
 

 

Chráněné 
  

Všeobecné obchodní podmínky Budějovického Budvaru, národní podnik pro nákup zboží a služeb 
 
Úvodní ustanovení 
1. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a služeb (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí závazkového vztahu 

vzniklého mezi Budějovickým Budvarem, národní podnik (dále jen „BB“ či „Odběratel“) a jeho Dodavatelem zboží či 
služeb (dále jen „Dodavatel“).  

2. Smluvní strany dávají najisto, že ustanovení týkající se nákupu zboží se použijí přiměřeně na nákup služeb, pokud to 
jejich znění z povahy věci nevylučuje. 

3. Odchylná ujednání v závazkovém vztahu mají přednost před zněním VOP. 
4. Ustanovení o významu užitých pojmů: 

- písemná forma – projev vůle jedné ze smluvních stran učiněný takovým způsobem včetně dálkového přenosu dat, 
který umožňuje určení obsahu jednání a osoby, která jej učinila; 

- doručení – v případě pochybností o doručení se má za to, že doručení v případě faxové zprávy nastává druhý den 
po dni, v němž byla faxová zpráva úspěšně odeslána jednou smluvní stranou na fax druhé smluvní strany, 
v případě elektronické pošty doručení nastává 12 hodin po obdržení potvrzení o doručení na e-mailovou adresu 
adresáta, v případě doporučené pošty pak nejpozději 21. den po odeslání na adresu smluvní strany  

- podstatné porušení – za podstatné porušení se považuje zejména prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 5 
dnů nebo dodání vadného zboží 

Vznik závazkového vztahu 
1. Návrh na uzavření závazkového vztahu (dále jen „objednávka“) musí být učiněn Odběratelem písemnou formou a 

doručen Dodavateli. 
2. Závazkový vztah (smlouva) vznikne doručením bezvýhradně potvrzené objednávky zpět Odběrateli. Pokud Dodavatel 

nejpozději do 3 dnů ode dne doručení objednávky tuto Odběrateli nepotvrdí nebo nezašle nový návrh, považuje se pro 
účely těchto VOP objednávka za bezvýhradně potvrzenou. 

3. Provedení jakýchkoliv změn Dodavatelem v objednávce nezakládá vznik závazkového vztahu, ale považuje se za nový 
návrh. 

 
Předmět závazkového vztahu 
1. Dodavatel se tímto závazkovým vztahem zavazuje odevzdat Odběrateli určené zboží a umožnit mu nabýt vlastnické 

právo k tomuto zboží. Zboží musí odpovídat sjednanému množství, provedení a jakosti, udržovat si jakost referenčních 
vzorků a přesně odpovídat technické dokumentaci, pokud je tato předložena. V případě, že není provedení a jakost 
zboží stanovena, musí zboží odpovídat provedení a jakosti obvyklé pro daný typ zboží a musí plně odpovídat účelu, pro 
který bylo objednáno. 

2. Odběratel se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou cenu. 
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele v okamžiku převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na 

Odběratele v okamžiku dodání a převzetí zboží dle dodací parity DDP dle Incoterms 2010. Veškeré materiály předané 
Odběratelem Dodavateli ke zpracování, jako jsou např. vzorky, střihy, raznice, technické výkresy, formy apod., které 
jsou ve vlastnictví Odběratele a byly poskytnuty Dodavateli ke splnění předmětu smlouvy a/nebo byly Odběratelem 
zvlášť objednány, podléhají riziku Dodavatele od chvíle, kdy jsou v jeho držení.  Dodavatel se zavazuje, že materiály 
nepoužije jinak než k plnění svých závazků ze smlouvy vůči Odběrateli. Dále se zavazuje, že k jejich použití bez 
předchozího písemného souhlasu oprávněné osoby Odběratele nezmocní jakoukoli třetí osobu a nedá k  němu třetí 
osobě souhlas. Dodavatel je povinen nahradit v plném rozsahu Odběrateli újmu vzniklou nedodržením této povinnosti. 

