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1. Platnost obchodních podmínek 

 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizace díla ze strany společnosti ALTO SYSTEMS s.r.o., nebo 

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené se společností ALTO SYSTEMS s.r.o., IČ 

29109213, se sídlem Husova 1138, 334 01 Přeštice (dále jen „ALTO SYSTEMS“ nebo také „společnost.“) 

jako zhotovitele. 

 

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a smlouvy o dílo uzavřené se společností 

ALTO SYSTEMS. Obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

nedílnou součástí uvedených smluv a obsahují úpravu vzájemných práv a povinností mezi smluvními 

stranami. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané smlouvy na základě odkazu na ně a 

nemusí být ke smlouvě přikládány, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známy. 

 

1.3. Veškeré změny, doplnění a jakékoliv dodatky těchto obchodních podmínek či uzavřených smluv dle bodu 

1.1. obchodních podmínek mohou být realizovány výlučně formou písemné dohody smluvních stran, jinak 

jsou neplatné.  

 

1.4. V případě, že se smlouva svým obsahem odchyluje od obsahu těchto obchodních podmínek, mají ujednání 

smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto obchodních podmínek. 

 

1.5. Obchodní podmínky, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou nebo se od 

těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi ALTO SYSTEMS písemně vyjádří souhlas. 

 

1.6. Okamžikem uzavření smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ústní ujednání smluvních stran či 

písemná ujednání, která byla nahrazena jiným ujednáním ve smlouvě.  

 

 

2. Proces uzavření smlouvy  

 

2.1. Nabídka ALTO SYSTEMS není považována za návrh smlouvy a jejím potvrzením není uzavřena smlouva. 

Pokud má objednatel zájem o uzavření smlouvy, je povinen vystavit a doručit ALTO SYSTEMS písemnou (e-

mailem) objednávku. Za návrh smlouvy je tedy považována písemná objednávka objednatele. Objednávka 
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musí být učiněna písemně, prostřednictvím telefaxu nebo prostřednictvím elektronické pošty. K uzavření 

smlouvy dojde potvrzením objednávky a doručením potvrzené objednávky. Takováto objednávka je brána 

jako objednávka závazná.  

 

2.1. Odběratel (Objednatel) je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 

-       obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání, bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax 

nebo e-mailovou adresu) 

-       kód objednávaného zboží podle katalogu na webových stránkách společnosti zboží dodavatele a 

popřípadě také jeho popis 

-       množství objednávaného zboží (popis služby) 

-       adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na 

adresu místa podnikání odběratele, případně si způsob a místo dodání určí společnost) 

-       jméno a příjmení osoby oprávněné za odběratele jednat a její podpis a otisk razítka odběratele, 

pokud je odběratel užívá 

-       jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má 

se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn odběratel a osoby oprávněné za něj jednat a 

jakýkoli jeho zaměstnanec). 

 

 

 

3. Povinnosti ALTO SYSTEMS 

 

3.1. Společnost ALTO SYSTEMS je v případě, že jde o uzavření smlouvy o dílo jako zhotovitel povinna provést 

dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu: 

 

a) se smlouvou, podmínkami pro provedení díla a technickými podmínkami, 
 

3.2. Společnost je v případě uzavření kupní smlouvy jako prodávající povinna dodat Kupujícímu objednané zboží 

za sjednanou cenu dle kupní smlouvy a VOP.  Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit. 
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4.  Povinnosti zákazníka jakožto kupujícího a    objednatele 

 

4.1. Zákazník, jakožto objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli 

jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní 

uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách. Zákazník, jakožto kupující, je povinen 

zboží převzít a uhradit kupní cenu. 

 

4.2. Společnost je povinna předat zhotoviteli před podpisem smlouvy soupis prací, dodávek a služeb v 

elektronické nebo tištěné formě.  

 

4.3. Zákazník je povinen včas poskytovat společnosti součinnost potřebnou pro jeho plnění podle a těchto 

obchodních podmínek. 

  

 

5. Množství, jakost, provedení  

 

5.1. Množství, jakost, provedení a rozsah díla je určeno dle obsahu uzavřené smlouvy, příp. dle společností 
písemně potvrzené objednávky. 

 

5.2. Množství a jakost zboží je určeno dle obsahu uzavřené smlouvy, příp. dle společností písemně potvrzené 
objednávky. 

 

 

5.3. Společnost realizuje provedení díla a uzavření kupních smluv v souladu s právními předpisy platnými 
v České republice.  

