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Všeobecné smluvní podmínky pro dodávku a montáž zařízení 
 
Preambule 
Použití všeobecných obchodních podmínek 
 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Hidrostal Bohemia s.r.o., IČ: 25130943, se sídlem Lety, Pražská 462, okres Praha-západ, PSČ: 252 29, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl C., vložka 52267 (dále jen "dodavatel") se použijí podle §  1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), na všechny dodávky služeb a další závazkové vztahy, 
uzavírané dodavatelem s jeho zákazníky, tj. zejména s podnikateli (dále jen "objednavateli") (dodavatel a objednatel společně "smluvní strany"). Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") platí i pro smlouvy uzavírané s 
dodavatelem v budoucnu a použijí se přiměřeně i na jiná plnění poskytovaná dodavatelem objednateli (zhotovení díla, poradenství, apod.).  

 
2. Tyto VSP jsou nedílnou součásti smluv uzavíraných dodavatelem a platí v plném rozsahu, pokud nebylo v rámcové smlouvě nebo v jednotlivé smlouvě s objednatelem písemně dohodnuto jinak. 
Vztah mezi objednatelem a dodavatelem se řídí občanským zákoníkem a tyto VSP se na něj použijí v zákonem přípustném rozsahu. 
 

I. Všeobecné podmínky 
 
 
1. Nabídka, objednávka a kontrakt 
 
a) Pro všechna plnění dodavatele platí tyto „Všeobecné smluvní podmínky“. Jiné podmínky jsou závazné jenom v těch částech, které neodporují ustanovením těchto VSP nebo je dodavatel písemně uznal. Nabídky dodavatele, které 

dodavatel označí za nezávazné, se nepovažují za nabídku ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Jejich přijetím ze strany objednatele není uzavřena žádná smlouva.  
 
b) Objednávky objednatele musí být zaslány dodavateli buď písemně prostřednictvím pošty či faxu nebo elektronickou formou prostřednictvím internetové prezentace dodavatele nebo e-mailové zprávy.  
 
c) Objednávka objednatele musí obsahovat základní identifikační údaje objednatele (včetně jeho IČ a DIČ), kontaktní údaje objednatele, osobu oprávněnou jednat za objednatele, jednoznačné určení předmětu plnění (např. dle 

objednacích čísel dodavatele), jeho množství a dále místo a termín dodáni. Zvláštní požadavky objednatele (např. týkající se  obalu, dokladů, apod.) musí být v objednávce konkrétně uvedeny, jinak se nestávají předmětem 
smlouvy.  

 
d) V případě, že se dodavatel rozhodne objednávku akceptovat, potvrdí dodavatel bez zbytečného odkladu akceptaci objednávky a potvrzení objednávky zašle poštou, faxem, či elektronickou poštou objednateli; objednávka je pro 

objednatele závazná, je nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 občanského zákoníku. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě nejsou přijetím objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.  
 
e) V případě, že dodavatel nemůže objednávku v plném rozsahu akceptovat, zašle dodavatel objednateli svoji novou, modifikovanou nabídku; v takovém případě jde o nový návrh, který objednatel přijme nebo odmítne, přičemž tuto 

skutečnost  bez  zbytečného  odkladu  sdělí  dodavateli.  Přijme-li  objednatel  modifikovanou  nabídku,  je  objednávka  objednatele  v novém  změněném  rozsahu  závazná  a  smlouva  je  uzavřena  okamžikem  doručení  oznámení 
objednatele o jejím přijetí dodavateli. 

 
f) Objednávku může objednatel měnit až do okamžiku jejího přijetí dodavatelem. Změna objednávky musí splňovat náležitostí řádné objednávky dle těchto VSP.  
 
