
 
Standardní obchodní podmínky společnosti Püschmann s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 29027365, člen skupiny Axxum 

 
Část I: Obecná ustanovení 

§1 Rozsah 
1.1 Nebude-li v pododstavci 1.4 uvedeno jinak, následující Standardní smluvní podmínky 
platí pro veškeré dodávky a služby, které budou poskytnuty příslušnou společností v rámci 
skupiny Axxum (dále jen "Dodavatel") na základě smlouvy uzavřené s druhou smluvní 
stranou (dále jen "Zákazník"), a to s vyloučením všech ostatních podmínek. Dodavatel 
neuznává žádné protichůdné nebo odlišné smluvní podmínky sjednané Zákazníkem, a to 
kromě případů, kdy Dodavatel vyjádřil výslovný a písemný souhlas s uplatněním takových 
podmínek. Tyto Standardní smluvní podmínky platí i tehdy, pokud Dodavatel poskytne 
službu na základě smlouvy bez výhrad. 
1.2 Tyto Standardní smluvní podmínky platí pouze v případě, kdy je Zákazník 
provozovatelem podniku ve smyslu odstavců 420 a 421 zákona č. 89/2012 sb., českého 
občanského zákoníku v platném znění (déle jen "Občanský zákoník"), právnickou osobou 
podle veřejného práva nebo osobou se zvláštním režimem financování podle veřejného 
práva.      
1.3 Tyto Standardní smluvní podmínky platí také pro všechna budoucí obchodní jednání se 
Zákazníkem. 
1.4 Služby poskytované Dodavatelem se omezují na balicí služby nebo dodávky zboží. V 
případě, že smlouva bude výjimečně zahrnovat objednávku dodatečných služeb týkajících se 
zaslání, přepravy nebo skladování, které mají být poskytnuty Dodavatelem Zákazníkovi, 
takové služby se místo těchto Standardních smluvních podmínek budou řídit Všeobecnými 
německými spedičními podmínkami (dále jen "ADSp"), které dodavatel na vyžádání dodá, a 
to podle odstavce  1751, bodu 3 Občanského zákoníku. Dodavatel tímto oznamuje, že bod č. 
23 podmínek ADSp omezuje zákonnou odpovědnost za škodu na zboží ve výši 8,33 SDR 
(zvláštní práva čerpání)/kg na škodu na 1 250 000,- EUR nebo 2 SDR/kg nebo případně na 2 
500 000,- EUR nebo 2 SDR/kg na výskyt, podle toho, která částka bude vyšší, a v případě 
přepravy různými dopravními prostředky včetně námořní přepravy obecně na 2 SDR/kg.  
1.5 Odst. 558, bod 2 Občanského zákoníku, konkrétně část, ve které je sjednáno, že 
obchodní zvyklosti mají přednost před zákonnými ustanoveními, neplatí.   

§2 Sepsání smlouvy, dokumenty 
2.1 Cenové nabídky od Dodavatele jsou nezávazné. Bude-li objednávka ze strany Zákazníka 
posouzena jako cenová nabídka podle odstavce 1731 Občanského zákoníku, Dodavatel 
může takovou cenou nabídku přijmout do dvou týdnů.     
2.2 Všechny dohody uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem s ohledem na plnění 
smlouvy budou ve smlouvě uvedeny písemně, a to včetně těchto Standardních smluvních 
podmínek. Žádná vedlejší ústní ujednání neexistují. 
2.3 Dodavatel si vyhrazuje všechna vlastnická a autorská práva k ilustracím, náčrtkům, 
kalkulacím a jiným dokumentům. Výše uvedené ustanovení platí i pro tiskoviny, které jsou 
označeny jako "důvěrné". Před jejich sdělením třetím stranám musí Zákazník obdržet 
výslovný písemný souhlas Dodavatele. 
2.4 Odstavec 1732, bod 2 Občanského zákoníku, který mimo jiné stanoví, že katalogová 
nabídka týkající se dodávky zboží nebo služeb za určitou cenu představuje nabídku, a 
odstavec 1740, bod 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouvy se považují za řádně 
uzavřené, i když obě strany neprojevily naprosto totožnou vůli, neplatí.     

