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DELBAG s.r.o. 
Slovanská 781,46312 Liberec XXV-Vesec,Česká republika 

Reg. u OR Krajského soudu v Ústí n./L.-C 42431, IČ: 075 15 910, DIČ/VAT: CZ0751591  

Všeobecné obchodní podmínky DELBAG, s.r.o. 
 
Objednávky právnických a fyzických osob, případně jiných subjektů se sídlem na území České republiky, Slovenska a Polska (dále jen jako 
„objednatel“) u společnosti DELBAG s.r.o., se sídlem Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV, IČO: 075 15 910 (dále jen jako „dodavatel“), budou 
podléhat výhradně následujícím obchodním podmínkám, které se budou vztahovat i na všechny další i související smluvní vztahy, bez toho, 
aby na ně muselo být znovu odkazováno.  
 
Jakýkoliv odkaz objednatele, ať již ve změně objednávky či jinak, kterým by objednatel zavazoval dodavatele k užití svých obchodních 
podmínek, je tímto vyloučen. Nejpozději při přijetí dodávky dodavatele objednatelem platí následující obchodní podmínky jako přijaté, byť 
by objednatel předtím odkázal na své obchodní podmínky. 
Obchodní podmínky objednatele se mohou stát pro dodavatele závazné pouze na základě  výslovného písemného souhlasu dodavatele. 
 
Ze způsobu provedení zakázky nelze dovozovat platnost jakýchkoliv jiných obchodních podmínek. 
 
Pokud z následujících ustanovení nevyplývá jinak, platí pro právní vztahy s objednatelem výlučně zákonná ustanovení. 
 
I. Úvod 
1.  Cenové nabídky dodavatele jsou závazné po dobu jejich uvedené platnosti.                               
      K uzavření smlouvy dojde – pokud z nabídky dodavatele nevyplývá jinak – písemným potvrzením objednávky ze strany dodavatele.  
2.  Dodavatel si vyhrazuje veškerá vlastnická a autorská práva k vzorkům, cenovým návrhům, nákresům a podobným informacím hmotné  
      nehmotné povahy – také v elektronické formě; tyto nesmí být zpřístupňovány třetím osobám. 
3.  Pro výklad obchodních doložek platí Incoterms 2010 v jejich příslušném platném znění. 
  
II. Cena a úhrada kupní ceny  
1. Ceny jsou stanoveny, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak, Ex Works (EXW dle Incoterms 2010). K ceně je připočítáno DPH v příslušné 

zákonné výši. 
2.  Platba bude ze strany objednatele provedena v termínu dle nastavené  
     splatnosti v rámcové smlouvě nebo v cenové nabídce/ potvrzení objednávky. 
3.  Objednatel má právo pozdržet platbu nebo provést zápočet na kupní cenu jen v případě,    
     pokud je jeho protinárok nesporný nebo je pravomocně stanoven. 
 
III. Termín dodání, zpoždění dodání  
1. Termín dodání vyplývá z ujednání smluvních stran. Dodavatel je tímto termínem vázán, pokud jsou při uzavření smlouvy mezi stranami 

jednoznačně vyjasněny všechny obchodní a technické podmínky a pokud objednatel splní veškeré své povinnosti, které mu ze smlouvy 
vyplývají, jako je např. předložení nutných úředních potvrzení nebo povolení, případně zaplacená stanovená záloha. Pokud objednatel 
předchozí podmínky nesplní, prodlužuje se termín dodání o dobu, než budou všechny podmínky ze strany objednatele splněny.  To 
neplatí, pokud zpoždění bylo způsobeno z důvodů na straně dodavatele.  

3. Termín dodání je považován za splněný, pokud v poslední den stanovené lhůty opustil předmět plnění závod dodavatele nebo pokud k 
tomuto dni dodavatel informoval objednatele o tom, že zboží je připraveno k odeslání, a to zejména v případě, kdy doprava dodavatelem 
nebyla sjednána.  

4. Zpozdí-li se objednatel s úhradou plateb pro dodavatele, je dodavatel oprávněn pozastavit jakékoliv plnění pro objednatele až do úplného 
zaplacení dlužných částek. O tomto je dodavatel povinen objednatele informovat. 

