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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SKLOSTROJ TURNOV CZ, S.R.O. 
 
1. Smluvní strany. „Sklostroj” znamená Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Přepeře, 
č.p. 210, PSČ 512 61, Česká republika, IČ: 60111739, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 5522. Sklostrojem se rozumí též společnost Sklostroj International, s.r.o., OOO „Sklostroj Turnov RU“, Sklostroj Kempten GmbH, 
SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. nebo jakákoli jiná společnost náležející do téže skupiny jako Sklostroj, odkáže-li ve své objednávce na 
tyto podmínky. „Dodavatel” znamená osoba, uvedená jako adresát objednávky Sklostroje. Dodavatel a Sklostroj dále rovněž dohromady jen 
„Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana”. 
 
2. Rozsah platnosti. 1. Níže uvedená ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek (dále jen „Podmínky”) platí pro všechny 
objednávky Sklostroje, a to vedle jakýchkoli podmínek uvedených v jednotlivé objednávce Sklostroje, popř. v jakýchkoli plánech, specifikacích 
a jiných dokumentech začleněných do těchto jednotlivých objednávek formou odkazu (všechny tyto dokumenty dále společně jen 
„Objednávka”). Tyto Podmínky se použijí i tehdy, pokud v Objednávce není na tyto Podmínky výslovně odkázáno, za předpokladu, že tyto 
Podmínky jsou Dodavateli prokazatelně známy (např. z jednání o Objednávce nebo z předcházejícího smluvního vztahu, který se řídil těmito 
Podmínkami), ledaže Sklostroj v Objednávce použitelnost těchto Podmínek výslovně vyloučil. 
 
2. Tyto Podmínky se použijí vždy, vystupuje-li ve smluvním vztahu Sklostroj jako kupující jakéhokoli zboží. Tyto Podmínky se dále použijí i 
tehdy, vystupuje-li Sklostroj jako objednatel jakéhokoli díla nebo příjemce jakýchkoli služeb poskytovaných za úplatu s tím, že ustanovení 
těchto Podmínek se použijí obdobně, ledaže z povahy věci plyne, že ustanovení těchto Podmínek použít nelze. 
 
3. Tyto Podmínky, stejně jako veškeré jejich změny a aktualizovaná znění, jsou Dodavateli k dispozici na internetových stránkách Sklostroje 
www.sklostroj.cz. 
 
3. Potvrzení Objednávky, uzavření smlouvy. Kontraktační proces mezi Smluvními stranami je vždy zahajován Sklostrojem zasláním 
písemné Objednávky Dodavateli, podepsané oprávněným zástupcem Sklostroje. Z Objednávky musí nepochybně vyplynout úmysl Sklostroje 
uzavřít s Dodavatelem smlouvu; jakékoli ústní či písemné konzultace mezi Smluvními stranami, korespondence ohledně cenových jednání či 
specifikací dodávky nelze považovat za Objednávku ani jiný návrh Sklostroje na uzavření smlouvy. Objednávka se stává závaznou smlouvou 
okamžikem, kdy (i) Dodavatel v plném rozsahu nebo částečně odešle zboží objednané ze strany Sklostroje na základě Objednávky nebo (ii) 
Sklostroj obdrží bezvýhradné písemné potvrzení Dodavatele o tom, že Objednávku přijal (Objednávka akceptovaná Dodavatelem dále jen 
jako „Smlouva”), podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, s tím, že alespoň jedna z těchto skutečností musí nastat nejpozději do 
15 (patnácti) dnů od vystavení Objednávky ze strany Sklostroje, ledaže Objednávka stanoví jinou dobu své platnosti. Pro vyloučení jakýchkoli 
pochybností platí, že přijetí Objednávky je neúčinné, pokud přijetí Objednávky Dodavatelem kterýmkoli z výše uvedených způsobů nedojde 
Sklostroji ve výše uvedené lhůtě. Pozdější přijetí Objednávky Dodavatelem nicméně nabude účinnosti, pokud o tom Sklostroj učiní písemné 
oznámení Dodavateli. 
 
4. Další, jiné a kolidující obchodní podmínky. Přijme-li Sklostroj výslovně jakoukoli nabídku Dodavatele, platí, že nabídka je přijata s 
výhradou, že na smlouvu s Dodavatelem se použijí výlučně tyto Podmínky. Sklostroj tímto odmítá aplikaci jakýchkoli dalších, jiných, 
kolidujících obchodních podmínek, připojených k nabídce Dodavatele, na které je jakýmkoli způsobem odkázáno v nabídce Dodavatele 
a/nebo které jsou obsaženy v jakékoli korespondenci Smluvních stran (včetně formulářů, dopisů nebo dokumentů Dodavatele), a nebude jimi 
vázán. Jakákoli změna a/nebo úprava Podmínek je pro Sklostroj závazná pouze, je-li výslovně uvedena v Objednávce Sklostroje, případně 
je-li obsažena v přijetí nabídky Dodavatele Sklostrojem a Sklostroj tuto změnu a/nebo úpravu výslovně písemně potvrdí. 
 