§3 Ceny a platební podmínky 
3.1 Ceny uvedené Dodavatelem jsou ceny "ze závodu" a jsou vyjádřeny v eurech. V ceně 
není zahrnuta zákonná daň z obratu (DPH); v případě potřeby bude její příslušná zákonná 
výše uvedena na faktuře samostatně. 
3.2 Pokud v důsledku nepředvídatelných okolností, které Dodavatel nebude moci ovlivnit, 
jako např. v důsledku nových nebo pozměněných předpisů, zvýšení cen surovin, zvýšení 
mezd na základě kolektivních smluv nebo v důsledku nepředvídatelných komplikací v 
souvislosti s pracovními podmínkami, narostou po uzavření smlouvy celkové náklady na 
dodávku nebo službu, Dodavatel si vyhrazuje právo cenu přiměřeně zvýšit.  
 Dojde-li po uzavření smlouvy v důsledku takových okolností ke snížení celkových nákladů, 
Dodavatel cenu přiměřeně sníží. O úpravě ceny bude Dodavatel Zákazníka předem a včas 
informovat. Bude-li sjednaná cena navýšena o více než 5% za jeden rok, Zákazník má právo 
od smlouvy odstoupit. Zákazník se v přiměřené lhůtě od oznámení takové skutečnosti musí 
vyjádřit, zda takového práva využije a od smlouvy odstoupí. 
3.3 Nebude-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, cena za dodávku nebo službu bude 
splatná v čisté výši (bez jakýchkoli srážek) do 14 dnů od data vystavení faktury. Ustanovení 
Občanského zákoníku týkající se prodlení s platbou platí bez ohledu na odstavec 1978, bod 
2 Občanského zákoníku, který stanoví, že po vypršení dodatečné lhůty pro plnění 
automaticky následuje odstoupení od smlouvy.   
3.4 Poskytnutí slevy v případě platby v hotovosti vyžaduje samostatnou písemnou dohodu. 
3.5 Zákazník má právo započíst dluhy splatné Dodavateli jedině v případě, kdy 
protipohledávky Zákazníka byly soudně uznány, jsou nesporné a byly Dodavatelem písemně 
potvrzeny. Toto omezení týkající se možnosti zápočtu neplatí pro Zákazníkovy pohledávky v 
souvislosti s vadami vzniklými ze stejného smluvního vztahu, kterým se řídí pohledávky 
Dodavatele. 

§4 Harmonogram plnění 
4.1 V případě neexistence jakékoli jiné písemné smlouvy v opačném smyslu, pro 
harmonogram plnění je rozhodující písemné potvrzení objednávky. 
4.2 Stanovená lhůta s konečným termínem plnění nezačne běžet, dokud nebudou vyřešeny 
technické problémy. 
4.3 Dodavatelova povinnost poskytnout plnění navíc závisí na tom, zda Zákazník řádně a 
včas splní své povinnosti. Dodavatel si vyhrazuje právo neplnit smlouvu podle odstavce 
2913 Občanského zákoníku, a to v rámci obrany proti odpovědnosti.   
4.4 Ve všech případech vyšší moci, za které Dodavatel nenese odpovědnost, jako např. 
nepředvídatelné přerušení provozu, stávky a zákonné výluky, které brání plnění povinností 
vyplývajících ze smlouvy, nemusí Dodavatel plnit povinnosti, ke kterým se smluvně zavázal, 
a to dokud budou takové události trvat. Výskyt a předpokládanou délku trvání jakékoli 
takové události oznámí Dodavatel neprodleně Zákazníkovi. Pokud určitá udá lost bude trvat 
déle než tři měsíce, obě strany mají právo odstoupit od smlouvy, a to po předchozím 
oznámení. V takovém případě bude jakékoli případné protiplnění, které již bylo poskytnuto, 
neprodleně vráceno. 

4.5 V případě prodlení Dodavatele s plněním v důsledku nedbalosti bude kromě 
odpovědnosti za plnění (náhrada škody za prodlení) omezena i Dodavatelova odpovědnost 
za náhradu škody na 5% hodnoty služby, která má být poskytnuta, a za náhradu škody 
namísto plnění na 25%. Nároky Zákazníka nad tento rámec se v maximální míře povolené 
závaznými ustanoveními Občanského zákoníku vylučují, a to i v případě vypršení případné 
lhůty pro plnění ze strany Dodavatele. 
4.6 Bude-li sjednané datum plnění odloženo z důvodů, které Zákazník mohl ovlivnit, 
Zákazníkovi budou naúčtovány případné dodatečné náklady. 