5.  Je-li důvodem nedodržení termínu dodání vyšší moc, pracovní spor nebo jiná zvláštní událost, která je mimo sféru vlivu dodavatele, 
prodlužuje se přiměřeně o tuto dobu termín dodání. Dodavatel je povinen co nejdříve informovat objednatele  o počátku a konci takových 
okolností. 

   
IV. Převod rizik, převzetí zboží  
1. Pokud ze smlouvy nevyplývá jinak, je sjednáno dodání předmětu plnění s podmínkou Ex Works (EXW dle Incoterms 2010).  
2. Je-li po dohodě dodávka rozdělena na více částí, je dodavatel oprávněn dodávat objednateli ve více dílčích dodávkách, a k těmto 

dodávkám je dodavatel povinen vystavit příslušný daňový doklad. Objednatel není oprávněn zadržet platbu za dílčí dodávky z důvodu 
nedodání jakýchkoliv dalších částí předmětu plnění.  

3. Pro případ, že dodávka musí být na základě zákonných předpisů nebo na základě výslovného smluvního ustanovení převzata, sjednávají 
smluvní strany následující podmínky. Dodávka zboží ze strany dodavatele platí jako převzatá pokud : 
- zboží vyrobené či zpracované dodavatelem je prodáno nebo přenecháno k užívání třetí osobě, nebo 
- zboží vyrobené či zpracované dodavatelem je se souhlasem objednatele zpracováno nebo zkumulováno, resp. spojeno s jinými zbožím, 

nebo  
-  zboží vyrobené nebo zpracované dodavatelem je po testování užíváno buď objednatelem nebo třetí osobou se souhlasem objednatele  
-  zboží je odebráno na základě plné moci zákazníkem objednatele.  
Výše uvedené nevylučuje dohodu stran o dřívějším termínu převzetí, případně dřívějším převzetí vyplývajícím ze zákonných předpisů.  
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V. Odpovědnost za vady  

1. Všeobecné  
- Vady, které jsou zjevné při kontrole při převzetí zboží, je objednatel povinen oznámit neprodleně, nejpozději ovšem ve lhůtě čtyř 

pracovních dnů po dodání zboží.  Skryté vady musí objednatel oznámit dodavateli neprodleně po jejich zjištění, nejpozději ovšem ve lhůtě 
čtyř pracovních dnů po jejich zjištění.   

- Oznámení vady musí být provedeno písemně. V ostatním se řídí nároky z vad a následky pozdního uplatnění nároků z vad příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

2. Vady na předmětu plnění (zboží) 
1 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Dodavatel odstraní vadu na předmětu plnění podle svého výběru buď opravou věci nebo dodáním nové věci bez vady nebo dodáním 
chybějící věci. Pokud dodavatel neodstraní vadu na předmětu plnění, je objednatel oprávněn uplatnit svá další zákonná práva, přičemž 
práva kupujícího na náhradu škody jsou upravena v čl. VII. 

2 Dodavatel nese nezbytné náklady vynaložené na odstraňování vady obzvláště přepravní náklady, výrobní náklady a náklady na materiál. 
To neplatí, pokud se náklady zvýší z důvodu, že předmět plnění (zboží) je po prodeji převezen na jiné místo, než je místo bydliště nebo 
sídlo příjemce, s výjimkou případů, kdy takový převoz zboží odpovídá obvyklému použití věci.   

3 Objednatel je povinen poskytnout dodavateli nezbytný čas a příležitost k uskutečnění veškerých nutných opatření k odstranění vady. 
Pokud objednatel neposkytne dodavateli nezbytný čas a příležitost k odstranění vady, ručí objednatel za následky z toho vyplývající.   

4 Samotné odstranění vady objednatelem jako takové, bez ohledu na její rozsah, nepředstavuje ze strany dodavatele žádné uznání 
objednatelem tvrzené vady.  K uznání odpovědnosti za vadu ze strany dodavatele jsou oprávněni pouze statutární zástupci dodavatele 
nebo jimi pověřená osoba zodpovědná za jakost. 

5 Pokud se reklamace objednatele prokáže jako neoprávněná, je objednatel povinen, uhradit dodavateli veškeré náklady vynaložené na 
odstranění vady, které dodavatel měl dle zadání objednatele za nutné k odstranění takové vady. Ohledně ceny za práci a materiál platí 
ceny dodavatele platné v době odvedení práce, resp. použití materiálu.    

