OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
VEM Tschechien, s.r.o.
1.

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo i „tyto podmínky“) společnosti
VEM Tschechien, s.r.o., IČO: 499 00 536, se sídlem Dřínovská 3, Komořany, 434 01 Most
(dále jen „VEM“) upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi VEM a
Zákazníkem.

1.2

Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavíraných mezi VEM a Zákazníkem (bez
ohledu na formu či způsob jejich uzavření) a Zákazník uzavřením Smlouvy současně stvrzuje,
že se s těmito VOP seznámil a že bere na vědomí, že tyto VOP jsou součástí smluvního
ujednání mezi ním a VEM. Tyto podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém
portálu VEM www.vem-group.cz.

1.3

Obchodní podmínky Zákazníka platí pouze v případě, že je VEM výslovně a písemně uzná.

1.4

Plnění Smlouvy ze strany VEM ohledně těch částí Dodávky, které jsou součástí státních
exportních (vývozních) předpisů, je dáno za podmínky, že ze strany VEM byla udělena
příslušná povolení.

2.

Definice

2.1

Není-li ujednáno nebo nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, pak dále uvedené pojmy použité v textu
VOP a/nebo Smlouvy mají následující význam:









„Dodacím listem“ se rozumí písemné potvrzení, jímž Zákazník závazně potvrzuje převzetí
Zboží.
„Dodávkou“ se rozumí dodání (odevzdání) Zboží a/nebo jiného plnění ze strany VEM
Zákazníkovi v souladu s těmito VOP a/nebo Smlouvou.
„Poptávkou“ se rozumí požadavek Zákazníka na předložení nabídky ze strany VEM
k dodání (odevzdání) Zboží. Poptávka nepředstavuje ani nabídku a ani akceptaci vedoucí
k uzavření smlouvy.
„Cenovou nabídkou“ se rozumí předběžná nezávazná nabídka ze strany VEM, učiněná
na základě Poptávky, k dodání (odevzdání) Zboží obsahující zejména návrh ceny za Zboží,
technický popis (specifikaci) Zboží a předběžný (nezávazný) návrh dodací lhůty. Je-li
k Cenové nabídce přiložen dokument či dokumenty nazvadný data sheet a/nebo Maßblatt,
platí, že provedení Zboží a případně jeho jakost ve smyslu Cenové nabídky bude odpovídat
jak údajům o něm uvedeným přímo v Cenové nabídce, tak údajům v data sheet a/nebo
Maßblatt. Cenová nabídka nepředstavuje ani nabídku a ani akceptaci vedoucí k uzavření
smlouvy, jedná se výlučně o dokument sloužící k předsmluvním jednáním.
„Objednávkou“ se rozumí reakce Zákazníka na Cenovou nabídku učiněná vůči VEM, kde
vyjadřuje svůj zájem o dodání Zboží dle Cenové nabídky. Objednávka může být učiněna
bez výhrad a beze změn k Cenové nabídce nebo s výhradami k ní a s navrhovanými
změnami. Objednávka nepředstavuje ani nabídku a ani akceptaci vedoucí k uzavření
smlouvy, jedná se výlučně o dokument sloužící k předsmluvním jednáním.
„Potvrzením Objednávky“ se rozumí jednání VEM vůči Zákazníkovi v písemné formě
(postačuje e-mailem), jímž VEM reaguje na Objednávku a v níž VEM potvrzuje dodání
Zboží včetně jeho závazné specifikace, závaznou cenu a závaznou lhůtu dodání. Závazná
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lhůta dodání zde uvedená je lhůtou ve prospěch VEM. Potvrzení Objednávky představuje
návrh na uzavření smlouvy učiněné ze strany VEM vůči Zákazníkovi.
„Smlouvou“ se rozumí smluvní ujednání mezi společností VEM a jejím Zákazníkem
uzavřené v rámci jejich podnikatelské činnosti písemně nebo alespoň e-mailem postupem
předpokládaným níže ve VOP o dodání Zboží již existujícího anebo takového, které má být
teprve vyrobeno. Nevyplývá-li ze Smlouvy ohledně dodání Zboží, které má být teprve
vyrobeno, že by Zákazník předával VEM podstatnou část toho, čeho je k vyrobení Zboží
zapotřebí, platí, že taková uzavřená Smlouva je smlouvou kupní a VEM se jí výslovně
zavazuje převést na Zákazníka vlastnické právo ke Zboží.
„Smluvními stranami“ nebo „Stranami“ se rozumí společnost VEM a Zákazník.
„Zákazníkem“ se rozumí subjekt, který uzavřel s VEM Smlouvu a/nebo s ním vede či vedl
předsmluvní jednání a je jím vždy podnikatel ve smyslu občanského zákoníku ve znění ke
dni účinnosti těchto VOP (právnická nebo fyzická osoba jednající v rámci své
podnikatelské činnosti). Za podnikatele se pro potřeby těchto VOP považuje také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou
činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem
nebo na účet podnikatele.
„Zbožím“ se rozumí jakýkoliv hmotný či nehmotný statek, který má VEM na základě
Smlouvy poskytnout Zákazníkovi. Z hmotných statků jsou Zbožím vždy motory,
generátory a příslušenství a motorové systémy.
„Dodací lhůtou“ se rozumí lhůta, v níž má VEM dodat Zboží Zákazníkovi. Dodací lhůta
je dle dohody Stran ve smyslu ust. § 1748 občanského zákoníku uvedena v Potvrzení
Objednávky. Dodací lhůta, není-li ve VOP nebo ve Smlouvě ve zvláštních případech
sjednáno výslovně jinak, běží v případě sjednání Smlouvy postupem dle čl. 3.1 VOP od
okamžiku doručení Potvrzení Objednávky, v případě sjednání Smlouvy postupem dle čl.
3.2 od okamžiku uhrazení zálohy.

3.

Uzavření Smlouvy

3.1.

K uzavření Smlouvy dochází v případě, že v Cenové Nabídce ani v Potvrzení Objednávky nebyl
uveden požadavek na placení zálohy, písemnou (postačuje e-mailem) bezvýhradnou akceptací
Potvrzení Objednávky Zákazníkem učiněnou nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení
Potvrzení Objednávky Zákazníkovi; po uplynutí této lhůty již nelze Potvrzení Objednávky
Zákazníkem akceptovat. Akceptace Potvrzení Objednávky s jakýmkoliv dodatkem nebo
odchylkou je vyloučena.

3.2.

Byl-li v Cenové nabídce nebo v Potvrzení Objednávky či v obou těchto dokumentech (v případě
rozporu mezi nimi má přednost údaj o záloze uvedený v Potvrzení Objednávky) uveden
požadavek na placení zálohy, je Smlouva uzavřena po doručení Potvrzení Objednávky
Zákazníkovi následně zaplacením zálohy v ní uvedené Zákazníkem a to na základě zálohové
faktury zaslané ze strany VEM Zákazníkovi společně s Potvrzením Objednávky; zaplacením se
rozumí připsání celé částky zálohy ve prospěch účtu VEM uvedeného v zálohové faktuře.