§5 Odpovědnost  
5.1 Dodavatel je odpovědný podle zákonných ustanovení, pokud Zákazník uplatní nárok na 
náhradu škody vzniklou v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, včetně 
úmyslného jednání a hrubé nedbalosti zástupců Dodavatele nebo osob, které Dodavateli 
pomáhají při plnění smlouvy, nebo v důsledku trestuhodného porušení důležité smluvní 
povinnosti. Důležité smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, jejichž splnění je nezbytné 
pro dosažení účelu smlouvy a splnění požadavků, do kterých druhá strany vložila a měla být 
schopna vložit svou důvěru. 
5.2 Pokud Dodavatel nebude obviněn ze záměrného porušení smlouvy, odpovědnost za 
náhradu škody ve výše popsaných  situacích bude omezena na odpovědnost, která je kryta 
pojištěním odpovědnosti Dodavatele. Krytí škody na majetku v případě stroje, exportu a 
průmyslového balení je 50 000,- EUR na každou ztrátu, v případě balení cívky 25 000,- EUR 
na každou ztrátu a v případě balení jiných produktů v rámci průmyslové montážní linky 76 
000,- EUR na každou ztrátu, přičemž maximum pro všechny ztráty za pojistný rok je 1,5 
milionů EUR. Dodavatel na žádost poskytne podrobnosti. Nebude-li pojistitel povinen 
provést platbu (např. v důsledku odčitatelného zadržení nebo zadržení v rámci 
samopojištění, souvisejících nároků, dosažení ročního maxima, vyloučených rizik), 
zodpovědnost za zaplacení náhrady škody ponese sám Dodavatel. V takových případech 
bude odpovědnost Dodavatele omezena na takové ztráty, které jsou předvídatelné a ke 
kterým obvykle dochází. 
5.3 Další odpovědnost za náhradu škody na straně Dodavatele se v maximální míře 
povolené závaznými ustanoveními Občanského zákoníku vylučuje, a to bez ohledu na právní 
povahu uplatněného nároku. To platí i pro nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku 
jednání ve špatné víře během vyjednávání smlouvy, jiných porušení smluvních povinností 
nebo pro nároky na náhradu za škodu na majetku. Odpovědnost za prodlevu s plněním se 
řídí pododstavcem 4.5.   
5.4 Omezení odpovědnosti podle této doložky platí i tehdy, pokud Dodavatel požaduje 
kompenzaci za zbytečné výdaje místo náhrady škody namísto plnění. 
5.5 Pokud je odpovědnost za náhradu škody na straně Dodavatele vyloučena nebo 
omezena, takové vyloučení nebo omezení platí i pro osobní zodpovědnost za náhradu škody 
na straně Dodavatelova personálu, zaměstnanců, pracovníků a zástupců, stejně tak jako 
osob, které pomáhaly s plněním smlouvy. 
5.6 Pokud jde o plnění smluv, které výjimečně zahrnují objednávku expedičních, 
přepravních a skladovacích služeb (pododstavec 1.4), odpovědnost Dodavatele za takové 
služby se řídí podmínkami ADSp. 
5.7 Nebude-li dohodnuto jinak, vznesení nároku nezbavuje Zákazníka odpovědnosti uhradit 
plnou cenu zboží. Ustanovení odstavce 2108 Občanského zákoníku, ve kterých je  sjednáno, 
že kupující nemusí zaplatit část kupní ceny odpovídající slevě, na kterou má nárok v 
důsledku zjištěných vad plnění, neplatí.        