 
Dodání  
1. Dodavatel bude dodávat objednané zboží v dodací paritě DDP dle Incoterms 2010. Není-li v objednávce sjednáno něco 

jiného, je místem dodání sídlo Odběratele.  
2. Dodávka zboží se považuje za splněnou v okamžiku jejího řádného dodání a předání Odběrateli, včetně příslušné 

dokumentace požadované Odběratelem, a jejím doložením ze strany Dodavatele.  
 Požadovaná dokumentace může být blíže specifikována v Objednávce nebo jejích přílohách, jinak musí být minimálně 

v rozsahu: 
 -   dodací list, který musí minimálně obsahovat níže uvedené náležitosti: 

 číslo dodacího listu 

 číslo výrobku a/nebo zboží dle značení Odběratele a pozice na objednávce 

 číslo objednávky Odběratele 
- prohlášení o shodě na zboží a obal 
- dokumenty kvality v požadovaném rozsahu 
- prohlášení o původu zboží 
- bezpečnostní list 

 V případě nedodání požadovaných dokladů je Odběratel oprávněn převzetí dodávky zboží odmítnout bez toho, aby se 
dostal do prodlení a aby Dodavatel byl oprávněn uplatnit vůči Odběrateli jakékoliv nároky. 

3. Dodané zboží musí být zabaleno a balením ošetřeno tak, aby zabránilo případným škodám vzniklým při transportu 
nebo skladování. Odpovědnost za kvalitu balení nese Dodavatel. Dodavatel zvolí účelný, hospodárný a bezpečný 
způsob dopravy zboží. Neodpovídající balení nezaručující výše popsané požadavky se může stát předmětem 
reklamace ze strany Odběratele, Odběratel má právo účtovat Dodavateli vedlejší náklady z  důvodu nevhodného 
způsobu balení a dopravy. Vyúčtování vedlejších nákladů nemá vliv na případné nároky Odběratele na náhradu újmy. 
Dodavatel je povinen nejpozději při první dodávce a poté vždy neprodleně na vyžádání Odběratele zajistit, doložit a 
předložit prohlášení, že veškeré jím používané obaly splňují podmínky pro uvádění obalu na trh stanovené platnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění, a že veškeré obaly Dodavatele jsou 
navrženy a vyrobeny podle platných technických norem. Dodavatel je dále povinen řádně plnit všechny povinnosti, 
které tyto právní předpisy stanoví osobám uvádějícím obaly na trh nebo do oběhu. V případě dodávek zboží/materiálu 
na EUR paletách, Dodavatel prohlašuje, že Odběrateli dodává zboží/materiál výlučně na EUR  paletách splňujících 
standardy UIC. Zároveň se Dodavatel zavazuje, že před první dodávkou zboží předloží Odběrateli dokumentaci 
prokazující splnění povinnosti výrobce EUR palet v rámci udělené licence spojené s výrobou a opravou EUR palet. 
Jakoukoliv změnu v rámci udělené licence je Dodavatel povinen hlásit písemně Odběrateli nejpozději do 14 dnů ode 
dne jejího vzniku. V případě, že Dodavatel dodá zboží/materiál na EUR paletách nesplňující standardy UIC, nebo 
nepředloží dokumentaci prokazující splnění povinnosti výrobce a opravce palet, nebo nenahlásí změnu v rámci udělené 
licence, odpovídá Odběrateli za újmu, která mu v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele může vzniknout.  
Dodavatel se zavazuje uhradit veškerou újmu způsobenou Odběrateli porušením svých smluvních či zákonných 
povinností, a to včetně ušlého zisku a nákladů vzniklých jako následek vadně dodaných EUR palet, včetně smluvních 
pokut a jiných sankcí uvalených na Odběratele jeho zákazníky nebo správními či soudními orgány 
Pokud bude Odběrateli udělena pokuta od kontrolních orgánů za to, že porušuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 
477/2001 Sb. o obalech v platném znění a Odběratel v dobré víře předpokládal pravdivost prohlášení Dodavatele, 
zavazuje se Dodavatel uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši pokuty uložené Odběrateli kontrolními orgány. 