3.3.

Pro druh, množství a provedení Zboží, případně pro jeho jakost, je-li zde výslovně
specifikována, stejně jako pro cenu za Zboží a Dodací lhůtu je s výhradou čl. 3.4 VOP
rozhodující výlučně písemné Potvrzení Objednávky. Jakákoliv jiná ujednání či podklady jiné
nežli Potvrzení Objednávky (jako Poptávka, Objednávka, Cenová nabídka apod.) nejsou pro
tyto specifikace Zboží, cenu a Dodací lhůtu mezi Stranami žádným způsobem závazná a nejsou
součástí Smlouvy, ledaže co se týče provedení a případně jakosti Zboží, odkazuje Potvrzení
Objednávky výslovně na Cenovou nabídku.

3.4.

Zákazník prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že kvalita a provedení Zboží je také plně
v souladu s požadavky Nařízení EU č. 640/2009 ze dne 22. července 2009 ve smyslu Nařízení
(EU) č. 4/2014 ze dne 6. ledna 2014 (dále jen „Nařízení“). Tímto nařízením byly stanoveny
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požadavky na ekodesign pro uvádění motorů na trh a do provozu. Požadavky na ekodesign se
mají uplatňovat podle tohoto harmonogramu:
1) od 16. června 2011 musí motory vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE2 definované v
příloze I bodu 1 Nařízení;
2) od 1. ledna 2015: motory se jmenovitým výkonem 7,5-375 kW musí vyhovovat alespoň
buď třídě účinnosti IE3 definované v příloze I bodu 1 Nařízení nebo třídě IE2 definované v
příloze I bodu 1 Nařízení a být vybaveny pohonem s proměnnými otáčkami;
3) od 1. ledna 2017: všechny motory se jmenovitým výkonem 0,75-375 kW musí
vyhovovat alespoň buď třídě účinnosti IE3 definované v příloze I bodu 1 Nařízení nebo
třídě IE2 definované v příloze I bodu 1 Nařízení a být vybaveny pohonem s proměnnými
otáčkami.
Strany dohodly, že v případě rozporu v údajích o kvalitě a provedení Zboží dle Smlouvy a
dle Nařízení, má přednost Nařízení.
3.5.

U dílčích smluv na odvolávku (tedy dodatečné určení formy, velikosti nebo vlastností Zboží
Zákazníkem ve smyslu ust. § 2089 občanského zákoníku) je VEM oprávněn obstarat materiál a
další kapacity pro celou Dodávku a celé množství objednaného Zboží vyrobit neprodleně po
dodatečném určení vlastností Zboží postupem dle ust. § 2089 odst. 1 občanského zákoníku.
Případné požadavky Zákazníka týkající se změn vlastností Zboží určených v Objednávce nelze
po doručení Objednávky již zohlednit, ledaže by toto bylo výslovně předem písemně sjednáno.

4.

Specifikace výkonu

4.1.

VEM si vyhrazuje právo na běžné obchodní nebo technicky nevyhnutelné odchylky od
fyzikálních a chemických veličin včetně barev, receptur, postupů a použití surovin, jakož i
objednaného množství.

4.2.

Údaje k předmětu dodání a plnění uvedené kdekoliv jinde nežli v Potvrzení Objednávky (např.
v katalozích, v informacích o výrobku, v elektronických médiích nebo na etiketách, v Cenové
nabídce) se zakládají na všeobecných zkušenostech a znalostech VEM a představují pouze
orientační hodnoty nebo charakteristiky a nejsou závazné pro Smlouvu a nepředstavují nabídku
k jejímu uzavření.

4.3.

Cenová nabídka včetně specifikace Zboží v ní je činěna ze strany VEM výlučně na základě
údajů o poptávaném zboží uvedených Zákazníkem v Poptávce; jiné nežli v Poptávce uvedené
údaje VEM při zpracování Cenové nebídky nezavazují. Potvrzení Objednávky včetně
specifikace Zboží v něm je činěno ze strany VEM výlučně na základě údajů o poptávaném
zboží uvedených Zákazníkem v Objednávce, případně ve spojení s Poptávkou; jiné nežli
v Objednávce a Poptávce písemně (postačuje e-mailem) uvedené údaje VEM při zpracování
Potvrzení Objednávky nezavazují; v případě rozporů údajů v Objednávce a v Poptávce mají
přednost údaje uvedené v Objednávce.

4.4.

Zákazník je povinen v Poptávce specifikovat, zda požaduje dodání Zboží dle jím dodaných
konstrukčních údajů, výkresové dokumentace nebo jiných modelů (dále jen „Výkresová
dokumentace Zákazníka“), anebo zda požaduje dodání Zboží včetně zpracování příslušné
výkresové dokumentace ze strany VEM (dále jen „Výkresová dokumentace VEM“);
nevyplývá-li z Poptávky výslovně nic jiného, platí, že Zákazník požaduje dodání Zboží ze
strany VEM v souladu s níže uvedenými podmínkami v čl. 4.5 nebo čl. 4.6 nebo čl. 4.7 VOP.
V závislosti na tom pak bude dodávané Zboží odpovídat buď Výkresové dokumentaci
Zákazníka, byla-li tato dokumentace schválena ze strany VEM anebo Výkresové dokumentaci
VEM. Pro potřeby naplnění tohoto ustanovení se plně použijí zejména ustanovení čl. 5 a čl. 6.3.
těchto VOP. To vše s přihlédnutím k čl. 3.4 VOP s tím, že v případě rozporů má přednost
Nařízení. Jestliže je Zboží vyrobeno podle Výkresové dokumentace Zákazníka, nepřebírá VEM
záruku za správnost konstrukce, funkčnosti apod., ale odpovídá pouze za to, že provedení je ve
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shodě s požadavky Zákazníka. Zákazník v tomto případě odpovídá za jakékoliv porušení práv
třetích osob, a to zejména práv plynoucích třetí osobě z duševního vlastnictví. VEM
neposkytuje v souladu s čl. 10. VOP záruku na opravu, změnu či přepracování Zboží
zhotoveného dle Výkresové dokumentace Zákazníka.
4.5.

Nevyplývají-li ze Smlouvy a ani z Poptávky, Cenové nabídky, Objednávky či Potvrzení
Objednávky žádné bližší údaje ve vztahu k Výkresové dokumentaci Zákazníka či Výkresové
dokumentaci VEM, platí, s výhradou dále uvedených ustanovení VOP, že Zboží bude odpovídat
specifikaci dle Potvrzení Objednávky. A bude svým provedením a jakostí vhodné pro účel,
který je bez pochyb patrný ze Smlouvy dle údajů písemně (postačuje e-mailem) uvedených
v Objednávce a Potvrzení Objednávky, případně ve spojení s Poptávkou; jinak pro účel
obvyklý. Jiné nežli písemně uvedené údaje v dokladech uvedených v předchozí větě VEM
nezavazují. To vše s přihlédnutím k čl. 3.4 VOP.

4.6.