g) Potvrzení objednávky dodavatelem nebo modifikovaná nabídka musí obsahovat vždy základní ujednání smlouvy jako je druh zboží, cenu, množství, jakost a provedení (vlastnosti a charakter) předmětu plnění jakož i jeho dodací 

podmínky ( místo a termín dodání) Dodavatel se v potvrzení objednávky může odchýlit od objednávky v údajích o vlastnostech a charakteru zboží, pokud takové údaje nemění podmínky objednávky. Smlouva je uzavřena za 
podmínek uvedených v potvrzení objednávky pokud objednatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Objednatel může přijetí objednávky s odchylkou předem vyloučit již v objednávce nebo jiným způsobem, který 
nevzbuzuje pochybnost.   

 
h) Doplňky, změny nebo ústní vedlejší ujednání si ke své účinnosti vyžadují písemné potvrzení dodavatele.  
 
i) Podklady, obrázky, výkresy, hmotnostní a rozměrové údaje patřící k nezávazné nabídce jsou pouze orientační, nejsou-li výslovně označeny jako závazné. K předběžným kalkulacím, výkresům a ostatním podkladům si dodavatel 

vyhrazuje vlastnická a autorská práva; je zakázáno zpřístupnit je třetím osobám. Dodavatel je oprávněn zpřístupnit třetí osobě plány označené objednatelem jako důvěrné pouze s jeho souhlasem. 
 
 
2. Ceny v nezávazné nabídce a splatnost 
 
a) Ceny uvedené v nezávazné nabídce zahrnují úhradu za nakládku, cena obalů není zahrnuta. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty.  
 

V případě zvýšení materiálových nákladů a nákladů na dopravu, je dodavatel oprávněn i po potvrzení nabídky navrhnout objednateli změnu smlouvy. Odmítne-li objednatel dodavatelem navrženou cenu akceptovat, je 
každá ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.  

 
Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je objednatel povinen uhradit dodavateli cenu v hotovosti, bez jakékoliv srážky, v platebním místě dodavatele, a sice: 

 1/3 z částky zakázky při uzavření smlouvy, 
 1/3 jakmile bude objednateli sděleno, že jsou hlavní části připravené k vyexpedování, 
 zbytek nejpozději do konce jednoho měsíce po dodání, popř. po dokončení montáže a vyfakturování. 

 
b) Objednatel není oprávněn zadržovat dodavateli platby nebo provádět jednostranné zápočty vzájemných pohledávek. 

 
Platby slouží vždy k uhrazení nejstarších splatných částek, není-li objednatelem určeno výslovně jinak. 

 
Pokud se opozdí vyexpedování nebo dílčí vyexpedování či montáž zboží z důvodů, za které dodavatel nenese odpovědnost, potom má nárok na okamžité a úplné zaplacení těch částí svého plnění, které již byly do té 
doby dokončeny, neoznámil-li objednatel bez zbytečného prodlení, že částečné plnění neakceptuje. 

 
 

3. Prodlení s platbou 
 
Při nedodržení termínů splatnosti se objednatel ocitne s úhradou ceny v prodlení. V takovém případě je povinen dodavateli uhradit vedle ceny i úroky z prodlení v zákonné výši  
V případě, pokud byl objednatel v minulosti opakovaně (tj. minimálně dvakrát) v prodlení s úhradou sjednané ceny, je dodavatel oprávněn požadovat platbu předem v plné výši pro všechny nevyřízené smlouvy objednatele, a 
až do jejich úhrady pozastavit výrobu, příp. montáž, a to i tehdy, byla-li původně dohodnuta splatnost ceny odchylně.  
Dodavatel je rovněž oprávněn namísto přerušení plnění stanovit objednateli náhradní termín k úhradě; v případě, že objednatel v tomto náhradním termínu cenu řádně neuhradí, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Dodavatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit, když po uzavření smlouvy vstoupí ve známost okolnosti, které jej opravňují k vážným pochybnostem o platební schopnosti objednatele. 
 