6 Uplatnění práva z vadného plnění předpokládá, že vada nevznikla na základě jedné z následujících okolností: 
-  nevhodné nebo nepřiměřené použití věci, vadná montáž, uvedení do provozu nebo údržba; ať již provedeno objednatelem nebo třetí 

osobou,  
-  přirozené opotřebení,  
-  vadné stavební práce, nevhodná příprava staveniště či nevhodný pozemek, nevhodné chemické, fotochemické nebo elektrické vlivy, 

pokud nejsou způsobeny dodavatelem.  
- Objednatel je povinen v této souvislosti dodržovat příslušné podmínky montáže, uvedení do provozu, příp. také pokyny k obsluze a 

údržbě. Je nutné dodržovat obzvláště intervaly údržby.  Upozorňujeme v této souvislosti na to, že některé díly a součásti, jako jsou 
např. těsnění nebo otáčející se nebo elektrické díly, podléhají přirozenému opotřebení např. stárnutím nebo jiným zatížením. 
Přirozené opotřebení, které vznikne po přechodu nebezpečí škody na věci např. používáním nebo skladováním, není předmětem 
záruky.  

7 Provede-li objednatel či třetí osoba nepřiměřené úpravy na věci, neručí dodavatel za následky z toho vyplývající.  To platí také pro úpravy 
provedené na předmětu plnění bez předchozího souhlasu dodavatele.  

8 Právo na odstoupení od smlouvy a další práva související upravují ustanovení § 2001 a následující zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.   

3. Práva duševního vlastnictví  
1 Odpovědnost dodavatele, že na předmětu plnění neváznou žádná práva třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví se vztahuje 

na území České republiky. Záruka dodavatele se vztahuje i na jiné země, obzvláště na země konečného užití zboží pouze v případě, že 
taková záruka byla mezi smluvními stranami výslovně sjednána.   

2 Za technickou dokumentaci, plány, výkresy, schémata, grafický či produktový design předmětu plnění (dále jen „design“), který dodavatel 
obdržel od objednatele, nenese dodavatel žádnou odpovědnost ve smyslu ochrany práv duševního vlastnictví třetích osob. Objednatel 
nese úplnou odpovědnost za veškeré nároky třetích osob vyplývající z porušení jejich práv duševního vlastnictví k designu vznesené proti 
dodavateli, pokud takový design či jiné podklady poskytnul dodavateli objednatel. 

3 Nároky vyplývající z právních vad předmětu plnění se řídí analogicky příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která upravují práva 
z vadného plnění spočívající v porušení ochranných práv třetích osob. 

   
VI. Penalizace  
1. Za každý den prodlení je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z hodnoty neuhrazené zakázky nebo 

i její neuhrazené části, a to za každý kalendářní den prodlení. 
2.  Dodavatel je oprávněn vystavit odběrateli fakturu na částku úroku z prodlení a odběratel je povinen tuto fakturu uhradit.  
 
VII. Náhrada škody  
1. Dodavatel nese odpovědnost za porušení zákonných povinností způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí způsobené svými zákonnými 

zástupci a/nebo jinými zástupci. Odpovědnost dodavatele za porušení záruky se řídí ustanoveními v čl. X. Případy uvedené v čl. X. se neřídí 
ustanoveními tohoto čl. VII.  

2. Odpovědnost zákonných zástupce a/nebo jiných zástupců dodavatele za porušení povinností spočívající v prosté nedbalosti je omezena 
na takové škody, které dodavatel mohl předvídat při uzavření smlouvy nebo které musel předvídat k okamžiku uzavření smlouvy s 
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ohledem na okolnosti, které znal nebo měl znát. Pokud objednatel může využít pojistné plnění z vlastní pojistné smlouvy či ze smlouvy 
uzavřené v jeho prospěch (např. povinné ručení, havarijní ručení, pojištění přepravy, pojištění proti požáru nebo pojištění proti přerušení 
podnikatelské činnosti) za škody vzniklé prostou nedbalostí, za které nese odpovědnost dodavatel nebo jeho zákonný a/nebo jiný 
zástupce, je ručení dodavatele omezeno v rozsahu škod, které objednateli vznikly uplatněním takového pojištění, jako je např. stanovení 
vyšších pojistných sazeb. Ručení za škody, které vznikly (prostým) nedbalostním porušením povinnosti dodavatele a které byly objednateli 
zcela nahrazeny z pojistného plnění, je vyloučeno.  Objednatel se zavazuje ke krytí škod využít veškeré existující pojistné smlouvy, pokud 
ovšem neexistují okolnosti, které využití těchto pojistných smluv znemožňují z důvodu nepřiměřenosti či které by způsobily porušení 
dobré víry objednatele. Odpovědnost dodavatele za škody, které vznikly (prostým) nedbalostním porušením povinnosti dodavatele či 
jeho zákonného a/nebo jiného zástupce, je omezena s ohledem na další shora uvedená omezení odpovědnosti za škodu dodavatele takto: 
za každé porušení povinnosti – jedno z jakého právního důvodu – je výše ručení omezena na hodnotu zakázky deklarovanou v potvrzení 
objednávky.  