Strany mohou dohodnout také Stranami potvrzený seznam přesně specifikovaného Zboží, na
jehož základě bude Zákazník Zboží poptávat a jemuž budou dodávky Zboží dle každé příslušné
Smlouvy odpovídat, v závislosti na tom, jaké konkrétní Zboží, zvolené ze seznamu, má být dle
Smlouvy dodáno.

4.7.

V případě, že Zákazník požaduje a ve Smlouvě bylo sjednáno dodání Zboží, které svým
popisem (specifikací) odpovídá zboží (věci či věcem), které již v minulosti má nebo měl
Zákazník od VEM dodáno, platí, že Zboží bude svým provedením a jakostí odpovídat
takovémuto zboží (věci či věcem) dodanému v minulosti, ledaže se Strany písemně domluví
jinak.

5.

Součinnost

5.1.

Strany se zavazují, že si budou vzájemně poskytovat veškerou součinnost potřebnou ke splnění
účelu a cíle Smlouvy.

5.2.

Zákazník poskytne společnosti VEM veškerou požadovanou součinnost spočívající zejména
v přípravě veškerých požadovaných či potřebných informací a dokumentů, podkladů, materiálu
či součástí nebo součástek Zboží či jakoukoliv jinou požadovanou či potřebnou součinnost,
s ohledem na skutečnosti plynoucí ze Smlouvy, a to ve lhůtách plynoucích ze Smlouvy nebo
přiměřených, nejpozději pak do 10 pracovních dnů od doručení Potvrzení Objednávky,
nebudou-li ve Smlouvě lhůty uvedeny. Zákazník je povinen předávat včas v dostečném
předstihu VEM veškeré podklady, požadavky, pokyny a informace, případně materiál a/nebo
součástky nezbytné a/nebo potřebné k plnění Smlouvy ze strany VEM. Je-li během plnění
Smlouvy společností VEM potřeba součinnosti třetích stran, je Zákazník povinen na své
náklady tuto součinnost zajistit řádně, včas a v přiměřené lhůtě, nedohodnou-li se Strany v
jednotlivých případech předem výslovně jinak. Uvedenou součinnost je Zákazník povinen
poskytnout ve lhůtě stanovené společností VEM, která však nesmí být kratší nežli 5 pracovních
dnů.

5.3.

Požádá-li jedna ze Stran o konání schůzky k projednání určité okolnosti týkající se Smlouvy
nebo jejího plnění, druhá Strana ji bez zbytečného odkladu vyhoví. Dožadující strana v žádosti
uvede návrh termínu, místa konání schůzky a přítomných osob. Dožádaná strana na tuto žádost
odpoví nejdéle do pěti (5) pracovních dnů. Pokud dožádané Straně termín nebo místo schůzky
navržené dožadující Stranou nevyhovuje, tato dožádaná Strana sama bezodkladně navrhne jiné
místo a jiný termín konání schůzky. Termín takto navržený dožádanou Stranou však musí být
stanoven v časovém úseku do sedmi (7) dní od termínu navrženého dožadující Stranou a místem
konání musí být sídlo jedné ze Stran. Nesplní-li dožádaná Strana svou povinnost včas a řádně
navrhnout termín a místo konání schůzky, platí termín a místo konání původně navržené
dožadující Stranou. Strany jsou povinny včas si předat veškeré potřebné podklady a sdělit si
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všechny rozhodné skutečnosti, a to nejpozději pět (5) dní před konáním schůzky. Strany si takto
předají zejména seznam bodů k projednání a všechny potřebné podklady k jejich projednání.
Strany mají právo odmítnout na schůzce jednat o bodech, které nebyly na řádně a včas
předaném seznamu bodů k projednání nebo k nimž řádně a včas nedostaly potřebné podklady.
Kdo zavinil zmaření účelu schůzky zejména tím, že včas neposkytl potřebné podklady dle výše
uvedeného nebo nesdělil všechny rozhodné údaje, se nemůže dovolávat vůči druhé Straně toho,
že neposkytla součinnost.
5.4.

Ve smyslu tohoto čl. 5 je Zákazník společnosti VEM povinen zejména, nikoliv však výlučně,
poskytovat následující konkrétní součinnost:
a) V případech, kdy Zákazník dle Smlouvy nebo dle Výkresové dokumentace Zákazníka nebo
Výkresové dokumentace VEM či jiné vzájemné dohody stran dodává materiál či součástky
potřebné pro Zboží , popř. obal pro Zboží, apod., tyto součásky, materiál, resp. obal dodat
VEM včas a řádně ve lhůtách vyplývajících ze Smlouvy. Není-li žádná lhůta uvedena, tak
nejpozději ve lhůtě10 pracovních dnů od doručení Potvrzení Objednávky;
b) V případech, kdy Zákazník dle Smlouvy dodává podklady potřebné pro Zboží (jako např.
Výkresovou dokumentaci Zákazníka, apod.), tyto podklady dodat VEM včas a řádně ve
lhůtách vyplývajících z Objednávky a Potvrzení Objednávky, přičemž v případě rozporů
mají přednost údaje plynoucí z Potvrzení Objednávky. A stejně tak ve lhůtách
požadovaných ze strany VEM poskytnout potřebná vysvětlení k takovým podkladům či
k praktickým postupům jimi předvídaným, případně se za tímto účelem účastnit schůzky či
schůzek a v případě potřeby i dodat event. takové podklady tak upravené, aby dle nich bylo
možné řádně plnit Smlouvu ze strany VEM; případně ve spolupráci s VEM společně
provést změnové řízení vedoucí k potřebným úpravám podkladů (jako zejména Výkresové
dokumentace Zákazníka) a jejich následnému vzájemnému odsouhlasení. V případě, že
Zákazník neposkytne VEM dostatečnou součinnou, potřebné , podklady či informace, které
jsou pro VEM pro zhotovení Zboží potřebné, je VEM oprávněn zhotovení Zboží přerušit a
vyčkat na potřebné , podklady a poskytnutí součinnosti ze strany Zákazník.a. Takové
přerušení se nepovažuje za prodlení se zhotovením Zboží ze strany VEM a VEM je
oprávněn postupovat zejména v souladu s čl. 6.3. těchto VOP.
c) Sdělit VEM na vyžádání ve lhůtě požadované ze strany VEM veškeré informace potřebné
pro výrobu Zboží a řádné plnění Smlouvy ze strany VEM;
d) V případech, kdy podklady potřebné pro Zboží a jeho výrobu (jako např. výkresovou
dokumentaci apod.) dodává podle Smlouvy VEM, je Zákazník povinen poskytnout VEM
v Poptávce a/nebo v Objednávce přesnou specifikaci jím požadovaného Zboží (provedení)
včetně přesné specifikace požadavků na podklady k němu a dalších nezbytných údajů pro
výrobu a zodpovědět včas a řádně veškeré případné dotazy ze strany VEM tohoto se
týkající. Zákazník má totožnou povinnost nejpozději spolu s Objednávkou předat VEM
veškeré podklady potřebné pro zpracování podkladů, které má podle Smlouvy zpracovat
VEM a ve vztahu k nimž strany ve Smlouvě výslovně nedohodly, že je zajišťuje sám VEM.
Současně je Zákazník povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro přípravu,
zpracování a vzájemné odsouhlasení Výkresové dokumentace VEM ke Zboží či jiných
podkladů, jež má dle Smlouvy zpracovat VEM a následně odsouhlasit a podepsat písemný
protokol o takovém odsouhlasení, to vše ve lhůtách stanovených VEM, které však
v každém jednotlivém případě nesmí být kratší nežli 5 pracovních dnů od zaslání
příslušného požadavku. Současně je Zákazník povinen, bude-li k tomu ze strany VEM
vyzván, neprodleně na výzvu s ním uzavřít zvláštní smlouvu o zpracování příslušné
Výkresové dokumentace VEM, případně vytvoření jiných podkladů.
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5.5.