§6 Soudní příslušnost, místo plnění 
6.1 Pokud jde o obchodníky, právnické osoby podle veřejného práva a osoby se zvláštním 
režimem financováním podle veřejného práva, výlučnou soudní příslušnost budou mít 
příslušné brněnské soudy, u kterých se budou řešit veškeré spory vzniklé v souvislosti s 
touto smlouvou. Dodavatel si však také vyhrazuje právo žalovat Zákazníka u příslušného 
soudu, který má pravomoc nad Zákazníkem. 
6.2 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky; uplatnění Úmluvy OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje. 
6.3 Nebude-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak, místem konání bude korporátní sídlo 
Dodavatele. 

§7 Důvěrnost údajů 
Dodavatel ukládá údaje vzniklé ze smluvního vztahu v souladu s českým zákonem č. 
101/2000 sb. o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem jejich zpracování a 
vyhrazuje si právo předávat takové údaje třetím stranám v souladu se zákonnými 
ustanoveními o důvěrnosti a ochraně údajů, bude-li takové předání nezbytné pro plnění 
smlouvy.   
 

Část II: Zvláštní ustanovení pro dodávky zboží 

§8 Převedení rizik v případě dodávek zboží 
Nebude-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak, Dodavatel bude zboží dodávat "EXW" (ze 
závodu), a to v souladu s aktuální verzí podmínek Incoterms. 

§9 Zadržení vlastnického práva 
9.1 Dodavatel si ponechá vlastnická práva k dodanému zboží, dokud neobdrží všechny 
platby vyplývající s obchodního vztahu se Zákazníkem. Jsou-li v rámci obchodní činnosti 
mezi Zákazníkem a Dodavatelem průběžně započítávány pohledávky a závazky, zadržení 
vlastnických práv platí i pro v dané době uznaný zůstatek; to samé platí i tehdy, pokud 
zůstatek nebude uznán, ale místo toho bude na základě součtu položek pokladového účtu 
nárokován, například z důvodu insolvence nebo likvidace Zákazníka. Bude-li Zákazník jednat 
v rozporu se smlouvou, především pokud jde o prodlení s platbou, Dodavatel bude mít 
právo odstoupit od smlouvy a přivlastnit si dodané zboží, a to za předpokladu splnění 
zákonných požadavků.   
9.2 Zákazník má právo opětovně prodat zakoupené zboží v rámci běžné obchodní činnosti, 
avšak tímto postupuje Dodavateli veškeré narůstající pohledávky od svých kupujících nebo 
třetích osob vzniklé v důsledku opětovného prodeje, a to v celkovém úhrnu (včetně daně z 
obratu) Dodavatelových pohledávek a bez ohledu na to, zda před opětovným prodejem 
bylo zakoupené zboží dále zpracováno. Dodavatel si ponechává právo inkasovat takové 
pohledávky i po takovém postoupení. Výše uvedené nebude mít vliv na oprávnění 