 
 
 
 
6.  Místo a termín dodání plnění 

 

6.1. Termín dodání plnění se řídí příslušným ujednáním ve smlouvě či písemným potvrzením objednávky 
zhotovitelem.  
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6.2. Sjednaný termín k dodání plnění je společnost povinna dodržet v případě, že: 
 

a) zákazník poskytne zhotoviteli veškeré dohodnuté podklady nezbytné pro dodání zboží či 
provedení díla, 

b) zákazník nebude v prodlení s plněním sjednaných platebních podmínek či v prodlení s plněním jiné 
sjednané povinnosti dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. 

 

6.3. Pokud zákazník nesplní předpoklady pro dodržení termínu plnění dle bodu 6.2. těchto obchodních 
podmínek, má společnost právo o dobu prodlení zákazníka se splněním předmětných předpokladů 
jednostranně prodloužit sjednaný termín plnění. Pokud zákazník nesplní svou povinnost ani v dodatečné 
lhůtě stanovené mu za tím účelem společností, má společnost právo od smlouvy odstoupit a zákazník je 
povinen uhradit zhotoviteli vzniklou škodu.  

 

6.4. Nebude-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí v případě realizace díla, že společnost dodržela termín plnění, 
bude-li v termínu plnění zhotoveno dílo, které: 

 

a) je plně funkční; 
b) nemá vady; 
c) bylo provedeno v souladu s dokumentací, která předcházela uzavření smlouvy. 

 

6.5. Nebude-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí v případě dodání zboží, že společnost dodržela termín plnění, 
bude-li v termínu plnění společností dodáno zboží bez vad. 
 

6.6. Způsob dopravy: Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje společnost. V případě, že je 
způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko s takovým způsobem 
dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. 
 

6.7. O odeslání zboží se společnost zavazuje informovat zákazníka na elektronickou adresu zadanou zákazníkem 
při vytvoření objednávky. 

 
6.8. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou zákazníkem při vytvoření 

objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle 
aktuálního ceníku. 

 

6.9. V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy 
dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí. 
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7. Povinnosti společnosti v souvislosti s dodáním zboží a provedením díla podle smlouvy 

 

7.1. Nebude-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí následující ujednání obsažená v tomto bodě 7. obchodních 
podmínek. 

 

7.2. Objednatel je povinen na vlastní náklady včas zajistit a poskytnout zhotoviteli: 
 

a) zdroj energie včetně potřebných přípojek až k místu, kde je dílo prováděno (uváděno do provozu), 
b) na místě provádění díla vhodnost umístění díla (dostatečné a správné rozměry možnosti 

montáže). 
c)  pro stavební personál zhotovitele přiměřené pracovní místnosti a místnost pro odpočinek včetně 

okolnostem přiměřené sanitární zařízení, 
d) objednatel je povinen učinit nezbytná opatření k ochraně majetku zhotovitele umístěného 

v prostorách objednatele z důvodu provádění díla, která by učinil k ochraně vlastního majetku, 
e) uhradit zhotoviteli v prokázaném rozsahu cestovní náklady jeho pracovníků, náklady na přepravu 

pracovního náčiní ze sídla zhotovitele a náklady na přepravu osobních zavazadel pracovníků 
zhotovitele, 

f) uhradit zhotoviteli při výkonu práce jeho pracovníků mimo sídlo zhotovitele cestovní náhrady 
náležející těmto pracovníkům dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

 

 

 

8. Řádné plnění 
 

8.1. Zákazník oznámí alespoň 2 dny předem společnosti připravenost díla k převzetí.  
 

8.2. Dílo se považuje za řádně dodané (předané) v okamžiku jeho převzetí zákazníkem, o čemž smluvní strany 
sepíší písemný protokol. Pokud na základě doručeného oznámení zákazníka o připravenosti díla k 
jeho převzetí nedojde v termínu dle bodu 8.1 ze strany objednatele k jeho převzetí, považuje se předmět 
smlouvy za řádně předaný okamžikem marného uplynutí lhůty pro převzetí předmětu smlouvy s tím, že 
když se následně strany dohodnou na jiném termínu dodání díla, je zákazník povinen uhradit společnosti 
škodu odpovídající marnému výjezdu pracovníku společnosti. 
 

8.3. Zákazník není oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy, pokud vykazuje pouze drobné vady 
nebránící užívání předmětu smlouvy.  
 

8.4. Zákazník je povinen akceptovat a převzít dílčí části předmětu smlouvy, jakož i plnění dodané před 
sjednaným termínem plnění.  
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9. Nebezpečí škody na zboží, na díle, přechod vlastnického práva 
 

9.1. Nebezpečí škody na zboží a díle přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí dle bodu těchto 
obchodních podmínek, příp. okamžikem marného uplynutí lhůty k převzetí dle bodu 8.2. věta druhá těchto 
obchodních podmínek. 

