
 

Všeobecné obchodní podmínky 
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy při Dodávkách jakéhokoli zboží nebo služeb nebo díla (dále jen 

"Dodávka"), osobou v právní pozici prodávajícího, zhotovitele, mandatáře, pronajímatele nebo v pozici obdobné (dále jen „Dodavatel") vybranou 
společností BIS Euromont a.s. (dále jen „Objednatel") a jsou závazné pro právní vztahy mezi nimi (dále jen „Smlouva") a veškerý vzájemný 
obchodní styk. VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu §§ 1751 a násl. občanského zákoníku. Jejich ustanovení jsou součástí obsahu 
Smlouvy a smluvní strany výslovně ujednávají, že mají při určení práv a povinností ze závazkových vztahů vzniklých ze Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní přednost před obchodními zvyklostmi. Dodavatel se s těmito Podmínkami seznámil a akceptuje je. Projevem zájmu plnit ve 
prospěch Objednatele nebo prvním úkonem směřujícím k Dodávce, byť i jediné, Dodavatel plně a bez výhrad přijímá tyto jemu známé VOP.  
2.  Dodavatel je povinen dodat zboží nebo služby v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami, v dohodnutém rozsahu, 
kvalitě, ceně a termínu (včetně technické dokumentace) a dle dodacích podmínek DDP, dle INCOTERMS 2010. 

3.  Dodací adresa  Není-li v objednávce uvedeno jinak, je adresa dodacího místa (tato adresa platí i pro technickou dokumentaci): 

 SKLADY BIS EUROMONT A.S.; sklad E, stavba 6571; 436 70 Litvínov – Záluží. GPS: 50° 33´ 19,8" N a 13° 35´ 30,1" E 

4.  Dodavatel přiloží vně dodávky jako přílohu dodacího listu kopii objednávky nebo na dodacím listu uvede minimálně číslo objednávky BE a 
osobu určenou k převzetí dodávky; nebudou-li tyto dokumenty dostupné bez porušení obalu, nebude dodávka převzata!. Objednatel 
rovněž není povinen Dodávku převzít, pokud Dodávka vykazuje jakoukoli zjevnou vadu nebo nedodělek, a to i v případě, že taková vada nebo 
nedodělek nemá za důsledek nezpůsobilost Dodávky sloužit svému účelu. 

5.  Nebezpečí změny ceny Dodávky a promlčení Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany výslovně ujednávají, že 
Dodavatel nese v celém rozsahu nebezpečí změny okolností zhotovení Dodávky, včetně nebezpečí dodatečného zvýšení nákladů na zhotovení 
Dodávky, zvýšení cen materiálů a prací a kurzových změn, i kdyby je Dodavatel v okamžiku uzavření této smlouvy nemohly předvídat. Přijetím 
těchto VOP Dodavatel rovněž prohlašuje, že cena Dodávky není určena odhadem ve smyslu § 2612 občanského zákoníku a bere současně na 
vědomí, že není oprávněn cenu Dodávky jednostranně zvýšit. Veškeré nároky na zaplacení ceny Dodávky nebo její části se promlčují ve lhůtě 
dvanácti měsíců ode dne, kdy tento nárok mohl být uplatněn poprvé. 

6.  Náležitosti faktury Po úplném splnění dodávky je dodavatel oprávněn vystavit fakturu, která musí mít náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu dle příslušných právních předpisů ČR a musí obsahovat číslo objednávky a číslo zakázky. Přílohou každé faktury musí být 
Objednatelem řádně potvrzené dodací listy a/nebo předávací protokoly. Objednatel může fakturu vrátit před termínem splatnosti, pokud faktura 
není řádná, zejména pokud neobsahuje náležitosti řádného účetního či daňového dokladu nebo pokud faktura obsahuje nesprávné cenové 
nebo jiné údaje. 

7. DPH Dodavatel je povinen sdělit společnosti číslo účtu zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem. V případě, že se Dodavatel 
stane nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Dodavatel s tím, že Objednatel bude hradit část 
faktur zhotovitele odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně.  

8.  Smluvní pokuty V případě prodlení Objednatele s placením je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky 
za každý den prodlení. Nedodrží-li Dodavatel termín plnění popřípadě postupné nebo dílčí termíny, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny předmětu dodávky za každý den prodlení za každý nesplněný termín, přičemž vznik práva na smluvní pokutu nemá vliv na právo 
dotčené strany na náhradu škody a do výše náhrady škody se nezapočítává; proto smluvní strany vylučují použití § 2050 občanského zákoníku 
pro závazkový vztah, založený touto smlouvou. 