Dodavatele inkasovat pohledávky sám. Dodavatel však pohledávky nebude inkasovat, 
pokud Zákazník řádně splní své platební povinnosti z utrženého výnosu. V opačném případě 
může Dodavatel požadovat, aby jej Zákazník informoval o postoupených pohledávkách a o 
dlužnících, kteří jim dluží, poskytl veškeré náležitosti potřebné k inkasování, předal příslušné 
záznamy a oznámil takové postoupení dlužníkům (třetím osobám). 
9.3 Zpracování a přepracování zboží zakoupeného Zákazníkem bude vždy prováděno 
jménem Dodavatele.   
Bude-li zakoupené zboží zpracováno společně s jinými předměty, které nepatří Dodavateli, 
Dodavatel v důsledku takové činnosti získá spoluvlastnictví k novému zboží, které bude 
odpovídat poměru hodnoty zakoupeného zboží (úhrnná fakturovaná částka včetně daně z 
obratu) k hodnotě takových jiných zpracovaných předmětů v době takového zpracování. V 
jiných ohledech pro zboží vzniklé takovým zpracováním platí stejné podmínky, které platí 
pro zakoupené zboží dodané s výhradou zadržení vlastnického práva. 
9.4 Bude-li zakoupené zboží neoddělitelně spojeno s jinými předměty, které nepatří 
Dodavateli, Dodavatel v důsledku takové činnosti získá spoluvlastnictví k novému zboží, 
které bude odpovídat poměru hodnoty zakoupeného zboží (úhrnná fakturovaná částka 
včetně daně z obratu) a hodnoty takových jiných spojených předmětů v době jejich spojení. 
V případě spojení, kdy zboží Zákazníka může být považováno za hlavní zboží, bude 
považováno za sjednané, že Zákazník převede poměrné spoluvlastnictví na Dodavatele. 
Zákazník pro Dodavatele zachová výsledné výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví. 
9.5 V případě, kdy je zadržení vlastnického práva nebo postoupení na základě právních 
předpisů týkajících se zboží neplatné, bude považována za sjednanou forma zástavního 
nároku odpovídající zadržení vlastnického práva nebo postoupení podle takových právních 
předpisů. Bude-li pro vznik takových práv vyžadována součinnost Zákazníka, kterou má 
poskytnout na žádost Dodavatele, Zákazník bude povinen přijmout na své náklady všechna 
přiměřená opatření, která jsou nezbytná pro zřízení a ochranu takových práv.  
9.6 Dodavatel na žádost Zákazníka upustí od zástavních nároků, na které bude mít nárok, a 
to pokud realizovatelná hodnota takových zástavních nároků přesáhne zajištěné pohledávky 
Dodavatele o více než 10%, přičemž Dodavatel bude mít právo rozhodnout, které zástavní 
nároky budou zrušeny.   
9.7 V případě dodatků nebo jiných zásahů třetích osob musí Zákazník Dodavatele 
neprodleně písemně informovat, aby Dodavatel mohl podat žalobu podle zákona č. 99/1963 
sb., občanský soudní řád, v platném znění. V případě, kdy třetí osoba nebude schopna 
nahradit Dodavateli náklady vzniklé v důsledku soudních nebo mimosoudních žalob v 
souvislosti se zabráněním takového zásahu, zodpovědnost za ztrátu utrpěnou Dodavatelem 
ponese Zákazník. 

§10 Odpovědnost za vady v případě dodávek zboží 
10.1 Pokud jde o posouzení reklamace vad vznesené Zákazníkem musí Zákazník řádně splnit 
své zákonné povinnosti týkající se kontroly zboží a oznámení reklamace, a to především s 
ohledem na včasnost a úplnost. Vady musí být ohlášeny písemně.   
10.2 Vykazuje-li zakoupené zboží vadu, Dodavatel je oprávněn takovou vadu napravit, a to 
odstraněním vady nebo doručením nového zboží bez vad, podle vlastního uvážení. Pokud se 
vady nepodaří napravit, Dodavatel odmítne vady napravit nebo je náprava vad 
nepřiměřená, Zákazník má právo odstoupit od smlouvy nebo snížit kupní cenu, podle 
vlastního uvážení. Nároky na náhradu škody lze vznést pouze v souladu s podmínkami 
odstavce 5. 
10.3 Lhůta pro všechny reklamace u Dodavatele je jeden rok počínaje datem dodávky 
zakoupeného zboží. 
 
 