3. Výše uvedené výluky a omezení  odpovědnosti za škodu neplatí  
- pokud odpovědnost dodavatele spočívá v poškození zdraví nebo života člověka,    
-   v případech, kdy odpovědnost dodavatele vyplývá z kogentních ustanovení §§ 2939 – 2943 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, případně z kogentních ustanovení jiných zákonných předpisů  
4. Pravidla týkající se důkazního břemene nejsou ustanoveními článku VII. 1 – 3 dotčena. 
  
VIII. Promlčení 
1.  Promlčecí doba pro uplatnění práv z vadného plnění je 1 rok. Práva z vadného plnění u staveb a u věcí, které jsou obvykle užívány pro 

stavbu, a které způsobily její vady, se promlčují ve lhůtě 5 let.   
2.  Ostatní smluvní nároky objednatele z porušení povinností dodavatele a veškeré mimosmluvní nároky objednatele, které vznikly v 

souvislosti s dodávkou, se promlčují za 18 měsíců.   
3. Odchylně od výše uvedených ustanovení týkajících se promlčení platí následující zákonné promlčecí lhůty:  

- pokud nárok objednatele vyplývá z kogentních ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiných zákonných předpisů a 
dále pak 

- pokud nárok objednatele vyplývá z úmyslného, lstivého nebo hrubě nedbalého jednání dodavatele nebo jeho smluvních zástupců  
- pokud nárok objednatele vyplývá z poškození zdraví, života nebo svobody člověka  
- pokud objednatel uplatňuje vůči dodavateli nároky podle ustanovení §§ 2939 – 2943 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
- pokud nároky z odpovědnosti za vadu spočívají ve věcném právu třetí osoby, na základě kterého může být požadováno vydání 

předmětu plnění (zboží) třetí osobou, nebo  
- pokud nároky z odpovědnosti za vadu spočívají v jiném právu, které je zapsáno ve veřejném rejstříku 
  

IX. Využití softwaru 
1. Pokud je součástí dodávky poskytnutí softwaru, má objednatel nevýlučné právo dodaný software včetně dokumentace použít.   

Objednatel je oprávněn využívat dodaný software výlučně k zajištění funkčnosti dodaného předmětu plnění (zboží). Použití softwaru ve 
více než jednom systému je zakázáno.  

2. Objednatel smí software kopírovat, zpracovávat, měnit, překládat nebo měnit zdrojový kód pouze v zákonném rozsahu dle příslušných 
ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Objednatel se zavazuje neodstraňovat či bez výslovného souhlasu dodavatele 
neměnit údaje výrobce na předmětu plnění – obzvláště ochranné známky či jiná autorská označení. 

3. Ostatní práva týkající se softwaru a jiné dokumentace včetně kopií zůstávají zachována dodavateli případně dodavateli softwaru.  
4.   Poskytování licencí objednatelem dalším subjektům není přípustné.  
 
X. Záruky  
1.   Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne expedice ze skladu prodávajícího. 
2.   K poskytnutí delší záruky jsou oprávněni pouze statutární zástupci dodavatele nebo jimi zplnomocnění osoby. 
 
XI. Rozhodné právo, soudní příslušnost 
1. Pro všechny vztahy mezi dodavatelem a objednatelem platí výlučně právní řád České republiky. Užití Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980 se tímto vylučuje.  
2. Pro rozhodování sporů je stanoven místně příslušný soud v sídle dodavatele. Dodavatel je dále oprávněn jako místo soudu zvolit soud 

příslušný pro sídlo či bydliště objednatele. 
   
 
 

  
   
 