 

9.2. Pokud má být zboží nebo dílo dle požadavku zákazníka dopraveno do sjednaného místa, přechází nebezpečí 
škody na díle okamžikem doručení oznámení zhotovitele o připravenosti díla k jeho předání dopravci 
případně předání věci dopravci pro přepravu do místa určení. Pouze na základě výslovného písemného 
požadavku zákazníka zajistí společnost na náklady zákazníka dopravce a je možné i pojistit dodávku proti 
škodě způsobné při dopravě.  

 

9.3. Pokud je předání zboží či díla odloženo na základě požadavku zákazníka, přechází nebezpečí škody na zboží, 
díle na zákazníka okamžikem počátku takovéhoto odkladu. Na základě výslovného požadavku zákazníka 
zajistí zhotovitel na náklady zákazníka po dobu požadovaného odkladu pojištění díla v dohodnutém rozsahu. 
V případě odložení předání díla na základě požadavku objednatele je zhotovitel oprávněn ode dne doručení 
oznámení o připravenosti díla k jeho převzetí, požadovat po objednateli zaplacení skladného ve výši 0,02 % 
ze sjednané ceny za každý započatý měsíc skladování, až do výše prokazatelně vzniklých nákladů na skladné.  
 

9.4. Vlastnické právo k dílu přechází na zákazníka okamžikem splnění všech jeho smluvních povinností 
vyplývajících z uzavřené smlouvy, zejm. uhrazením všech sjednaných plateb. Do okamžiku nabytí 
vlastnického práva dle předchozí věty není zákazník oprávněn s dílem jakýmkoliv způsobem disponovat, 
zejména jej zcizit či jakkoliv zatížit. V případě dodání zboží si sjednávají strany výhradu vlastnického práva dle 
ustanovení § 2132 občanského zákoníku. 

 

 

10. Cena a platební podmínky 
 

10.1. Společnost je oprávněna požadovat úhradu sjednané ceny za zboží, za dílo, příp. další platby, na kterých se 
smluvní strany dohodnou a které jsou oprávněné.  
 

10.2. Společnost je oprávněna vystavit zákazníkovi dílčí daňové doklady na základě provedeného objemu prací 
před vystavením konečné faktury, maximálně do výše 50 % smluvní ceny díla. Společnost je dále 
oprávněna vystavit zálohovou fakturu v případě objednávky zákazníka na exklusivní zboží, které je jako 
exklusivní označeno na webových stránkách společnosti či dohodou stran. 
 

10.3. Cena dle smlouvy je rozuměna cena bez DPH nezahrnující jakékoliv náklady spojené s dodávkou, 
pojištěním předmětu smlouvy apod. 
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10.4. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na dohodnutý bankovní účet společnosti. 
 

10.5. Cena uvedená společností v jí zaslané nabídce se vztahuje pouze na dodací a platební podmínky uvedené 
v nabídce (obchodní i technické části nabídky) a nezahrnuje jakékoliv další služby či dodávky v nabídce 
výslovně neuvedené.  
 

10.6. Společnost je oprávněna navýšit sjednanou cenu za plnění předmětu smlouvy v těchto případech: 
 

a) při změně technických či jiných požadavků zákazníka na předmět plnění, 

b) při změně technických předpisů v případě, že dojde ke změnám právních předpisů, kterými budou 

stanoveny nové povinné technické, bezpečnostní, ekologické a jiné požadavky na plnění předmětu 

smlouvy, 

c) při změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

10.7. Společnost má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy (tzv. 
ceny za tzv. „vícepráce“) při současném splnění těchto podmínek: bude se jednat o navýšení z titulu 
plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaného při 
uzavření smlouvy, které v době uzavření  smlouvy nebylo obsaženo v dokumentech předaných zákazníkem 
zhotoviteli k provádění díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohla společnost zjistit ani při 
vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě ceny díla. Společnosti 
vzniká nárok na zvýšení ceny díla za splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení a na základě 
písemného oznámení společnosti zákazníkovi ohledně nutnosti překročení ceny díla a výše požadovaného 
zvýšení ceny díla poté, kdy se ukázalo, že zvýšení ceny díla je nevyhnutelné.  
 

10.8. V případě prodlení zákazníka s úhradou sjednané ceny (příp. jiných plateb) je společnost oprávněna 
požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení a 
dále je oprávněn pozastavit další dodávky, výkony nebo služby až do řádného a úplného splnění 
zajišťované povinnosti. 
 