Část III: Zvláštní ustanovení pro balicí služby 

§11 Povinnosti zákazníka 
11.1 Pro řádné provedení objednávky balicích služeb musí být zboží, které má být zabaleno, 
poskytnuto Dodavateli včas, musí být připravené a musí být ve vhodném stavu, aby mohla 
být objednávka splněna. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, díly, které jsou obzvlášť 
náchylné ke korozi, budou před předáním očištěny a ošetřeny vhodnými prostředky proti 
dotykové korozi. Zákazník navíc musí Dodavateli písemně sdělit údaje o přesné hmotnosti a 
ostatních vlastnostech daného zboží, a to nejpozději při předání takového zboží. Jedná se 
především o informace o vlastnostech jako je těžiště a zdvihací místa pro práci s jeřábem a 
vysokozdvižným vozíkem, stejně tak tako jako o všech rizicích a požadavcích týkajících se 
přepravy (uskladnění, nakládání, trasa a druh přepravy a případně skladování pro přepravě), 
přičemž poskytnuty musí být i informace o klimatických zónách, kterými prochází přepravní 
trasa. Nebezpečné materiály budou uvedeny písemně, a to společně se všemi 
požadovanými informacemi (datový list DIN [Německý standardizační ústav]). 
11.2 Zákazník navíc musí Dodavatele písemně informovat o konkrétních rizicích, které 
mohou vyplynout z požadavků na konkrétní přepravní trasu, nakládací zařízení a dopravní 
prostředky (např. loď pro přepravu sypkého nákladu), a to vzhledem k přílišnému zatížení 
kontejnerů a obalu, stejně tak jako s ohledem na obecné zatížení životního prostředí v 
případě možného plánovaného skladování po přepravě. 
11.3 Nebude-li písemně sjednáno jinak, Zákazník je zodpovědný za případný překlad 
nákladních listů do jiných jazyků. 
11.4 Nebude-li dohodnuto jinak, proces balení bude probíhat v areálu Zákazníka. Zákazník 
zodpovídá za včasnou přepravu zboží do a z balicího místa. Má-li být zakázka balicích služeb 
provedena mimo areál Dodavatele, Zákazník musí zajistit, aby dřevěné obaly a jiné balicí 
materiály byly vyloženy bezplatně, a zdarma musí poskytnout dostatečný prostor, energii a 
potřebné zdvihací zařízení - včetně pracovníků, kteří budou případně takové zařízení 
obsluhovat, bude-li to Dodavatel požadovat - stejně tak jako zajišťovací a zdvihací zařízení, 
které může být potřeba pro rychlé a profesionální provedení zakázky balicích služeb. 
Pracovní dobu a místo balení stanoví Zákazník a Dodavatel písemně, a to před zahájením 
prací na zakázce.   
11.5 Nezbytné informace pro účely označení budou Dodavateli sděleny písemně, včas a v 
elektronické podobě před zahájením balicích prací. 
11.6 Zákazník musí zboží, které má být zabaleno, náležitě pojistit (např. pojištění zboží při 
přepravě, při skladování a proti požáru), a to bez ohledu na pojištění odpovědnosti 
Dodavatele. To platí i pro případ skladování zboží po přepravě.   

§12 Převedení rizik v případě balicích služeb 
Riziko náhodného zničení nebo poškození přechází na Zákazníka od místa nakládky, ze 
kterého vozidlo vyjíždí, avšak nejpozději do místa, kde Zákazník zabalené zboží přejímá. 
Převod rizika podle zákona v případě prodlení s přejímkou zůstává nedotčeno. 

§13 Rozsah práce a odpovědnost za vady v případě balicích služeb 
13.1 Zamýšlený účel uvedený ve smlouvě je rozhodující pro stanovení rozsahu práce 
požadované po Dodavateli. 
13.2 Nebude-li sjednáno jinak, Dodavatel provádí balicí služby v souladu se balicími 
směrnicemi stanovenými německým balicím sdružením Bundesverband Holzpackmittel 
Paletten und Exportverpackung (HPE) e.V, které Dodavatel na vyžádání dodá. 
13.3 Dodavatel musí provést protikorozní opatření pouze v případě, pokud se na tom strany 
výslovně dohodly. Sjednaly-li strany protikorozní opatření, služba je řádně zajištěna, pokud 
jsou taková opatření garantována v souladu s balicími směrnicemi stanovenými německým 
balicím sdružením Bundesverband Holzpackmittel Paletten und Exportverpackung (HPE) 
e.V., přičemž taková opatření budou trvat po celou dobu ochrany počínaje datem balicích 
prací. Nebude-li písemně sjednána jiná ochranná lhůta, ochrana bude stanovena na šest 
měsíců.  Dodavatel není odpovědný za vznik koroze po vypršení sjednané ochranné lhůty. V 
případě balení použitého zboží se zodpovědnost za ztrátu v důsledku koroze vylučuje.  
13.4 Po převzetí zabaleného zboží v místě předání zboží musí Zákazník zkontrolovat, zda 
obal nevykazuje viditelné a zřetelné vady. Budou-li při takové kontrole zjištěny vady, 
Zákazník, aby mohl nárokovat náhradu škody, musí neprodleně předložit písemnou 
reklamaci a umožnit Dodavateli sepsat svou vlastní zprávu o dané události. 
13.5 Nutnou podmínkou pro odpovědnost za vady materiálu je důkaz, že kořenovou 
příčinou ohlášené vady je porušení povinnosti na straně Dodavatele před převedením rizika. 
To platí především pro laťkové bedny a obaly samostatných komponentů, stejně tak jako 
například pro takzvané obaly na ližinách bez beden, spodní víka beden a palety a také, v 
případě ochranného obalu, pokud je takový obal otevřený nebo poškozený v důsledku 
vládních opatření. Dojde-li do změně vlastností obalu v důsledku nevhodného stohování, 
překládky, skladování nebo v důsledku změny, otevření nebo jiného zásahu, a to i v případě, 
kdy bude poškozený obal poskytnutý třetí osobou a následkem toho dojde k poškození 
Zákazníkova zboží, nejedná se o vadu práce na straně Dodavatele. Pokud je v Zákazníkově 
objednávce požadováno, aby Dodavatel zabalil zboží, které již bylo Zákazníkem nebo třetí 
osobou předběžně zabaleno, Dodavatel zodpovídá za škodu na zabaleném zboží pouze 
tehdy, pokud Zákazník dokáže, že taková škoda vznikla v důsledku balicích prací 
provedených Dodavatelem. Dodavatel není zodpovědný za škodu, která byla způsobena 
vadným zabalením ze strany Zákazníka nebo třetí osoby. Dodavatel nemá povinnost při 
přejímce kontrolovat, zda zabalené zboží nevykazuje známky poškození.   
13.6 V případě vadných balicích služeb může Zákazník uplatnit záruční práva vyplývající ze 
zákona, přičemž nároky na náhradu škody a nároky na úhradu výdajů mohou být uplatněny 
pouze v rozsahu stanoveném v odstavci 5. 
13.7 Lhůta pro všechny reklamace vadných balicích služeb u Dodavatele je jeden rok 
počínaje datem přijetí (přejímky) zabaleného zboží Zákazníkem. 
 