Zboží bude odpovídat a bude v souladu s příslušnými použitelnými českými obecně závaznými
právními předpisy. Bude-li Zákazník požadovat, aby Zboží odpovídalo právním předpisům
jiných států, event. splňovalo požadavky jiných norem nežli českých, případně bude-li toto jinak
vyplývat ze Smlouvy, je Zákazník povinen toto výslovně uvést a to písemně nejpozději
v Objednávce s přesnou specifikací podmínek, jimž má Zboží vyhovovat a předpisů či jiných
norem, jež má splňovat a spolu s dodáním takovýchto předpisů či norem v jejich úplném znění
nejpozději spolu s Objednávkou. Později vznesené požadavky Zákazníka takovéto povahy VEM
nezavazují, ledaže se k tomuto sám výslovně písemně zavázal.

5.6.

Zákazník je povinen převzít za strany VEM veškeré dodané Zboží a při převzetí potvrdit
písemně podpisem a razítkem Dodací list, stejně jako přepravní doklad či doklady. V případě
výhrad ke Zboží, resp. vytýkaných vad je Zákazník povinen tyto výhrady uvést nejpozději
písemně v Dodacímlistu, stejně jako jako ihned v den předání Zboží v reklamačním listu,
s jejich přesnou specifikací a odůvodněním, (reklamační list naleznete ke ztažení na www.vemgroup.cz a má být vyplněn elektronicky) stejně jako v přepravním dokladu či dokladech
dopravce, pokud Zboží nebo jeho obal vykazuje zjevné vady a poškození, jinak je vyloučena
odpovědnost VEM za takovou vadu i za škody z ní. Strany dohodly, že i nepotvrdí-li Zákazník
Dodací list a/neb o tento nevrátí potvrzený VEM zpět, avšak bez jakýchkoliv předchozích
výhrad uhradí odpovídající fakturu za Zboží, pak provedením takové úhrady současně potvrzuje
převzetí Zboží bez jakýchkoliv vad či nedodělků.

6.

Dodávka a dodací lhůta

6.1.

VEM je oprávněn provádět rovněž i dílčí Dodávky, resp. Dodávky po částech.

6.2.

Dojde-li k nedodržení Dodací lhůty z důvodů, kdy VEM ve včasném splnění jeho závazku
dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na vůli VEM, nebo jakákoliv překážka vzniklá na straně Zákazníka, považuje se
taková skutečnost, spolu s dalšími odpovídajícími zákonnými důvody, za zásah vyšší moci. V
případě zásahu vyšší moci, jakož i jiných okolností, které VEM nezpůsobil, a které znemožňují
realizaci Smluv ve stanoveném termínu, v případě pracovních nepokojů a v případě zpoždění
s obdržením státních povolení, nedochází po dobu jejich trvání k prodlení se splněním
povinnosti dodat Zboží a po dobu jejich trvání se přiměřeně prodlužuje Dodací lhůta.

6.3.

Dodací lhůta nezačne běžet a je dána překážka plnění vzniklá na straně Zákazníka, dokud
Zákazník řádně nesplnil v plném rozsahu veškeré své povinnosti, jako např. poskytnutí
technických údajů a podkladů, povolení, zejména nesplnil-li svou povinnost či povinnosti
součinnosti dle čl. 5. těchto VOP, především pak dle čl. 5.4. V případě nesplnění povinností
Zákazníka dle čl. 5. těchto VOP zaniká závazek VEM dodat Zboží v Dodací lhůtě okamžikem,
kdy se Zákazník ocitne v prodlení s jejich plněním. VEM pak dodá Zboží po splnění povinností
Zákazníka v náhradní lhůtě, přiměřené podmínkám výroby svým nebo svého dodavatele či
dodavatelů, zejména s přihlédnutím k aktuálním výrobním možnostem a kapacitám svým či
svého dodavatele či dodavatelů a Zákazník je povinen takto v uvedené lhůtě dodané Zboží
převzít. Strany dohodly, že v případech předpokládaných čl. 4.4. počíná Dodací lhůta běžet
nejdříve podpisem protokolu o vzájemném odsouhlasení výkresové dokumentace.

6.4.

Na Zákazníka přechází nebezpečí škody (rizika ztráty a poškození) na Zboží okamžikem dodání
Zboží Zákazníkovi v souladu s ustanoveními čl. 7. VOP, není-li přímo ve Smlouvě, uveden jiný
okamžik takovéhoto přechodu nebezpečí.

6.5.

Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo existence neuhrazené splatné pohledávky
za Zákazníkem (i z jiných právních důvodů) opravňuje VEM k okamžitému zastavení Dodávek
a k odepření plnění veškerých aktuálních Smluv, pokud Zákazník nezajistí protiplnění nebo na
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žádost VEM neposkytne přiměřené zajištění (např. poskytnutí záruky třetí osobou, poskytnutí
bankovní záruky apod.) svého závazku.
6.6.

Zákazník je povinen při předání a převzetí Zboží potvrdit příslušný Dodací list, a to svým
razítkem a podpisem osoby oprávněné za něj v daném případě jednat, včetně uvedení údaje o
její funkci či pracovním zařazení, a následně jej obratem zaslat poštou na adresu VEM
uvedenou v příslušném Potvrzení Objednávky. Stejně tak je Zákazník povinen potvrdit
příslušný přepravní doklad včetně uvedení a popisu závad a poškození Zboží a/nebo jeho obalu
zjištěných na vykládce a při přejímce Zboží od dopravce a dále v něm uvést přesné datum a
hodinu převzetí Zboží. Potvrzení a zpětné zaslání potvrzeného Dodacího listu Zákazníkem
společnosti VEM je podmínkou vzniku nároku či nároků Zákazníka na práva z vad Zboží
(vadného plnění) a na škodu tím způsobenou.

6.7.