 
4. Termíny a lhůty 
 
a) Dodací, příp. montážní lhůty, musí být sjednány samostatně pro každé jednotlivé plnění ze strany dodavatele. 
 
b) Dodací lhůta začíná běžet v okamžiku uzavření smlouvy, ne však dříve než dodavatel od objednatele obdrží veškeré potřebné podklady a povolení, jakož i první část sjednané ceny. 
 
c) Dodací lhůta je dodržena, když do jejího uplynutí předmět dodávky opustí závod nebo dodavatel objednateli prokazatelně oznámí připravenost k vyexpedování. 
 
d) Dodací a montážní lhůta se přiměřeně prodlužuje (tj., dodavatel není v prodlení s plněním) v případech stávky a výluky, zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň) jakož i při výskytu nepředvídaných překážek, které dodavatel 

nemůže ovlivnit, jestliže mají takovéto překážky prokazatelně značný vliv na dokončení nebo dodání předmětu dodávky. To platí i tehdy, když se tyto okolnosti vyskytnou u subdodavatele. Za výše uvedené okolnosti dodavatel 
nenese odpovědnost ani tehdy, když se vyskytnou v průběhu již existujícího prodlení. Začátek a konec takovýchto překážek sdělí dodavatel objednateli v důležitých případech bez zbytečného odkladu.  

 
e) Jestliže se dodavatel dostane do prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit  až poté, co písemně vyzval dodavatele k plnění a stanovil přiměřenou dodatečnou lhůtu k uskutečnění plnění a  dodavatel ani v takto 

dodatečně stanovené lhůtě neplnil.  
 

Pokud bude objednateli způsobena škoda kvůli prodlení, které vzniklo v důsledku vlastního zavinění dodavatele, vzniká objednateli vůči dodavateli nárok na úhradu smluvní pokuty za každý započatý kalendářní týden 
prodlení ve výši 0,5 %, nejvýše však celkem 5 % z hodnoty té části celé dodávky, se kterou nelze v důsledku prodlení včas nebo v souladu se smlouvou disponovat. Smluvní pokuta dle věty předchozí má charakter 
paušalizované náhrady škody; v případě jejího uhrazení není objednatel oprávněn po dodavateli náhradu vzniklé škody požadovat. 

Nepřímé škody nebo ušlý zisk nelze uplatňovat. Další nároky jsou vyloučeny. 
 
f) V případě, že objednatel po uzavření smlouvy, projeví vůli odložit datum plnění/ dodání zboží, je dodavatel povinen mu vyhovět, to však pouze za předpokladu, že se objednatel zaváže uhradit paušální poplatek za prodloužení 

termínu plnění /dodání zboží ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý měsíc odkladu. 
 

V případě, že objednatel zboží/plnění ani po uplynutí odloženého data dodání nepřevezme, je dodavatel povinen jej písemně vyzvat k převzetí zboží (plnění v přiměřené dodatečné lhůtě. V případě, že objednatel ani po 
uplynutí takto stanovené lhůty k převzetí zboží/plnění zboží/plnění nepřevezme, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
g) Dodavatel je povinen dodržet sjednanou dodací lhůtu pouze v případě, že objednatel nebude v prodlení s plněním svých smluvních povinností. 

 
 

5. Dodání a převzetí 
 
a) Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele nejpozději s odesláním zboží objednateli, a to i tehdy, když probíhají dílčí dodávky nebo dodavatel převzal ještě jiná plnění, např. náklady na expedici nebo dovoz a montáž. 

Dodavatel na přání objednatele pojistí na jeho náklady zásilku proti škodám způsobeným krádeží, vloupáním, při přepravě, ohněm a vodou, jakož i proti ostatním pojistitelným rizikům. 
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b) Jestliže se expedice opozdí v důsledku okolností, za které nese odpovědnost objednatel, potom přechází nebezpečí škody na objednatele ode dne připravenosti k předání/odeslání objednateli; dodavatel je v takovém případě 

povinen na žádost a náklady objednatele zajistit pojištění dodávaného zboží. 
 
c) Zboží /plnění musí objednatel přijmout, i když vykazují nepodstatné vady. Ustanovení odst. f) tohoto článku větou předchozí není dotčeno.  
 