Část IV: Zvláštní ustanovení pro ostatní práce (především montáž a demontáž, stejně tak 
jako pájení, vázání a svařování) 
 
S ohledem na ostatní smlouvy o dílo (jako je především montáž a demontáž, stejně tak jako 
pájení, vázání a svařování) budou navíc platit následující ustanovení: 
 
§ 14 Povinnosti zákazníka poskytnout součinnost 
Zákazník  
a) poskytne Dodavateli volný přístup do místa plnění a k předmětu plnění a zajistí, aby měl 
Dodavatel dostatečný prostor pro provedení smluvních služeb; 
b) poskytne Dodavateli jakékoli informace a údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, 
přičemž takové informace budou přesné, úplné a budou poskytnuty včas;  
c) po dobu plnění zajistí požadovaný přívod elektrické energie;  
d) poskytne případné provozní materiál a pracovní zařízení, které mají být poskytnuty 
Dodavatelem podle smluvní dohody, a to včas a v dohodnutém množství.   
 
§ 15 Bezpečnostní normy  
Zákazník bude Dodavatele včas informovat o případných bezpečnostních pravidlech a 
předpisech platných v místě plnění a přijme případná opatření, která jsou vyžadována za 
účelem ochrany zaměstnanců Dodavatele před jakýmikoli bezpečnostními a zdravotními 
riziky při provádění smluvních služeb.   
 
§ 16 Převzetí 
Zákazník je povinen převzít dílo po jeho dokončení. Dílo bude považováno za převzaté, 
pokud po dokončení příslušných prací Dodavatel stanoví přiměřenou dobu odkladu pro jeho 
přijetí Zákazníkem a pokud jej Zákazník v takové lhůtě neodmítne přijmout na základě 
oznámení vady. 
 
§ 17 Záruka 
V případě vady bude mít Zákazník nárok na zákonnou reklamaci podle následujícího 
ustanovení:  
 
17.1 Záruční lhůta bude jeden rok od převzetí. Zákonná lhůta platí pro případné nároky na 
náhradu škody v důsledku smrti, tělesné újmy nebo poškození zdraví v důsledku záměrné 
nebo hrubé nedbalosti.    
17.2 Nároky na náhradu škody budou podléhat obecnému ustanovení o odpovědnosti podle 
§ 5 těchto smluvních podmínek. 
 
 
Znění účinné od 1. listopadu 2017 

 

 