4. Dodané zboží musí být označeno tak, aby na první pohled bylo zřejmé a identifikovatelné, o jaké zboží se jedná. Toto 
značení musí být nesmyvatelné a viditelně umístěné. Za kvalitu značení nese odpovědnost Dodavatel a nesplnění výše 
uvedených podmínek se může stát předmětem reklamace ze strany Odběratele. 

5. Při příjmu výrobků potvrzuje Odběratel dodávku pouze co do počtu balení a rozsahu požadované technické 
dokumentace předané s dodávkou zboží. Neúplnost dodané dokumentace může být ze strany Odběratele předmětem 
reklamace. Odběratel zboží uskladní v rámci svých možností. Za kvalitu a splnění kvalitativních požadavků dodávek a 
splnění všech technických parametrů odpovídá Dodavatel. Odběratel není povinen provést prohlídku veškerého 
dodaného zboží.  

6. Dodavatel nebude Odběrateli fakturovat cenu vzorků ani jiné náklady spojené s dodáním vzorků. 
Ze strany Odběratele jsou nepřípustné pozdní dodávky proti sjednanému termínu dodání, dodávky před sjednaným 
termínem dodání stejně jako dodávky zboží v jiném než sjednaném množství. Náklady vzniklé z důvodů výše 
uvedených jdou k tíži Dodavatele. Odběratel má dále právo na odmítnutí dodávky zboží, bude-li při dodávce zjištěna 
odchylka od objednávky a nedohodne-li se Odběratel s Dodavatelem na vypořádání zjištěné odchylky jiným způsobem. 
Ani v případě tohoto odmítnutí převzetí zboží nemá Dodavatel právo na uplatnění jakýchkoli nároků vůči Odběrateli.  
 

Cena a platební podmínky 
1. Cena je stanovena smlouvou a je pevná. Pokud není písemně stanoveno jinak, zahrnuje cena balení, dopravu do místa 

určení a veškeré pojištění. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady Dodavatele, které mu vznikly nebo mohou vzniknout 
a Dodavatel nemá právo požadovat od Odběratele úhradu žádných dalších nákladů. 

2. Cena je splatná na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných ustanovení českého zákona o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění a v případě dodavatelů z EU se přihlédne k příslušným 
ustanovením 6.směrnice rady z 17.5.1977 (175/1977 EU.SIXTH COUNCIL DIRECTIVE of May 1977) č.77/388/EEC) 
pokud by vznikl rozpor mezi daňovými zákony země dodavatele a odběratele  : 
Podstatnými náležitostmi dokladů jsou zejména: 

a) údaje dle příslušných daňových a účetních zákonů 
b) předmět plnění, den dodání, dohodnutá cena 
c) číslo dodacího listu  
d) lhůta splatnosti faktury 
e) číslo objednávky Odběratele 
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění 

3. Dodavatel je oprávněn vystavit a odeslat fakturu po řádném a včasném splnění dodávky. Dodavatel bude vystavovat 
faktury za řádně dodané zboží na základě dokladu o splnění dodávky, tj. dodacího listu, který bude přílohou faktury. 
Všechny položky zboží budou ve faktuře detailně popsány a oceněny. Dodací listy musí obsahovat číslo Objednávky 
Odběratele.  

4. Odběratel je povinen zaplatit sjednanou cenu za řádně a včas dodané zboží v dohodnuté lhůtě splatnosti. Fakturovaná 
částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Odběratele.  

5. Splatnost faktur vystavených Dodavatelem bude 60 (slovy šedesát dní ) dní od jejich vystavení a doručení do sídla 
Odběratele. Odběratel je oprávněn vrátit Dodavateli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v těchto VOP nebo smlouvě nebo má jiné závady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen 
podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury dochází k přerušení původní 
lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od svého počátku ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury do sídla Odběratele. 

6. Dodavatel prohlašuje, že je schopen provést a provede platbu daně z přidané hodnoty, ke které mu vznikla nebo 
vznikne povinnost v souvislosti s uzavřením smlouvy a zároveň prohlašuje, že jeho jednání nepovede ke zkrácení daně 
z přidané hodnoty nebo vylákání daňové výhody v souvislosti s daní z přidané hodnoty.  