Není-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, splní VEM svou povinnost balení Zboží zabalí-li
jej způsobem, který je pro dané Zboží a pro silniční přepravy obvyklý, není-li dále nebo ve
Smlouvě uvedeno jinak. Za takové balení je považováno balení v kartonu bez dřevěné palety
zasílané jako balík - do 20kg nebo balení v kartonu na nevratné paletě nebo balení ve vlnitém
kartonu nebo balení v dřevěné či multiplexové bedně nebo balení ve folii na nevratné paletě;
bude-li motor pozměněn a rozměrově větší, bude použito následující větší balení. Balení pro
přepravu zajišťuje vždy VEM, ledaže se strany dohodnout výslovně v konkrétním případě jinak.
Balení Zboží i balení pro přepravu je, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, součástí dodávky
Zboží a cena za něj je již zahrnuta v ceně Zboží.VEM však nenese a nehradí v žádném případě
náklady na zpětnou přepravu balení a ani tuto nezajišťuje.

6.8.

Je-li ve Výkresové dokumentaci Zákazníka nebo Výkresové dokumentaci VEM ke Zboží nebo
ve Smlouvě upraveno balení Zboží jiným způsobem nežli dle čl. 6.7. těchto VOP, postupuje
VEM ve vztahu k balení Zboží v souladu se Smlouvou nebo s Výkresovou dokumentací
Zákazníka nebo Výkresovou dokumentací VEM. V případě rozporů v tomto směru mezi
Výkresovou dokumentací Zákazníka nebo Výkresovou dokumentací VEM a Smlouvou mají
přednost údaje uvedené ve Smlouvě. Obdobně se postupuje v případě, že způsob balení Zboží
odchylný od čl. 6.7. těchto VOP vyplyne z jiné následné dohody stran následující po Potvrzení
Objednávky.

6.9.

Zákazník není oprávněn odepřít převzetí Dodávky v případě nepodstatných vad nebo
nepodstatných odchylek v množství. K odepření převzetí Dodávky je Zákazník oprávněn pouze
v případě, pokud vady zcela znemožňují její užití k ujednanému účelu nebo k účelu obvyklému
nebyl-li účel ve Smlouvě ujednán.V případě, že má Dodávka vady, které neopravňují Zákazníka
k odmítnutí jejího převzetí, je tento povinen ji převzít, případně s výhradou následného
odstranění vady, za dodržení podmínek dle čl. 5.6. a 6.6. VOP.

7.

Zvláštní ujednání při užití doložek INCOTERMS

7.1.

Pro obchodní vztahy mezi společností VEM a Zákazníkem se v případě užití doložek
INCOTERMS 2010 rozumí a použijí doložky INCOTERMS 2010 vydané dne 1.1.2011. Za
aplikovatelné a použitelné platí dle dohody stran vždy doložky INCOTERMS (verze
INCOTERMS) uvedené ve Smlouvě. Budou-li se některé podmínky podle Smlouvy či těchto
VOP odchylovat od aplikovatelných podmínek užité doložky INCOTERMS, platí a použijí se
příslušná odchylná ujednání dle Smlouvy a poté dle těchto VOP, v ostatním pak příslušná
INCOTERMS doložka a podmínky dle ní. V případě, že Strany ve Smlouvě nebo i v těchto
VOP uvedou obecně odkaz na doložku INCOTERMS, avšak neuvedou verzi INCOTERMS, na
niž se odvolávají, platí, že se použije verze INCOTERMS 2010.

7.2.

Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, případně je-li ve Smlouvě sjednána doložka INCOTERMS
nejasně, neurčitě nebo neplatně, platí, že je mezi stranami sjednána doložka DAP místo určení
uvedené jako takové (popř. uvedené jako místo dodání) ve Smlouvě (INCOTERMS 2010).
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7.3.

Pokud je dle Smlouvy Zboží dodáváno s dodací doložkou DAP místo určení jako takové
uvedené (popř. uvedené jako místo dodání) ve Smlouvě, nese odpovědnost za vady zjištěné při
přejímce Zboží vždy Zákazník, bylo-li Zboží dopravcem od VEM převzato bez výhrad;
Zákazník nese v takovém případě i veškeré náklady spojené s vykládkou Zboží z dopravního
prostředku a je vždy povinen ji zajistit včetně složení Zboží.

7.4.

V případě, že dojde ke zmaření dopravy Zboží Zákazníkem, dochází automaticky ke změně
dodací parity INCOTERMS na paritu INCOTERMS EXW provozovna VEM na jejich adrese
uvedené v Potvrzení Objednávky, a to ať již byla původně sjednána jakákoliv parita a
podmínky. Dále je Zákazník povinen VEM uhradit veškeré účelně vynaložené náklady na
přepravu Zboží, i škodu tím VEM vzniklou. Zboží se v tomto případě považuje za dodané v
okamžiku, kdy jej Zákazník nepřevezme či zmaří jeho předání a/nebo převzetí.

7.5.

Místo plnění (dodání), místo přechodu rizik za ztráty a poškození Zboží a přechodu
odpovědnosti za náklady při dodání Zboží je místo stanovené pro konkrétní použitou doložku
INCOTERMS. Nároky ze ztráty nebo poškození Zboží při jeho dopravě se řídí A/5 – B/5
„Struktury dodacích podmínek INCOTERMS 2010“.

7.6.

Nevyplývá-li ze Smlouvy či ze sjednané dodací podmínky INCOTERMS výslovně nic jiného,
je povinna zajistit nakládku Zboží na dopravní prostředek včetně uložení a zajištění Zboží na
dopravním prostředku ta Smluvní strana, která je povinna uzavřít přepravní smlouvu a vykládku
Zboží z dopravního prostředku včetně jeho složení je povinen zajistit Zákazník.

8.

Zajištění pohledávek, podmínky týkající se kontroly exportu

8.1.

VEM si vyhrazuje vlastnické právo k veškerému dodanému Zboží, a to až do okamžiku úplného
uhrazení ceny za Zboží.V případě, že v zemi místa dodání podléhá platnost a účinnost této
výhrady vlastnického práva zvláštním podmínkám, musí Zákazník zajistit jejich splnění.

8.2.

Než nabyde Zákazník vlastnické právo ke Zboží, je povinen neprodleně VEM informovat o
zabavení nebo o jakémkoliv jiném omezení vlastnických práv VEM ze strany třetích osob,
včetně případného uplatnění zástavních či zadržovacích práv a zavazuje se VEM ihned uhradit
celou kupní cenu za odpovídající Zboží, a to i v případě, že by doposud nenastala její splatnost.
Do doby, dokud je vlastníkem Zboží VEM, je Zákazník povinen třetí osoby písemně
informovat, že vlastnické právo ke Zboží náleží VEM.

8.3.

Před nabytím vlastnického práva není Zákazník oprávněn Zboží zastavit, poskytnout jako jistotu
ani jakkoliv jinak zatížit právy třetích osob.

8.4.

V případě jednání Zákazníka v rozporu se Smlouvou, zejména v případě prodlení s placením, je
VEM oprávněn žádat v případech, kdy Zákazník ještě nenabyl vlastnické právo k němu,
kdykoliv vydání (vrácení) Zboží a Zákazník je povinen mu jej vydat (vrátit).

9.

Ceny a úhrada

9.1.