5. Náklady na dopravu, montáž a instalaci. 1. Není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak, kupní cena stanovená v Objednávce zahrnuje 
jakékoli náklady spojené s balením, přepravou, pojištěním, nakládkami, vykládkami, překládkami, montážemi, instalacemi, zkouškami nebo 
jiným obdobným plněním souvisejícím se splněním Smlouvy, a Sklostroji nebudou za tyto služby účtovány žádné další poplatky. Veškeré 
zásilky určené Sklostroji, za něž se účtují poplatky za přepravu, budou Dodavatelem zaplaceny předem. Dodavatel neučiní žádnou zásilku 
na dobírku a Sklostroj není povinen převzít jakoukoli zásilku od Dodavatele, bude-li její převzetí podmíněno zaplacením jakýchkoli cen za 
přepravu, daní, poplatků, cel a/nebo jiných plateb; převezme-li tuto zásilku, je oprávněn požadovat po Dodavateli bezodkladné nahrazení 
veškerých takto zaplacených částek. Kupní cena stanovená v Objednávce zahrnuje veškeré daně a poplatky vážící se k a/nebo související s 
nákupem zboží Sklostrojem na základě této Objednávky, zejména pak zahrnuje daň z přidané hodnoty a/nebo jakoukoli jinou obdobnou daň 
či poplatek, a to i tehdy, není-li v Objednávce výslovně uveden. 
 
2. Je-li ve Smlouvě výslovně ujednáno, že se platí cena přepravy a/nebo jiných činností vykonávaných v souvislosti s plněním Smlouvy dle 
skutečných nákladů, pak platí, že u vnitrostátní přepravy může takováto cena činit nejvýše 500 Kč, u mezinárodní přepravy může takováto 
cena činit nejvýše 1500 Kč (nebo v jiné měně dle kursu vyhlášeného ČNB ke dni provedení zahájení přepravy) a ohledně jakýchkoli jiných 
činností nejvýše částka obvyklá v obchodním styku ke dni provedení dané činnosti. Jakékoli částky nad tento limit je Dodavatel oprávněn 
účtovat Sklostroji pouze s jeho předchozím souhlasem.  
 
6. Dodací podmínky. Není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak, platí, že pro jakoukoli dodávku dle Objednávky platí dodací podmínky 
DDP (Incoterms 2020) s místem dodání Přepeře č. p. 210, 512 61, Česká republika, případně, je-li tak uvedeno v Objednávce, adresa 
konečného příjemce nebo jiné místo specifikované Sklostrojem. 
 
7. Změny. 1. Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu Sklostroje provádět jakékoli změny zboží oproti specifikaci zboží uvedené 
v Objednávce, jako např. změny co do objemu, specifikace, provedení aj. Zjistí-li Dodavatel, že je nezbytné či vhodné provést jakoukoli změnu, 
je povinen o tom Sklostroj bezodkladně informovat a provést změnu až po obdržení písemného souhlasu Sklostroje. 
 
2. Sklostroj je oprávněn až do převzetí zboží udělit Dodavateli pokyn k provedení jakýchkoli změn ve specifikaci zboží a Dodavatel je povinen 
dodat zboží dle takto oznámeného pokynu. Drobné změny specifikace zboží je Dodavatel povinen učinit bez dalšího a bez nároku na navýšení 
ceny nebo prodloužení dodací lhůty. Má-li Dodavatel za to, že změna požadovaná Sklostrojem je natolik zásadní, že může mít dopad na 
sjednanou dodací lhůtu nebo cenu dle Smlouvy, je povinen bezodkladně, nejpozději však do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne obdržení 
pokynu, o tom Sklostroj informovat a tento dopad na dodací lhůtu či cenu vyčíslit; nezašle-li Dodavatel Sklostroji oznámení o dopadu na 
dodací lhůtu nebo cenu zboží, platí, že Dodavatel nemá právo domáhat se navýšení ceny zboží nebo prodloužení dodací lhůty v návaznosti 
na pokyn Sklostroje k provedení změny. 
 