d) Objednatel je povinen přijmout i dílčí plnění dodavatele, neoznámí-li objednatel dodavateli bez zbytečného prodlení, že dílčí plnění neakceptuje.  
 
e) Dodavatel přebírá záruku, že budou mít všechna plnění /zboží smluvně sjednané vlastnosti, že budou odpovídat obecně závazným předpisům a technických normám a nebudou zatíženy chybami, které by rušily nebo snižovaly 

hodnotu nebo vhodnost pro obvyklé použití či pro použití předpokládané podle smlouvy. Kvůli případným odchylkám ve struktuře a barvě jednotlivých dílů, které jsou způsobeny materiálem nebo výrobou, nelze vznášet nároky 
z titulu odpovědnosti za vady. 

 
f) V případě oprávněných reklamací nepodstatné vady je dodavatel zavázán k odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z ceny. Neodstraní-li dodavatel vadu včas nebo odmítne vadu odstranit, může objednatel požadovat slevu 

z ceny. V případě podstatné vady může objednatel požadovat kromě odstranění vady nebo přiměřené slevy z ceny i odstranění vady dodáním nové věci nebo může odstoupit od smlouvy. Ohledně pravidel o volbě nároku platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. slevu z ceny  

 
Dodavatel poskytuje na dodávané zboží záruku v délce trvání .... měsíců .  

 
Záruka dodavatele zaniká, pokud bylo zboží změněno instalováním cizích dílů nebo jiným neoprávněným zásahem nebo proběhlo odstranění eventuálních závad třetí osobou bez souhlasu dodavatele. To samé platí, když se 
objednatel neřídí pokyny dodavatele o montáži, uvedení do provozu a manipulaci s díly. 

 
Plnění (zboží) se považuje za doručené předáním zástupci objednatele; doručení plnění (zboží) je objednatel povinen potvrdit dodacím listem, montážním listem či jinou obdobnou listinou. Stav plnění (zboží) je objednatel povinen 
uvést do dodacího (montážního) listu včetně zaznamenání detailních údajů o vadách předmětu dodávky. Zjevné vady plnění (zboží), tedy vady, které lze zjistit již při přebírání zboží objednatelem, musí objednatel reklamovat bez 
odkladu na dodacím (montážním) listu. 

 
Objednatel je povinen plnění (zboží) co nejdříve po jeho dodání prohlédnout a písemně oznámit bez zbytečného odkladu dodavateli vady předmětu dodávky.  

 
Jestliže byl dodavatel pověřen také montáží, je objednatel povinen převzít plnění nejpozději do 12 dní po dokončení montáže. S uplynutím této lhůty se považuje výkon za převzatý. 

g) Další nároky objednatele, zejména nárok na náhradu škod, které nevznikly na předmětu dodávky samotném, jsou vyloučeny.  
 

Toto  vyloučení  záruky  neplatí  při  úmyslu  nebo  hrubé  nedbalosti  dodavatele  nebo  jeho  vedoucích  zaměstnanců  a  v případech,  kdy  dodavatel  podle  občanského  zákoníku  nebo  podle  zvláštního  právního  předpisu  odpovídá 
v souvislosti s dodávkou za škody na zdraví a životech nebo za věcné škody na soukromně užívaných předmětech. Neplatí také pro případ, že předmět dodávky nemá vlastnosti, které byly dodavatelem výslovně přislíbeny. 

  
 

6. Výhrada vlastnictví 
 
a) Dodavatel si vyhrazuje přechod vlastnictví k plnění /zboží až do úplné úhrady sjednané ceny . 
 
b) Dodavatel je oprávněn pojistit plnění /zboží na náklady objednatele a po dohodě s ním proti škodám způsobeným krádeží, vloupáním, při přepravě, ohněm, vodou nebo proti jiným škodám, pokud objednatel sám prokazatelně 

neuzavřel pojistku. 
 
c) Objednatel nesmí až do okamžiku přechodu vlastnického práva na objednatele plnění /zboží zastavit ani poskytnout jako záruku. V případě zabavení či jiného uplatnění práv třetí osobou o tom musí dodavatele okamžitě informovat 

. 
 