Ceny VEM jsou uvedeny v měně uvedené v Potvrzení Objednávky a nezahrnují daň z přidané
hodnoty a náklady na přepravu Zboží Zákazníkovi, ledaže ze Smlouvy nebo ze sjednané dodací
podmínky INCOTERMS vyplývá opak.

9.2.

V případě, že VEM požaduje úhradu zálohy na kupní cenu za Zboží v Potvrzení Objednávky
a/nebo v Cenové nabídce, je Zákazník povinen uhradit takovou zálohu, a to ve výši a ve lhůtě
zde uvedené; v případě rozporů v údaji o výši a/nebo splatnosti zálohy v Cenové nabídce a
v Potvrzení Objednávky mají přednost údaje uvedené v Potvrzení Objednávky.
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9.3.

Změny zvyšující cenu nákladů na podstatné výrobní vstupy o více než 15 %, které nebylo
možno předvídat a které nezapříčinil VEM, opravňují VEM k odpovídající úpravě cen. Pro
posouzení cenových změn dle předchozí věty je rozhodující okamžik zaslání Potvrzení
Objednávky společností VEM Zákazníkovi, v porovnání s okamžikem stanoveným pro plnění
ze strany VEM, i s přihlédnutím k čl. 6.3. těchto VOP. Za podstatné výrobní vstupy se považují
zejména náklady na suroviny, mzdy, energie, přepravné a povinné zákonné odvody (např.
změny daní), kurzovní rozdíly a další náklady, které jsou spojené s výrobním procesem VEM a
s dodáním zboží Zákazníkovi a které VEM za účelem zhotovení či vytvoření a/nebo dodání
Zboží musí nebo musel vynaložit. VEM je povinen Zákazníka o úpravě ceny a její výši písemně
(postačuje e-mailem) informovat, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o změně zvyšující
náklady na podstatné výrobní vstupy dozvěděl. Nebude-li Zákazník s úpravou ceny souhlasit, je
oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností bez výpovědní lhůty. V takovém případě je
však Zákazník povinen nahradit VEM veškeré náklady, které VEM musel na Zboží a/nebo jeho
výrobu či jiné související činnosti (jako příprava výkresové dokumentace apod.) do doby, než
byla Zákazníkovi úprava ceny oznámena, vynaložit.

9.4.

Faktury VEM jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich vystavení, a to na bankovní účet
v nich uvedený, nebyla-li sjednána platba v hotovosti, případně platba předem. VEM zásadně
nepřijímá směnky, šeky a jiné platební přísliby.

9.5.

Za datum přijetí platby se považuje den, kdy je částka složena v hotovosti u VEM nebo připsána
na příslušný bankovní účet VEM.

9.6.

V případě prodlení Zákazníka je VEM oprávněn dle svého uvážení (i) požadovat okamžitou
úhradu veškerých, ještě neuhrazených závazků Zákazníka, jež se tímto stávají okamžitě
splatnými, jakož i (ii) vázat další plnění z této Smlouvy nebo z jiných smluv na podmínku
předchozího poskytnutí přiměřeného zajištění (např. poskytnutí záruky třetí osobou, bankovní
záruka apod.).

9.7.

V případě prodlení s placením jakékoliv faktury VEM je Zákazník povinen uhradit VEM
smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

9.8.

K jednostrannému započtení pohledávek nebo zadržení plateb je kterákoliv ze Stran oprávněna
pouze tehdy, pokud se jedná o pohledávku splatnou a nespornou. Za nespornou se považuje
výhradně pohledávka, kterou druhá Strana výslovně předem písemně uzná jako nespornou nebo
pohledávka přiznaná pravomocným rozhodnutím soudu anebo pohledávka, proti níž druhá
Smluvní strana nejpozději do čtrnácti (14) dnů od jejího písemného uplatnění nevznesla žádné
písemné výhrady (i e-mailem) či obranu či ji jakkoliv písemně (i e-mailem) nerozporovala. Za
písemné uplatnění pohledávky se považuje také, nikoliv však výlučně, zaslání faktury, a to i emailem. V opačném případě je jednostranné započtení pohledávek nebo zadržení plateb
kteroukoliv ze Stran zakázáno. A pokud k němu i přesto dojde, považuje se za právně neúčinné.

10.

Odpovědnost za vady a nároky z nich vyplývající

10.1. Společnost VEM neposkytuje záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku ani dle
jiných předpisů. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka z vadného plnění ve smyslu ustanovení
těchto VOP.
10.2. Zákazník se zavazuje řádně plnit své povinnosti ohledně kontroly a včasné reklamace vad podle
občanského zákoníku a dle čl. 5.6. a 6.6. VOP. Odchylně od § 2112 občanského zákoníku
strany sjednaly, že skrytou vadu Zboží je Zákazník povinen oznámit nejpozději do 12 měsíců od
jeho uvedení do provozu, úplně nejpozději však do 18 měsíců od dodání; ostatní vady lze
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odchylně od § 1921 odst. 1, věta druhá občanského zákoníku možné vytknout nejpozději do 6
měsíců od dodání.
10.3. VEM neodpovídá za vady způsobené použitím věci či věcí (jako materiál, součástky apod.),
které předal VEM Zákazník, stejně jako způsobil-li vadu postup VEM podle návrhů, vzorků,
podkladů (jako např. Výkresové dokumentace Zákazníka apod.) opatřených či předaných
Zákazníkem. VEM neodpovídá zejména za jakékoliv vady, které vznikly z následujících důvodů
a nejsou přičitatelné zavinění VEM: obvyklé užití, nepřiměřené zásahy nebo opravy ze strany
Zákazníka nebo třetích osob, nepřiměřené a nevhodné použití, chybná obsluha, chybná montáž
nebo chybné uvedení do provozu, chybné nebo nedbalé zacházení, nenáležitá údržba, užití
nepřiměřených provozních prostředků nebo repasovaných materiálů, vadné práce Zákazníka,
škodlivé okolní podmínky, chemické, elektronické nebo elektrické vlivy, změny na Dodávce
provedené bez souhlasu VEM a změny na provozních okolnostech, které VEM při předkládání
Cenové nabídky nebyly známé např. požadavek na krytí motorů, provozní způsob (poloha el.
Motoru) atd.
10.4. Strany se dohodly, že Zákazník má nárok výlučně na odstranění vady dodáním nové věci bez
vad nebo dodáním chybějící věci. Právo na slevu z kupní ceny nebo na opravu věci ani na
odstoupení od Smlouvy není dáno, ledaže slevu či opravu VEM v konkrétním případě sám
dobrovolně poskytne a rozhodne o ní. V případě řešení práv z vadného plnění dodáním
náhradního Zboží je Zákazník povinen VEM vadné Zboží vrátit nejpozději při předání náhradní
Dodávky.
10.5. Zákazník je povinen v případě reklamace neprodleně poskytnout VEM nebo jím pověřené osobě
příležitost k přezkoumání reklamovaného Zboží, zejména je povinen VEM reklamované Zboží
na jeho žádost poskytnout. V případě neoprávněných reklamací je Zákazník povinen uhradit
veškeré účelně vynaložené náklady spojené s řešením reklamace, zejména pak s dopravou a
přezkoumáním Zboží.
10.6. Podmínkou vzniku práv z vad Zboží, resp. vadného plnění, stejně jako vzniku nároku na
náhradu škody z nich, je prokázání splnění následujících povinností Zákazníkem:
a) Používání Zboží v souladu s návodem k použití, návodem na údržbu a návodem na uvedení
do provozu, které byly Zákazníkovi dodány spolu se Zbožím a jež jsou vždy součástí jeho
balení;
b) Používání Zboží pouze prokazatelně dostatečně odborně způsobilými a proškolenými,
případně vyučenými, osobami, s dostatečnou a přiměřenou praxí, které disponují všemi
potřebnými kvalifikačními předpoklady, povoleními apod.
10.7. Předpokladem zabránění vad Zboží a následných vad a újem je zejména dodržování podmínek
dle čl. 10.8. těchto VOP a Zákazník se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat a plnit.
Práva z vadného plnění a ani nárok na náhradu škody z vad Zboží Zákazníkovi nenáleží, jde-li
o vady Zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou či zajišťovanou Zákazníkem
nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou či zajišťovanou Zákazníkem.
11.

