachovat o těchto informacích mlčenlivost.  

8.2 Povinnosti mlčenlivosti, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na skutečnosti:  

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ustanovení 

tohoto článku ze strany příjemce informací,  

b) které jsou příjemci informací známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto 

informací od druhé smluvní strany,  

c) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.  



8.3 Smluvní strany jsou povinny povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku přenést a zavázat k ní 

všechny osoby, kterým v souladu s touto smlouvou důvěrné informace zpřístupní. Pro případ 

porušení povinnosti dodržování mlčenlivosti definované jsou smluvní strany odpovědné za vzniklou 

škodu.  

9.  POSKYTNUTÝ SOFTWARE 

9.1 Pokud je software odběrateli dodavatelem dodáván, odběratel získává nevýhradní právo na jeho 

užívání. Je poskytován pro použití na dodaném určeném předmětu. Software nesmí být používán na 

více než jednom systému. 

9.2 Před dodáním softwaru odběrateli je dodavatel povinen použít nejmodernější aktualizovaná 

ochranná opatření pro kontrolu proti počítačovým virům, trojskému koni, řetězovým e-mailům a 

podobným programům, součástem programů a škodlivým funkcím, které mohou vést ke ztrátě nebo 

falšování údajů a programů nebo poškození systémů a jejich částí (dále jen „počítačové viry“). 

Nicméně nelze vyloučit riziko, že software obsahuje neznámé či zmutované počítačové viry, nebo že 

se tyto viry mohou dostat do systému (operačního nebo řídícího) odběratele později a případně 

změnit nebo vymazat programová data softwaru či jiné údaje a programy nebo poškodit systémy. Z 

tohoto důvodu se odběratel také zavazuje provést opatření proti počítačovým virům a jiným 

škodlivým programům. Odběratel je povinen otestovat dodaný software či soubory na přítomnost 

počítačových virů před spuštěním softwaru či otevřením souborů. To platí i pro software, který má 

kupující v úmyslu používat v rámci systémů (operačních nebo řídících), kde by tím mohla být 

ovlivněna funkčnost softwaru dodavatele. 

9.3 Odběratel je povinen sám pravidelně zálohovat data, aby předešel jejich ztrátě důsledkem 

přítomnosti počítačových virů. V případě ztráty dat nebo manipulace s nimi odpovídá dodavatel 

pouze za náklady spojené s obnovou těchto dat, za předpokladu, že je odběratel řádně zálohoval. 

10.  OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

10.1 Jakékoliv oznámení bude považováno za doručené příslušnému adresátovi v den obdržení při 

doručování faxem, e-mailem či osobním doručování a třetím pracovním dnem odeslání k poštovní 

přepravě v České republice a patnáctý pracovní den po odeslání při doručování do ciziny na adresy 

uvedené ve smlouvě nebo na adresu sídla zapsanou v Obchodním rejstříku či jiném rejstříku, do nějž 

se adresát zapisuje. Za osvědčení o doručení veškerých oznámení, která mají být nebo mohou být 

mezi dodavatelem a odběratelem učiněna, budou považovány následující dokumenty: a) v případě 

doručení faxem, faxem vytištěná zpráva o doručení oznámení na příslušné faxové číslo uvedené ve 

smlouvě s bezchybným výsledkem, b) v případě doručení e-mailem, potvrzení o doručení oznámení 

na příslušnou e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, c) v případě doručení osobně, písemné 

potvrzení o přijetí, d) v případě doručování poštou, podací lístek osvědčující podání zásilky k přepravě 

doporučenou poštou na adresu uvedenou ve smlouvě nebo na adresu sídla zapsanou v Obchodním 

rejstříku či jiném rejstříku, pokud se do něj adresát zapisuje.  

10.2 Tyto podmínky, jakož i veškeré smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem se řídí 

právním řádem České republiky. Spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány českými soudy. Místní 

příslušnost bude určována dle sídla dodavatele. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci 

Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). 



10.3  Vyskytnou-li se mezi českým a cizojazyčným zněním těchto VPP rozpory, platí česká verze 

těchto VPP.  

10.4 Dokumenty, jako jsou ilustrace, nákresy a informace o rozměrech a vlastnostech zboží jsou 

pouze informativní povahy a nejsou považovány za určující a závazné, pokud tak však nejsou za 

závazné výslovně označeny. Veškeré nákresy, postupy, výrobní dokumentace apod. poskytnuté 

dodavatelem odběrateli jsou autorská díla dodavatele a odběratel není oprávněn jej užít ve smyslu 

autorského zákona bez svolení dodavatele. 

10.5 Odběratel nesmí postoupit jakékoliv nároky vůči dodavateli bez jeho předchozího písemného 

svolení. 

10.6 Pokud má odběratel v úmyslu exportovat či převést předmět plnění do země či na území, na 

které OSN, EU či USA uvalily embargo, nebo má v úmyslu použít dodávané zboží v takovéto zemi či na 

takovémto území, musí o tom před uzavřením smlouvy písemně uvědomit dodavatele. Tento export, 

převoz či užití zboží podléhá předchozímu písemnému souhlasu dodavatele. Pokud je dodané zboží 

znovu prodáno odběratelem, musí odběratel uzavřít smlouvy, které zajistí, že budou tyto závazky 

převedeny na konečného odběratele, který dodané zboží uchovává. V případě porušení závazku je 

dodavatel oprávněn smlouvu ukončit s okamžitým účinkem. 

10.7 Dodavatel i odběratel jsou povinni plnit předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, a to v 

členění dle zákonů popisujících jednotlivé složky životního prostředí.  

10.8  Za vyšší moc jsou považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní 

strany a brání mu dočasně nebo trvale v plnění povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření 

smlouvy a nemohly být smluvní stranou odvráceny nebo překonány, a to ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které lze smluvní stranou spravedlivě požadovat a v době uzavření smlouvy nemohly 

být předvídány. Za vyšší moc budou považovány mimo jiné živelné pohromy, přírodní katastrofy, 

válka, všeobecná mobilizace nebo občanská válka. 

10.9 Strany se zavazují informovat se navzájem o změně organizace a přeměnách společnosti.  

 