 

 
7. Místo plnění a soudní příslušnost 
 
a) Místem plnění je Praha.  
 
b) Smluvní vztahy se řídí platným českým právem.  
 
c)  Veškeré spory vniklé mezi dodavatelem a objednatelem, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny u soudu, který bude místně příslušným soudem dodavatele v den podání žaloby, přičemž věcná příslušnost se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.  
 
d) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doba všech pohledávek dodavatele za objednatelem v budoucnu splatných se prodlužuje na dobu deseti po sobě jdoucích kalendářních 

let. 
 
8. Montáž dílů 
 
a) Rozsah výkonů 

Jestliže  byla mezi  smluvními  stranami  sjednána  i montáž  přenechána  zboží  či  jeho  částí  provedená  dodavatelem,  zahrnuje  tento výkon  také  sestavení  částí  zboží  a  spojení  částí  zboží,  se  zohledněním  příslušných  norem, 
technických ustanovení, jakož i uznávaných pravidel techniky; dále zahrnuje, pokud nebylo sjednáno jinak, i použití potřebných montážních zařízení v majetku dodavatele. 

 
b) Předcházející výkony a poskytnutí 

Stavební výkony, které jsou předpokladem pro montáž, ale provádí je třetí strana (základy, připojovací konstrukce, atd.) musí být vyrobeny řádně a včas a v rámci přípustných tolerancí a musí mít požadované vlastnosti vzhledem 
ke stabilitě a pevnosti. Místo vybrané k uchycení částí zařízení nebo zařízení se musí před začátkem montáže ze strany stavby zkontrolovat na dané rozměry, osovou a výškovou polohu a případné nesrovnalosti se musí včas 
uvést do pořádku tak, aby nevznikly prostoje při montáži. Jestliže dodavateli vzniknou nezaviněné prostoje, budou tyto zvlášť vyfakturovány. Elektřinu a vodu poskytne dodavateli bezplatně objednatel. 

 
c) Ostatní 

Objednatel je povinen zajistit, že montáž zboží nebude omezena jinými subjekty nebo ostatními okolnostmi v oblasti stavby.  
Objednatel je povinen zajistit, že se v oblasti, kde je i prováděna montáž zboží, se nebudou zdržovat třetí osoby, které nepřísluší k závodu dodavatele. 
Zařízení k zajištění montážního výkonu musí zůstat až do konečného dokončení zařízení zachována beze změn. Udržování těchto zařízení čtyři týdny po dokončení montáže bude vyfakturováno zvlášť.  

 
9.  Závěrečná ustanovení  
 
a) Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit dodavateli jakoukoli změnu svých identifikačních údajů, vstup do likvidace, stav úpadku či jakoukoli další skutečnost, která může mít vliv na schopnost objednatele 

dostát jeho závazkům.  
 
b) Objednatel není oprávněn postoupit, nebo jinak převést svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu dodavatele.  
 
c) Pokud  se  stanou  některá  z  ustanovení  VSP  nebo  uzavřené  smlouvy  neplatná  nebo  neúčinná,  zůstává  tím  nedotčena  platnost  a  účinnost  ostatních  ustanovení.  Dodavatel  a  objednatel  se  zavazují,  že  neplatné  či  neúčinné 

ustanovení nahradí ustanovením platným a účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší míře respektuje hospodářský smysl a účel neplatného či neúčinného ustanovení. To platí i pro smluvní mezery.  
 
d) Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VSP v budoucnu změnit a písemně oznámit takovou změnu objednateli. Objednatel se zavazuje se změněnými VSP seznámit, a pokud 

s nimi bude souhlasit, zavazuje se uzavírat podle nich všechny následující smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele podle § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. 
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