8. Dokumentace. 1. Nedílnou součástí dodávky zboží je i dodávka veškeré dokumentace související se zbožím. Dodavatel je zejména 
povinen dodat Sklostroji veškeré záruční listy, návody k obsluze, návody k údržby, plány mazání, soupisy náhradních dílů, výrobní výkresy, 
certifikáty původu prohlášení o shodě zboží a další dokumentaci nezbytnou k řádnému a úplnému užívání zboží v místě užívání zboží, je-li 
Dodavateli známo, jinak v České republice. Není-li ujednáno jinak, veškerá dokumentace musí být předána alespoň v elektronické podobě a 
jednom písemném vyhotovení. Není-li dodána kompletní dokumentace ke zboží, platí, že zboží nebylo zcela dodáno. 

http://www.sklostroj.cz/
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2. Přijetím Objednávky Dodavatel vůči Sklostroji prohlašuje, že od Sklostroje obdržel veškeré informace nezbytné k výrobě a dodání zboží 
v náležitém provedení a specifikaci, které bude vhodné ke sjednanému nebo Dodavateli jinak známému účelu, obdržel od Sklostroje 
uspokojivá vysvětlení všech nejasností (pokud takové byly), náležitě si prostudoval veškerou dokumentaci jemu dodanou Sklostrojem za 
účelem výroby, dodání a instalace zboží a neshledal v ní žádné vady či nedostatky a potvrzuje, že je schopen dodat zboží a poskytnout jiné 
plnění dle Smlouvy ve sjednané lhůtě a za sjednanou cenu bez nutnosti jakýchkoli změn, úprav nebo vícenákladů. 
 
3. Dodavatel se zavazuje, že v přiměřené době před provedením dodávky dá Sklostroji veškeré zvláštní pokyny týkající se skladování zboží, 
přepravy zboží a jiné manipulace a nakládání se zbožím, které se odchylují od běžného nakládání se strojírenskými výrobky. Je-li to nezbytné 
nebo vhodné, Dodavatel je povinen vyznačit tyto pokyny na obalu zboží. 
 
9. Omezení odpovědnosti. Odpovědnost Sklostroje vůči Dodavateli, jeho zaměstnancům, zástupcům, agentům, dodavatelům nebo 
subdodavatelům za jakýkoli nárok přímo či nepřímo vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související v žádném případě nepřesáhne částku ve 
výši kupní ceny zboží, k nimž se tento nárok váže. Sklostroj současně odpovídá pouze za skutečnou škodu; odpovědnost Sklostroje vůči 
Dodavateli za ušlý zisk, výrobní ztráty nebo jiné nepřímé či následné škody se vylučuje. Sklostroj dále není povinen vůči Dodavateli k hrazení 
jakýchkoli smluvních pokut a/nebo jakýchkoli jiných sankčních nároků.  
 
10. Dodací lhůta. 1. Odeslání a doručení bude provedeno v souladu s Objednávkou; není-li v Objednávce uvedena lhůta, zboží musí být 
dodáno nejpozději do patnácti (15) dnů od vystavení Objednávky Sklostrojem.  
 
2. Veškeré dodací lhůty uvedené v Objednávce jsou závazné; veškeré doložky nebo výhrady Dodavatele o nezávaznosti dodacích lhůt 
Sklostroj odmítá. Dodavatel bere na vědomí, že jakékoli prodlení nebo jiné vadné plnění jeho povinností může mít podstatný vliv na výrobní 
a provozní činnost Sklostroje, zejména s ohledem na návaznosti v technologickém a výrobním procesu a může mít dopad na plnění závazků 
Sklostroje vůči jeho zákazníkům. V případě hrozícího prodlení je Dodavatel povinen Sklostroj bezodkladně informovat, sdělit důvody prodlení 
a přijmout efektivní opatření za účelem odstranění rizika prodlení Dodavatele. 
 
3. Sklostroj je oprávněn, dle svého uvážení a bez újmy k jakýmkoli dalším svým právům, částečně odstoupit od této Smlouvy v rozsahu 
jakékoli nesplněné části Objednávky, a to až do okamžiku, než Dodavatel provede řádnou a úplnou dodávku zboží ve lhůtách uvedených v 
Objednávce. Sklostroj není povinen přijmout jakoukoli částečnou či neúplnou dodávku zboží. Přijetí části zboží uvedeného v Objednávce 
nezavazuje Sklostroj k přijetí jakýchkoli budoucích částí dodávek. 
 