7. V případě, že Dodavatel bude označen na veřejném portálu daňové správy za „nespolehlivého plátce“ dle příslušných 
ustanovení zákona č.235/2004 Sb. o DPH, ve znění novely č.502/2012 Sb., nebo bude požadovat úplatu na jiný účet, 
než který uvedl na portálu veřejné správy v souladu s výše uvedenou novelou zákona o DPH, je povinen tuto 
skutečnost oznámit Odběrateli okamžitě, jakmile se tuto skutečnost dozví. Odběratel jako ručitel za úhradu DPH bude 
v případě „nespolehlivých plátců“ postupovat u všech plateb zasílaných na Dodavatele dle §109a výše uvedeného 
zákona, tedy  provede zvláštní zajištění DPH.  Toto zvláštní zajištění DPH bude probíhat až do okamžiku, kdy bude 
vymazána z portálu veřejné správy informace o nespolehlivosti Dodavatele nebo bude doplněn bankovní účet na portál 
veřejné správy a pro Odběratele pominou všechny  důvody ručení za DPH dle výše uvedených ustanovení zákona. 

8. V souladu se zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. §109, odst.2) písmeno c) informujeme dodavatele, že námi zveřejněné 
účty na serveru správce daně jsou následující: 
Účty u KB a.s., Krajinská 15, České Budějovice  370 72,  účet číslo 23709231/0100   a účet 6000730297/0100 
Účet u ČSOB a.s., Lannova 11/3, České Budějovice  370 21,  účet číslo 12103373/0300 
 

Konkurenceschopnost a poskytování dat 
1. Dodavatel se zavazuje vyvíjet trvalou aktivitu směřující ke snížení ceny zboží. V případě, že zboží bude výhodněji 

nabízeno třetí stranou, je Odběratel oprávněn písemně Dodavatele informovat a poskytnout mu přiměřenou lhůtu, 
k zabezpečení opatření u Dodavatele potřebných k tomu, aby byla obnovena konkurenceschopnost zboží dodávaného 
Dodavatelem. Dodavatel neprodleně vypracuje plán opatření k obnovení konkurenceschopnosti a seznámí s ním 
Odběratele.  

2. Dodavatel se zavazuje, že učiní všechna potřebná opatření k tomu, aby udržel konkurenceschopnost dodávek zboží. 
K udržení konkurenceschopnosti budou obě smluvní strany spolupracovat tak, aby bylo dosaženo dalšího plynulého a 
neustálého zlepšení v nákladech, kvalitě, technice a logistice.  

3. Dodavatel se zavazuje, že poskytne Odběrateli na jeho žádost data vztahující se ke statistice vzájemného obchodu, 
nákladům, skladování, přejímce a manipulaci se zbožím, které na základě smlouvy Odběrateli dodá. Požadavek 
Odběratele na poskytnutí konkrétních dat bude učiněn písemnou formou, bude dostatečný a srozumitelný tak, aby 
Dodavatel mohl splnit svůj závazek vůči Odběrateli, přičemž Dodavatel a Odběratel prohlašují, že v  písemném styku 
upřednostňují přenos dat elektronickými prostředky. 

4. Dodavatel je povinen Odběratele informovat v dostatečném předstihu o připravovaných legislativních změnách a 
trendech týkajících se problematiky výroby  a distribuce jím dodávaného zboží, balení a činností spojených s  výkonem 
obchodní činnosti. 