9. Vlastnické právo Okamžikem převzetí Dodávky přechází na Objednatele výlučné vlastnické právo k celé Dodávce včetně veškerých pevně 
zabudovaných částí, technických zařízení, strojů a přístrojů, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla k jakékoli části mezi Dodavatelem a třetí 
osobou sjednána výhrada vlastnického práva nebo jiná obdobná výhrada, omezující vlastnické právo Dodavatele; žádná výhrada vlastnického 
práva ani jiná obdobná výhrada omezující vlastnické právo, sjednaná k tíži Dodavatele ve prospěch jakékoli třetí osoby, vlastnické právo 
Objednatele k Dodávce žádným způsobem neomezuje. 

10. Záruka Záruční doba činí 24 měsíců (na stavební části 60 měsíců) a začíná dnem převzetí Dodávky Objednatelem, právo Objednatele 
požadovat odstranění jakékoli skryté vady Dodávky však nezanikne před uplynutím 5 let od převzetí Dodávky Objednatelem. V případě zjištění 
vady v záruční době má Objednatel právo požadovat a Dodavatel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu 
(či nebude-li dohodnut, v termínu přiměřeném, určeném Objednatelem), alternativně má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Dodávky 
a právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen zahájit všechny kroky k odstranění vady, i pokud vadu neuznává. Zjistí-li se dodatečně, že 
za vadu neodpovídá, budou mu Objednatelem uhrazeny vynaložené náklady. Nevyjádří-li se Dodavatel k reklamaci a nahlášení vady od 
objednatele do tří dnů ode dne jejího obdržení či do pěti pracovních dnů ode dne nahlášení reklamace a vady nenastoupí k odstranění vady, je 
Objednatel oprávněn odstranit vadu na vlastní náklady a vynaložené náklady následně Dodavateli přeúčtovat. Veškeré vzájemné nároky 
smluvních stran z práva na odstranění vad Dodávky (včetně peněžitého nároku na zaplacení náhrady nákladů vynaložených na odstranění 
vady Dodávky) se promlčují ve lhůtě patnácti let ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11. Řešení sporů Ohledně řešení případně vzniklých rozporů či sporů mezi stranami platí, že se vždy pokusí o jejich smírné vyřešení. Strany 
sjednávají, že všechny spory, které by mezi nimi mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou, s vyloučením pravomoci 
obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností, za podmínek zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, 
tříčlenným senátem, v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České repub liky se 
sídlem v Praze, a to dle Řádu tohoto soudu a dle jeho Pravidel, přičemž jednacím jazykem bude jazyk český. V průběhu řešení případných 
sporů způsobem uvedeným výše jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

12. Pohledávky Dodavatel není oprávněn zadržet Dodávku nebo její část z důvodu existence jakýchkoliv pohledávek. Úhrada vzájemných 
pohledávek bude probíhat přednostně bezhotovostním způsobem prostřednictvím bank, platnost započtení vzájemných pohledávek jako forma 
úhrad je podmíněna předchozím písemným souhlasem Objednatele pro každý konkrétní případ; totéž platí ohledně postupování nebo zřízení 
zástavního práva k jakékoli pohledávce Dodavatele za Objednatelem.  

13. Možnost změny VOP Dodavatel akceptací těchto VOP bere na vědomí a je srozuměn se skutečností, že Objednatel uzavírá v běžném 
obchodním styku s větším počtem osob takové smlouvy, které odkazují na tyto VOP a které zavazují dlouhodobě k opětovným plněním stejného 
druhu. S ohledem na povahu závazku, založeného touto smlouvou, proto smluvní strany v souladu s § 1752 občanského zákoníku ujednávají, 
že Objednatel je oprávněn v případě rozumné potřeby tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Podmínek je účinná 
doručením písemného oznámení o změně Podmínek Dodavateli. 

14. BOZP, PO, životní prostředí Dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni respektovat a dodržovat pravidla, právní i místně příslušné předpisy 
a normy z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Dodavatel dále prohlašuje, že bude dodržovat 
„Bezpečnostní standard“ objednatele, který je dostupný na http://www.euromont.cz. Dodavatel zajistí rovněž proškolení svých zaměstnanců a 
subdodavatelů.  

15. Zpracování osobních údajů Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel provádí zpracování jeho osobních údajů dle závazných právních 
předpisů a to výhradně za účelem naplnění smluvního vztahu. Objednatel přijal všechna nezbytná opatření v souladu s čl. 32 Nařízení GDPR. 

 

http://www.euromont.cz/