11. Nebezpečí škody na věci, přechod vlastnictví. 1. Nebezpečí škody na veškerém zboží dodávaném na základě Smlouvy přechází z 
Dodavatele na Sklostroj v souladu se sjednanými dodacími podmínkami Incoterms; nejsou-li tyto sjednány, platí, že Dodavatel nese riziko 
nebezpečí škody na zboží až do okamžiku jeho převzetí Sklostrojem. 
 
2. Nepřešlo-li vlastnické právo dříve, platí, že Sklostroj nabývá vlastnické právo ke zboží v okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží. 
 
3. Poskytne-li Sklostroj Dodavateli jakékoli věci za účelem splnění Smlouvy (modely, vzorky, dílce apod.), pak tyto věci zůstávají ve vlastnictví 
Sklostroje a Dodavatel k nim nenabývá žádná věcná práva, a to ani zadržovací právo. Dodavatel je povinen tyto věci ve vlastnictví Sklostroje 
držet a evidovat odděleně od věcí ve svém vlastnictví a současně tyto věci dostatečným způsobem fyzicky označit tak, aby o vlastnickém 
právu Sklostroje k těmto věcem nepanovala jakákoli pochybnost.  
 
12. Právo Sklostroje provést kontrolu. 1. Sklostroj je oprávněn, nikoli však povinen, provádět kontrolu procesu výroby zboží na závodě 
Dodavatele. Sklostroj je oprávněn vyslat své zástupce na závod nebo jinou provozovnu Dodavatele, v níž dochází k výrobě či kompletaci 
zboží, a provést na místě kontrolu technologických postupů, jakosti již vyrobených částí zboží, dodržování harmonogramu dodávek, jakož i 
dalších skutečností relevantních pro řádné a včasné splnění Smlouvy, a to na základě oznámení zaslaného Dodavateli alespoň 3 dny přede 
dnem plánované kontroly. Dodavatel je povinen umožnit zástupcům Sklostroje vstup do svého závodu, zejména do prostor, kde dochází 
k výrobě zboží, a poskytnout veškeré informace a součinnost za účelem provedení kontroly. 
 
2. Vedle kontroly na závodě Dodavatele je Sklostroj oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat plnění smluvních závazků Dodavatele i jinak, 
zejména je oprávněn vyžádat si od Dodavatele veškeré informace týkající se procesu výroby zboží, včetně informací o dodavatelském řetězci 
Dodavatele. Dodavatel je povinen poskytnout Sklostroji bezodkladně veškeré požadované informace. 
 
3. Sklostroj je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat a testovat veškeré zboží dodané na základě Smlouvy. Skutečnost, že Sklostroj 
převzal zboží nebo uhradil cenu zboží, nelze vykládat jako potvrzení Sklostroje o bezvadnosti či úplnosti dodávky. Sklostroj může odmítnout 
některé nebo všechny části zboží, které jsou nevyhovující. Pokud Sklostroj neprovede kontrolu dodaného zboží, (i) Dodavatel tím není 
zproštěn žádné ze svých povinností a (ii) Sklostroj tím nepozbude žádné ze svých práv spojených s dodávkou zboží Dodavatelem. Materiál 
dodaný v objemu překračujícím požadavek Sklostroje může být vrácen na náklady Dodavatele. Dojde-li k odmítnutí zboží, bude uchováváno 
na nebezpečí a náklady Dodavatele a Dodavatel také ponese riziko ztráty a/nebo poškození tohoto zboží, dokud jej zpět neobdrží. 
 
4. Stanoví-li Smlouva povinnost provedení jakýchkoli zkoušek zboží po uvedení zboží do provozu, Dodavatel je povinen na svůj účet zajistit 
veškeré činnosti, materiály, suroviny a podmínky nezbytné k úspěšnému provedení předepsaných zkoušek. Dodavatel je povinen vyzvat 
Sklostroj k účasti na zkoušce v přiměřené době přede dnem jejího konání. Zkouška se považuje za úspěšnou pouze tehdy, bylo-li shledáno, 
že zboží je prosté vad, je vhodné ke svému účelu a dosahuje sjednaných výkonnostních parametrů. O každé zkoušce bude sepsán písemný 
protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran; nepřítomnost zástupce Sklostroje při zkoušce nezbavuje Dodavatele jeho 
povinností ze Smlouvy. 
 