 
Jakost zboží, práva z vadného plnění 
1. Zajištění kvality dodávaného zboží podle objednávky musí být v souladu s ČSN, DIN, EN a/nebo předanou technickou 

dokumentací popř. dohodou o jakosti nebo popřípadě jinou rovnocennou normou.  
2. Dodavatel garantuje zajištění požadovaných vlastností zboží, zejména co se týče materiálu, jakož i věcného a 

odborného zpracování všech materiálů a podkladů. 
3. Dodavatel poskytuje záruku, že zboží bude mít po dobu 3 (tří) let požadované vlastnosti a jakost upravenou ve Smlouvě 

či v jednotlivých Objednávkách, zejména co se týče materiálu, jakož i věcného a odborného zpracování všech materiálů 
a podkladů. V případě, že zboží ztratí své vlastnosti či jakost v záruční době, má Odběratel právo po Dodavateli 
požadovat: 

a) bezplatné dodání nového zboží v jakosti a provedení odpovídající Smlouvě či jednotlivé 
Objednávce. 

b) bezplatnou opravu zboží tak, aby jeho jakost a provedení odpovídalo Smlouvě či jednotlivé 
Objednávce. 

c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od příslušné Objednávky, nebo Smlouvy 

 
Odběratel není vázán pořadím, ve kterém jsou jednotlivé nároky seřazeny, a v odůvodněných případech může       
Odběratel volbu svého nároku změnit. 

4. Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli veškerou újmu způsobenou mu porušením smluvních povinností, zejména 
povinnosti dodat řádně a včas sjednané zboží v odpovídající jakosti.  

5. Dodavatel nese odpovědnost za výrobek zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, 
stejně jako podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  

6. Dodavatel odpovídá Odběrateli za to, že celá dodávka zboží a každá její část bude prosta jakýchkoli vad, faktických i 
právních, zjevných nebo skrytých, zakládajících podstatné a nepodstatné porušení smlouvy.  

7. Odběratel má právo oznámit Dodavateli zjevné i skryté vady ve lhůtě 3 (tří) let ode dne odevzdání zboží. Na nahrazené 
nebo opravené díly během lhůty uvedené v předchozí větě platí nová lhůta k oznámení vad ve stejné délce, počítaná 
ode dne ukončení výměny nebo opravy. Doba pro oznámení zjevných i skrytých vad se prodlužuje o dobu zkoušek, 
změn, oprav prováděných Dodavatelem. Doba zkoušek, změn, oprav prováděných Dodavatelem je počítána ode dne 
reklamace až do úspěšného odstranění vady. 

8. Zjevnými vadami se pro účely smlouvy rozumí vady, které mohou být podle své povahy zjištěny okamžitě při převzetí 
zboží zevní kontrolou v místě plnění. 

9. Skrytými vadami se pro účely smlouvy rozumí množstevní vady a vady jakosti, které mohou být Odběratelem zjištěny 
po otevření obalových jednotek.  

10. Odběratel je povinen reklamovat zjevné a skryté vady zboží dodaného Dodavatelem písemně. Oznámení vady musí 
obsahovat zejména: 
a)  údaje nutné k identifikaci zboží a/nebo služby a příslušné Objednávky  
b)  popis vady 

10. Nebyla-li reklamovaná vada včas a řádně Dodavatelem odstraněna nebo není-li možné z povahy zboží vadu odstranit, 
má Odběratel právo požadovat náhradu újmy v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

11. V případě vadného plnění zakládající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy může Odběratel požadovat: 
 

a) Odstranění vad bezplatným dodáním zboží za zboží vadné. Termín náhradní dodávky si 
určuje Odběratel. 

b) Dodáním chybějícího zboží nebo dokumentace 
c) Odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné. V takovém případě je 

Dodavatel povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace bezplatně 
odstranit reklamovanou vadu dodaného zboží. Neodstraní-li Dodavatel v této lhůtě 
reklamovanou vadu, má Odběratel právo na odstranění vady vlastními prostředky  nebo 
třetími osobami, a to na náklady Dodavatele. 

d) Přiměřenou slevu z ceny, a to do maximální výše 50 % z dohodnuté ceny vadného zboží.  
Částku odpovídající slevě je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli ve lhůtě 14 dnů od 
doručení oznámení o volbě tohoto nároku, v případě neuhrazení je Odběratel oprávněn 
tuto částku započíst do následujících plateb. Na tuto platbu je Dodavatel povinen vystavit 



 

 

Chráněné 
  

příslušný daňový doklad a doručit jej na adresu sídla Odběratele, nejpozději do 20 dnů od 
doručení oznámení o volbě nároku Odběratelem. Pro případ, že Dodavatel doklad 
nevystaví, zplnomocňuje tímto Odběratele k vystavení řádného daňového dokladu svým 
jménem a zároveň se tímto i písemně zavazuje, že přijme takto vystavený daňový doklad. 

e) Odstoupit od příslušné Smlouvy (Objednávky) nebo i od Smlouvy. 
 