10.9. Splatnost ceny je stanovena ve smlouvě. V případě, že splatnost ceny není stanovena ve smlouvě, je 
zákazník povinen zaplatit cenu do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 

 

10.10. Zákazník není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti započíst jakoukoliv 
pohledávku anebo její část, jež mu za společností na základě těchto obchodních podmínek nebo smlouvy 
vznikne, proti jakékoliv pohledávce zákazníka za společností. 

 

10.11. Zákazník není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti zastavit jakoukoliv 
pohledávku, která mu vznikne na základě těchto obchodních podmínek nebo smlouvy za zhotovitelem.  
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10.12. Zákazník je oprávněn postoupit pohledávky za zhotovitelem z těchto obchodních podmínek nebo smlouvy 
jen s předchozím písemným souhlasem společnosti.  

 

 

11. Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád 
 

11.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za vady, které má zboží nebo dílo v okamžiku, kdy 
přechází nebezpečí škody na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku, s výjimkami 
uvedenými v bodě 11.8. a 11.9. těchto obchodních podmínek.  Tyto vady je zákazník povinen oznámit 
společnosti bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Společnost odpovídá rovněž za vadu, jež vznikne po 
přechodu nebezpečí škody na zákazníka, jestliže je způsobena porušením povinností společnosti.  
 

11.2. Zjistí-li zákazník na dodaném zboží či díle jakékoli vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat 
údaj o vadném zboží, dodávce díla, osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady, posouzení povahy vady 
provedené expertem zákazníka. Zákazník tento protokol zašle bez zbytečného odkladu společnosti spolu 
s výzvou k oznámení návrhu způsobu odstranění vad a zjednání nápravy.  
 

11.3. Společnost není povinna vyřídit doručenou reklamaci zákazníka, pokud je zákazník v prodlení se splněním 
jakékoliv své povinnosti sjednané ve smlouvě, zejména se splněním povinnosti uhradit sjednanou cenu 
(příp. ostatní platby), a to až do okamžiku splnění těchto povinností, ohledně kterých je zákazník 
v prodlení. 
 

11.4. Za účelem odstranění zjištěných vad je zákazník povinen poskytnout společnosti potřebnou součinnost a 
přiměřený čas. Neposkytne-li zákazník prokazatelně součinnost potřebnou k odstranění zjištěných vad, 
zanikají v takovém případě všechna jeho práva z poskytnuté záruky.  
 

11.5. V případě požadavku společnosti je zákazník povinen zdržet se až do řádného vyřízení uplatněné 
reklamace jakékoliv dispozice se zbožím či dílem, které je předmětem reklamace, nevysloví-li písemně 
společnost souhlas s určitým dispozičním úkonem (jednáním).  
 

11.6. V případě, že společnost nezahájí činnosti směřující k odstranění zjištěné vady v dodatečné lhůtě 
stanovené zákazníkem, bude smluvními stranami písemně dohodnut vzájemný další postup. 

 

11.7. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení dílčích částí zboží či díla s výjimkou situace u díla, kdy 
zákazník předloží společnosti důkaz o konstrukční, materiálové vadě nebo prokáže, že společnost vadně 
realizovala zhotovení díla. 
 

11.8. Práva zákazníka vyplývající z poskytnuté záruky zanikají v plném rozsahu v následujících případech: 
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a) zákazník nebude zajišťovat pravidelnou údržbu dle předaných předpisů pro údržbu díla, přičemž 
zákazník je povinen vést řádnou evidenci údržby, 

b) zákazník bude užívat zboží nebo dílo v rozporu s technickými podmínkami a předpisy pro jeho 
užívání, 

c) při výskytu vyšší moci (voda, oheň apod.)  
d) při realizaci jakýchkoliv konstrukčních úprav či přestavby díla bez souhlasu společnosti, 
e) při realizaci úpravy zboží či opravy díla postupem neodsouhlaseným společnosti, 
f) v případě havárie díla, pokud to jeho povaha připouští, 
g) v případě poruchy nadřazeného celku mající vliv na poruchu zboží či díla, 
h) v případě uplynutí 12 měsíců od okamžiku uplatněné reklamace, byla-li reklamace řádně vyřízena. 

 

11.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu přerušení provozu, která vznikla potřebou opravy, dodatečné dodávky 
nebo dodatečných výkonů, pro ty dílčí části zboží nebo díla, které kvůli přerušení nemohly být účelně 
používány.  

 

11.11. Zákazník není oprávněn požadovat z titulu zjištěných vad, které lze uspokojit některými z nároků 
stanovených těmito obchodními podmínkami či zákonem, jiné nároky (zejm. nárok na náhradu škody).  