Odpovědnost za škody, pojištění

11.1. Za škody, které vznikly porušením smluvních nebo zákonných povinností VEM, jeho
pracovníků a subdodavatelů, včetně škod vzniklých z vad Zboží odpovídá VEM ve smyslu ust.
§ 2894 a násl. občanského zákoníku, přičemž Strany výslovně dohodly, že náhrada škody a jiné
újmy VEM (a to i bez ohledu na to, zda byly uplatněny nároky z vad) se omezuje v případech,
kde není ve Smlouvě či VOP stanoveno jiné omezení, maximálně na částku odpovídající ceně
za Zboží dle Smlouvy za veškeré škody vzniklé z porušení jakékoliv povinnosti dle Smlouvy,
ledaže se jedná o újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech či újmu způsobenou ze
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strany VEM úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Ve smyslu předchozích ustanovení tohoto čl.
11.1. strany výslovně vylučují odpovědnost za jakékoliv nepřímé a následné škody a za ušlý
zisk.
11.2. Dostane-li se VEM do prodlení a Zákazníkovi z toho vznikne škoda či jiná újma, je VEM
povinen uhradit Zákazníkovi za toto smluvní pokutu v dále uvedené výši. Smluvní pokuta je
sjednána ve výši 0,5 % za každý ukončený týden, maximálně ale 5% z hodnoty té části
Dodávky, která v důsledku prodlení nemohla být včas nebo v souladu se Smlouvou použita, to
vše pak počítáno od okamžiku, kdy smluvní pokuta byla u VEM Zákazníkem písemně
uplatněna.
11.3. Práva z vadného plnění, nároky na náhradu újmy Zákazníkovi vzniklé v důsledku vadného
plnění a nároky na náhradu újmy z nedodržení Dodací lhůty se promlčí nejpozději v promlčecí
lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo Zákazníkovi umožněno nakládat se Zbožím.
11.4 VEM odpovídá, a to i v případě škod vzniklých z porušení smluvních povinností, bez ohledu na
právní důvod, jen za úmysl, zaviněné porušení podstatných smluvních povinností; hrubou
nedbalost svých statutárních zástupců nebo vedoucích zaměstnanců; za vady, které VEM lstivě
zamlčelo, nebo jejichž absenci výslovně prohlásili. Toto omezení platí, ledaže je v rozporu
s kogentní obecně závaznou použitelnou právní úpravou.
11.5 Zákazník je povinen v případě, kdy je dle Smlouvy povinen zajišťovat přepravu Zboží,
dostatečně ji pojistit pro přepravu proti všem nebezpečím a nést náklady s tím spojené, ledaže
byla ve Smlouvě platně sjednána doložka INCOTERMS, z níž vyplývá opak. Tam, kde je
stanovena povinnost pojištění Zboží, rozumí se jím, případně i odchylně od podmínek použité
doložky Incoterms, pojištění s maximálním krytím v rozsahu klauzule A (AR) – proti všem
rizikům (all risks) u důvěryhodné české nebo slovenské pojišťovny, pokud není mezi
Smluvními stranami dohodnuto jinak.
12.

Práva duševního vlastnictví

12.1. VEM si vyhrazuje vlastnické právo a práva duševního vlastnictví ke všem návrhům, výkresům
či jiným podkladům Dodávky, které v rámci provádění Dodávky vytvoří, a to buď
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných pověřených osob. Tyto podklady mohou být
Zákazníkem či jinými osobami využity pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem
VEM, a to jen v rozsahu a způsobem vyplývajícím z takového souhlasu (nevýhradní licence
omezena co do času, místa a způsobu užití). Nedojde-li k uzavření Smlouvy, zavazuje se
Zákazník VEM neprodleně vrátit všechny podklady, které Zákazník od VEM převzal a smazal
veškeré dokumenty, které byly zákazníkovi zaslány v elektronické podobě.
12.2. Pokud VEM uskutečnil Dodávku Zboží podle podkladů předaných Zákazníkem (dále jen
„Podklady Zákazníka“), odpovídá Zákazník za případné porušení práv třetích osob plynoucí
z jejich užití včetně porušení práv zaměstnanců či jiných spolupracujících osob Zákazníka, a to
zejména, nikoli však výlučně práv z duševního vlastnictví plynoucích třetím osobám. Uplatní-li
třetí osoby své nároky bránící či omezující výrobu a dodávku Zboží, je VEM oprávněn zastavit
každou další činnost a požadovat po Zákazníkovi náhradu újmy včetně náhrady případných
pokut či účelně vynaložených nákladů. Zákazník se zavazuje, že uspokojí veškeré nároky třetích
osob (včetně nároků zaměstnanců či jiných osob Zákazníka) související s předanými podklady
včetně Výkresové dokumentace Zákazníka. Zákazník má povinnost informovat VEM o
hrozícím nebezpečí porušení průmyslových práv třetích osob, jakož i hrozícím porušení jiných
práv třetích osob (zejména práv plynoucích z duševního vlastnictví) za účelem předcházení
takovým porušením.
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12.3. Pokud budou v rámci provádění Dodávky využity Podklady Zákazníka představující předmět
duševního vlastnictví, uděluje tímto Zákazník VEM, jakož i jeho zaměstnancům a dalším
osobám spolupracujícím na Dodávce, s účinností k okamžiku předání Podkladů pro VEM
nevýhradní, časově a místně neomezenou licenci k užití Podkladů Zákazníka, a to v rozsahu a
způsobech užití nezbytně potřebných pro účely splnění závazků VEM ze Smlouvy. Tato licence
je Zákazníkem poskytnuta bezplatně. Zákazník je povinen předložit VEM na požádání
dokumenty opravňující Zákazníka k užití Výkresové dokumentace Zákazníka.