12. Dodavatel odpovídá za své subdodavatele, jež sám užil k plnění předmětu příslušné Objednávky a úkonů s ní 
souvisejících tak, jako by plnil sám. Odběratel si vyhrazuje právo předepsat Dodavateli jeho subdodavatele a to pouze 
pro dodávky bezvýhradně určené pro Odběratele.  

13. Do doby úplného vypořádání nároků Odběratele z vadného plnění je Odběratel oprávněn pozastavit Dodavateli 
zaplacení kupní ceny, aniž by se tím Odběratel dostal do prodlení, a to až do výše odpovídající hodnotě zjištěných vad, 
kterou je Odběratel oprávněn vyčíslit samostatně podle rozsahu zjištěných vad.  

 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
1. Odběratel má právo Dodavateli účtovat a Dodavatel je povinen zaplatit: 

a) smluvní pokutu za prodlení s dodávkou zboží ve smluveném termínu ve výši min. 0,05% z celkové ceny zboží  dle 
příslušné dílčí Objednávky  bez DPH za každý započatý den prodlení, min. však 1000,- Kč, 

b) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý oprávněně vystavený reklamační protokol. 
2. Uplatněním jakékoli výše uvedené smluvní pokuty nezaniká nárok Odběratele na náhradu újmy dle následujícího 

odstavce ve výši přesahující rámec smluvní pokuty.  
3. Dodavatel se zavazuje uhradit veškerou újmu způsobenou Odběrateli porušením zákona nebo smluvních povinností ze 

strany Dodavatele, a to v souladu s ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. Hradí se nemajetková újma a 
škoda ve skutečné výši, včetně ušlého zisku a nákladů, které poškozené straně vznikly jako následek vadného plnění či 
jiného porušení povinnosti Dodavatele. Škodou se rozumí rovněž veškeré smluvní pokuty či jiné sankce, které jsou 
uvaleny na Odběratele jeho konečnými odběrateli, správními či soudními orgány. 

 
Povinnost mlčenlivosti 
1. Veškeré skutečnosti, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, a se kterými přijdou do styku při realizaci této 

Smlouvy a příslušných Objednávek, tvoří předmět obchodního tajemství. 
2. V souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy a příslušných objednávek Dodavatel obdržel, resp. pokud obdrží od 

Odběratele důvěrné informace, podklady včetně výkresů, náčrtků a vzorků, ústní informace, jakož  i znalosti a 
zkušenosti - následně zvané „Informace“.  Dodavatel se zavazuje, že: 
a) žádné získané Informace od Odběratele nebude poskytovat třetím osobám, 
b) Informace a s nimi spojené know-how bude používat pouze pro účely splnění udělených objednávek, nikoli pro 

vlastní výrobu nebo pro dodávky konkurentům Odběratele či jiným třetím osobám bez výslovného předchozího 
písemného souhlasu Odběratele, 

c) Informace zpřístupní pouze omezenému okruhu pracovníků Dodavatele, kteří jsou určení ke splnění úkolů na 
udělených objednávkách, 

d) učiní vhodná opatření a zajistí, aby pracovníci Dodavatele a případně jeho subdodavatelů udržovali v  tajnosti 
informace ve stejném rozsahu jako Dodavatel a používali je pouze pro účely plnění objednávek. 

3. Všechny Odběratelem poskytnuté podklady včetně výkresů, náčrtků a vzorků zůstávají výhradně vlastnictvím 
Odběratele. Podklady nesmí být Dodavatelem rozmnožovány. 