 

 

12. Know how 
 

12.1. Veškerá technická, příp. jiná dokumentace a cenové kalkulace, kterou společnost zákazníkovi v souvislosti 
se smlouvou předá, zůstává ve výhradním vlastnictví společnosti. Předmětem výhradního vlastnictví 
společnosti jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které technická dokumentace zachycuje, 
přičemž společost neuděluje v souvislosti s uvedeným know how zákazníkovi licenci, neposkytuje žádná 
práva spojená s duševním vlastnictvím atd.  
 

12.2. Technickou, příp. jinou dokumentaci a cenové kalkulace ve smyslu bodu 12.1. těchto obchodních 
podmínek není zákazník oprávněn bez předchozího souhlasu společnosti zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv 
třetí osobě či ji využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby. Tuto dokumentaci je zákazník oprávněn používat 
pouze v souvislosti s užíváním předmětu smlouvy.  
 

12.3. Pokud byly zákazníkovi jako součást nabídky poskytnuty výkresy, technické podmínky a podobné 
materiály, je zákazník povinen tyto materiály na požádání zhotoviteli neprodleně vrátit, a to zejm. 
v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy. 
 

12.4. V případě, že zákazník poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z bodu 12.2. či 12.3. těchto obchodních 
podmínek, je povinen uhradit společnosti v plném rozsahu způsobenou škodu. 
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13.  Vyšší moc 
 

13.1 V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro 
plnění povinností stanovených smluvním stranám smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami. Za 
události vyšší moci se považují především takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, 
vzpoura, stávka, výluka a/nebo válka. 

 

14.  Náhrada škody 
 

14.1 V případě prodlení společnosti s plněním předmětu smlouvy z jiných důvodů než specifikovaných v bodě 
13.1. těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 
% z hodnoty nesplněné části díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % hodnoty 
nedodaného zboží či nesplněného díla nebo jeho části. Zákazník není oprávněn z tohoto titulu požadovat 
náhradu škody.  

 

14.2 Případná výše jakékoliv náhrady škody, na níž vznikne zákazníkovi nárok z jakéhokoliv jiného titulu než 
uvedeného v bodu 14.1. těchto obchodních podmínek, je omezena maximálně 10 % hodnoty 
předmětného zboží či díla, v jehož souvislosti škoda vznikla.  

 

 

 

15.  Ukončení smlouvy 
 

15.1 Nestanoví-li zákon, smlouva nebo tyto obchodní podmínky jinak, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit 
od smlouvy pouze v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  
 

15.2 Nestanoví-li smlouva nebo tyto obchodní podmínky jinak, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy: 
 

a) v případě, že zákazník bude v prodlení se zaplacením sjednané ceny, její části či jiných 
dohodnutých plateb nebo jejích částí po dobu delší než 30 dnů po termínu splatnosti, 

b) v případě, že zákazník neposkytne společnosti součinnost potřebnou ke splnění povinností dle 
smlouvy ani přes předchozí písemné upozornění a ani v dodatečně stanoveném termínu, 

c) trvá-li událost vyšší moci vymezená v bodě 13.1. těchto obchodních podmínek bránící splnění 
povinností dle smlouvy po dobu delší než 6 měsíců a smluvní strany se nedohodly na změně 
smlouvy. 

 

15.3 Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně.  Odstoupení je účinné 
ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé straně. 
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15.4 Odstoupením smlouva včetně těchto obchodních podmínek zaniká. Odstoupením nezanikají: 
a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
b) nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením smlouvy, 
c) ujednání o povinnosti mlčenlivosti a ochrany know how, 
d) ujednání o volbě práva a řešení sporů. 

 

16.  Povinnost mlčenlivosti 

 

16.1 Smluvní strany se zavazují, že nevydají třetím stranám, vyjma těch, které musí být z právních důvodů 
informovány (např. subdodavatelé, obchodní partneři nebo právní zástupci), jakékoli informace nebo 
dokumenty, které si navzájem předali a které se vztahují ke smlouvě bez předchozího souhlasu druhé 
smluvní strany. Smluvní strany odpovídají za veškerou škodu, která druhé smluvní straně vznikne 
porušením této povinnosti.  

 

17.  Rozhodné právo, řešení sporů 

 

17.1 Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí českým 
právním řádem.  
 

17.2 Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny přátelskou dohodou. 
Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý ze smlouvy nebo 
v souvislosti s ní smírnou cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému věcně příslušnému soudu 
v Plzni. 

 

18.   Salvátorská klauzule 

 

18.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné či 
neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních 
podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo 
neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního 
ustanovení. 

 

19.  Závěrečná ustanovení  

 

Zákazník prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s textem tohoto 
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