13. Compliance
13.1. VEM a Zákazník se zavazují, že přijmou a budou aktivně prosazovat a vynucovat splnění
veškerých opatření nutných k předcházení a zabránění porušení práv týkajících se, a to i
nepřímo, existujících právních vztahů mezi VEM a Zákazníkem, namířená zejména proti
porušování práva hospodářské soutěže, práv duševního vlastnictví a proti korupci. VEM i
Zákazník zejména přijetím, aktivním prosazováním a vynucováním plnění právních,
technických, organizačních, kontrolních a jiných opatření zajistí, aby se ani oni ani jejich
pracovníci ve vzájemných obchodních vztazích nedopustili porušení práva hospodářské soutěže
nebo jiného trestného jednání a aby ani oni ani jejich pracovníci nenabízeli pracovníkům druhé
Strany finanční příspěvky nebo jiné výhody a/nebo aby je nepřijímali od pracovníků druhé
Strany a/nebo aby nepobízeli třetí osoby k výše uvedenému jednání nebo mu nenapomáhali.
13.2. VEM respektuje platné právní předpisy, včetně mezinárodního práva, a totéž vyžaduje po svých
zaměstnancích a obchodních partnerech. Společnost VEM je plně vázána principy poctivé
hospodářské soutěže, zejména přísným dodržováním předpisů o ochraně hospodářské soutěže.
VEM netoleruje korupci. VEM si je vědoma své odpovědnosti za ochranu zdraví a životního
prostředí a zajištění bezpečnosti lidí. Ustanovení všech národních a mezinárodních právních
předpisů v oblasti zahraničního obchodu musí být dodržována. Od všech zaměstnanců VEM
očekává, že se budou chovat přátelsky, spravedlivě, slušně a uctivě ke svým kolegům a třetím
osobám. Diskriminace nebo obtěžování jakéhokoliv druhu se netoleruje. Veškeré informace
sdělované těmto úřadům musejí být správné a úplné a musejí být poskytnuty pravdivě, včas a
srozumitelně.
13.3. Nedodržení povinností uvedených výše v tomto článku VOP ze strany Zákazníka a/nebo jeho
subdodavatelů a zaměstnanců se bude považovat za podstatné porušení opravňující VEM k
okamžitému odstoupení od Smlouvy a ke vzniku nároku na náhradu tím vzniklé újmy.
14. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
14.1. VEM zpracovává veškeré osobní údaje Zákazníka získané v souvislosti s jednáním o Smlouvě
a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy za podmínek a v souladu s dotčenými právními
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a souvisejícími právními
předpisy České republiky.
14.2. VEM jako správce osobních údajů plní v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení
informační povinnosti vůči Zákazníkovi jako subjektu osobních údajů, a to zejména
prostřednictvím souhrnné písemné informace: „Prohlášení o zpracování a ochraně osobních
údajů“.
14.3. Zákazník jako subjekt údajů má právo se na VEM jako na správce obracet s případnými dotazy
týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i uplatňovat vůči správci svá práva
subjektu údajů, a to buď písemně formou dopisu / oznámení na adresu sídla VEM anebo
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elektronicky formou e-mailu či telefonicky u kontaktního místa pro osobní údaje, které bylo u
správce zřízeno.
14.4. Zákazníkovi mohou být elektronicky zasílána obchodní sdělení ve smyslu a za podmínek ust. §
7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to s tím, že
Zákazník má kdykoliv možnost odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického
kontaktu (e-mailové adresy), pokud původně toto využití neodmítl.
15. Ochrana životního prostředí
15.1. Po převzetí Zboží na sebe Zákazník přebírá veškeré povinnosti spojené s odpovědností původce
odpadů ze Zboží vzniknuvších a odpovídá za další nakládání s nimi, zejména jejich uskladnění
a řádnou likvidaci, případně za zajištění jejich řádné likvidace, to vše na své vlastní náklady.

16.

Závěrečná ustanovení

16.1. Zákazník se zavazuje o všech informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v průběhu
uzavírání a plnění Smlouvy a v souvislosti s ní, stejně tak o její existenci a jejím obsahu,
zachovávat striktní mlčenlivost.
16.2. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a s nimi související se řídí následující úpravou v níže
uvedeném pořadí:
a) Smlouvou – v otázkách v ní neupravených dále
b) VOP – v otázkách jimi neupravených dále
c) právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, v platném znění,
s vyloučením použití Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
16.3. Vylučuje se použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
16.4. Všechny daně, poplatky a odvody v souvislosti s Dodávkou, jejichž povinnost platby je dána
mimo Českou republiku a/nebo podle jiných nežli českých obecně závazných právních předpisů
je povinen nést Zákazník nebo je případně nahradit společnosti VEM.
16.5. Zákazník je povinen zajistit na vlastní náklady veškerá povolení, dovozní a vývozní doklady
potřebné pro použití Zboží a Dodávky.
16.6. V případě, že dojde k porušení předpisů o uvalení embarga či mezinárodních sankcí nebo hrozí
jejich porušení, je VEM oprávněno s okamžitou účinností bez výpovědní lhůty vypovědět
jakoukoliv Smlouvu nebo od ní odstoupit. Tímto nejsou dotčena další případná práva VEM dle
obecně závazných právních předpisů.
16.7. Případné odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku VEM na náhradu škody, nároku na
smluvní pokutu, ani ustanovení Smlouvy a těchto VOP, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i
po ukončení Smlouvy, zejména pak ustanovení o volbě práva a volbě soudu, popř. rozhodčí
doložce.
16.8. Místem plnění pro všechny nároky z obchodních vztahů, zejména z Dodávek VEM je místo,
z něhož je Dodávka realizována, tedy Česká republika.
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16.9. Veškerá práva a nároky Zákazníka se promlčují ve lhůtě 24 měsíců od předání Zboží prvnímu
dopravci, není-li ve Smlouvě či těchto VOP ve vztahů k některým právům a nárokům sjednáno
jinak.
16.10. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, u nichž žalovaná částka přesáhne
50.000,- Kč, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
16.11. Tam, kde je sjednáno použití práva České republiky, platí výlučně právo České republiky
s vyloučením kolizních norem českého práva. Vylučuje se použití Vídeňské Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods).
16.12. Zákazník je oprávněn postoupit Smlouvu nebo její část či jakékoliv své nároky vůči VEM ze
smluvního vztahu či jakékoliv pohledávky za VEM pouze s výslovným předchozím písemným
souhlasem ze strany VEM.
16.13. Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání Potvrzení Objednávky. Uzavřením
Smlouvy přijímá Zákazník veškerá ustanovení těchto VOP ve znění platném v den odeslání
Potvrzení Objednávky, včetně ceny objednaného Zboží uvedené v Potvrzení Objednávky,
nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
16.14. Znění VOP může VEM měnit či doplňovat. Platí vždy VOP ve znění určeném postupem dle čl.
16.13.
16.15. Přijetím těchto VOP pozbývají platnosti obchodní podmínky do té doby mezi VEM a
Zákazníkem platné, upravující tutéž či obdobnou problematiku, respektive takové obchodní
podmínky se v celém svém rozsahu nahrazují těmito.
16.16. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2019.
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