4. S předáním informací na Dodavatele není spojeno poskytnutí licence. Na nové značky, které pocházejí od Odběratele, 
si vyhrazuje Odběratel všechna práva, zvláště pro případ udělení patentu nebo zápisu užitného či průmyslového vzoru 
či zápisu ochranné známky.   

5. Vznikne-li Odběrateli nedodržením povinnosti mlčenlivosti ze strany Dodavatele nebo jeho pracovníků či subdodavatelů 
újma, je Dodavatel povinen tuto újmu v plné výši uhradit.  

 
Postoupení pohledávky, započtení 
1. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Odběratele přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí 

osobu jakoukoli svoji povinnost nebo právo vyplývající z příslušné objednávky či ze smlouvy. 
2. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Odběratele započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči Odběrateli 

z objednávky či ze smlouvy proti jakékoli pohledávce Odběratele vůči Dodavateli. 
 
Duševní vlastnictví 
Dodavatel ručí Odběrateli za to, že ke zboží dodanému Odběrateli, jeho součástem či příslušenství, jakož i k technickému 
řešení užitému k jeho výrobě, konstrukci či vývoji nepřísluší žádné třetí osobě právo duševního vlastnictví chráněné 
v České republice nebo v zahraničí, zejména právo na patent nebo užitný či průmyslový vzor. Dodavatel prohlašuje a 
potvrzuje, že zboží dodané Odběrateli dále odpovídá všem platným technickým a jiným normám. Dodavatel ani Odběratel 
nejsou tedy z těchto důvodů jakýmkoli způsobem omezeni ve svém oprávnění zboží vyrábět, nakládat s ním, případně 
užívat samostatně či ve spojení s jinými výrobky nebo v jejich rámci, a to na území České republiky ani v zahraničí. 
Dodavatel odpovídá Odběrateli za veškerou újmu, která Odběrateli vznikne v souvislosti s částečnou nebo úplnou 
nepravdivostí či neúplností tohoto prohlášení Dodavatele. 
 
Řešení sporů 
Jakékoli spory vzniklé ve spojení se Smlouvou, jejími přílohami a dalšími ujednáními smluvních stran, rovněž ve vztahu 
k jejich uzavření a platnosti, jakož i právům a povinnostem smluvních stran se strany zavazují řešit v prvé řadě dohodou. 
Pokud však takové řešení nebude možné, příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně příslušný soud se sídlem 
v Českých Budějovicích.  
 
Zpracování osobních údajů 
Dodavatel bere na vědomí, že veškeré osobní údaje, které předá Odběrateli za účelem uzavření a plnění smlouvy, jsou 
Odběratelem zpracovávány dle Zásad zpracování osobních údajů, které jsou umístěny k nahlédnutí na 
www.budejovickybudvar.cz/ochrana-osobnich-udaju. Dodavatel se zavazuje informovat všechny své zaměstnance, 
případně jiné osoby, jejichž osobní údaje předal Odběrateli za účelem uzavření a plnění smlouvy, o způsobu zpracování 
jejich osobních údajů Odběratelem. Dodavatel se současně zavazuje, že veškeré osobní údaje předané mu Odběratelem 
za účelem uzavření a plnění smlouvy bude zpracovávat pouze v rozsahu dle příslušných právních předpisů České republiky 
a Evropské unie. 
 
Závěrečná ustanovení 
1. V případě potřeby mohou být tyto VOP ze strany Odběratele měněny, a to v přiměřeném rozsahu. V případě změn VOP 

bude Dodavatel o těchto změnách informován ze strany Odběratele prostřednictvím písemné či elektronické 
komunikace. 

2. Jestliže Dodavatel nebude se změnou těchto VOP souhlasit, je oprávněn změny odmítnout a závazek vzniklý na 
základě smlouvy z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v trvání 3 měsíců. Odmítnutí změn VOP je Dodavatel 
povinen oznámit Odběrateli bez zbytečného odkladu v písemné podobě poté, co se mohl s jejich obsahem seznámit.    

3. Práva a povinnosti zde neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 
4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 3.7.2020. 
 
 

      