13. Prohlášení a ujištění. 1. Dodavatel výslovně prohlašuje a zaručuje se Sklostroji, že veškerý materiál, práce, výrobky a zboží dodané na 
základě této Smlouvy:  
(a) přesně odpovídají všem specifikacím, nákresům, popisům, vzorkům či jiným údajům (i) uvedeným v Objednávce, (ii) předaným Sklostroji 
a/nebo jím schváleným a (iii) zveřejněným Dodavatelem na internetu a/nebo uvedeným na jeho webových stránkách (např. v online brožuře 
či katalogu) v době vystavení Objednávky Sklostrojem;  
(b) budou vhodné a využitelné pro zamýšlený účel dle dohody mezi Sklostrojem a Dodavatelem;  
(c) budou kvalitní a prosté veškerých vad materiálu a provedení;  
(d) budou provedené na úrovni a s odbornou péčí odpovídající současným platným a odborným postupům; 
(e) budou nové a nikoli opravované nebo repasované, ledaže s tím Sklostroj písemně vyjádří svůj souhlas; a  
(f) nebudou v rozporu s žádným patentem, užitným vzorem, autorským právem, právem k topografii, ochrannou známkou, obchodním 
tajemstvím, nebo jiným právem duševního vlastnictví třetí osoby, ať již chráněným na základě zákona nebo smlouvy.  
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2. Dodavatel dále výslovně prohlašuje a zaručuje se Sklostroji, že výroba a prodej zboží dodávaného na základě Objednávky je v souladu se 
všemi platnými zákonnými a podzákonnými předpisy ve všech jurisdikcích, v nichž se nachází Sklostroj a jeho odběratelé, zejména (a) se 
všemi zákonnými a podzákonnými předpisy upravujícími bezpečnost, ochranu zdraví a přírodního prostředí, (b) se všemi zákonným i a 
podzákonnými předpisy upravujícími design, výrobu, zkoušky, označení, bezpečnost a přepravu tohoto zboží. Dodavatel se zejména zaručuje, 
že zboží bude mít veškeré nezbytné certifikace, osvědčení, prohlášení a povolení, která jsou nezbytná k jeho provozování/využití 
k zamýšlenému účelu ve státě, v němž mají být využívány; není-li Dodavateli stát využívání zboží ke dni uzavření Smlouvy znám, platí, že 
zboží musí být způsobilé k použití alespoň v členských státech Evropské unie a Eurasijského ekonomického svazu. 
 
3. Dodavatel prohlašuje a zaručuje se, že se před přijetím Objednávky s odbornou péčí přesvědčil o (i) správnosti a úplnosti veškerých 
technických podkladů a výkresů poskytnutých Sklostrojem za účelem přípravy nabídky a že upozornil na veškeré chyby, rozpory a neúplné 
údaje, které by mohly narušit řádné plnění povinností Dodavatelem a (ii) o tom, že cena uvedená v Objednávce pokrývá veškeré jeho smluvní 
dodávky za účelem dodání zboží a poskytnutí veškerého dalšího plnění dle Smlouvy.  
 
4. Dodavatel se zaručuje, že Sklostroj získá k veškerému zboží (včetně jeho jakýchkoliv součástí, příslušenství nebo náhradních dílů) jím 
zakoupenému na základě Objednávky výlučné, nesporné a neomezené vlastnické právo, přičemž toto zboží bude zejména prosto veškerých 
zástavních práv, věcných i jiných práv Dodavatele nebo třetích osob; stanoví-li právní úprava zákonné zástavní právo nebo jiné zajištění 
prodávajícího k dodávanému zboží, toto právo se tímto výslovně vylučuje. 
 
5. Dodavatel se dále zaručuje, že Sklostroj ani jeho odběratelé nepotřebují k užívání zboží žádnou licenci, případně že tato licence je na 
Sklostroj převedena při předání zboží a je dále plně převoditelná Sklostrojem na veškeré jeho odběratele a další třetí osoby bez nutnosti 
vynaložení jakýchkoli dalších nákladů či licenčních poplatků. Převzetí materiálu, prací, výrobků nebo zboží, ani úhrada za ně nepředstavuje 
vzdání se práva Sklostroje na plnění tohoto ustanovení. Dojde-li k porušení tohoto ujištění, je Sklostroj oprávněn dle svého výhradního uvážení 
a bez nutnosti vzdávat se jiných práv vrátit nevyhovující zboží oproti vrácení jeho plné kupní ceny Dodavatelem nebo požádat o okamžitou 
nápravu vad nebo výměnu takového zboží. 
 
6. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy má platné pojištění odpovědnosti za škodu pokrývající škody, které mohou být způsobeny 
plněním této Smlouvy nebo v souvislosti s ní Sklostroji, jeho zaměstnancům, agentům, dodavatelům, zákazníkům a konečným příjemcům, a 
to s adekvátním pojistným limitem. Dodavatel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu plnění Smlouvy a předložit na 
první vyzvání Sklostroji příslušnou platnou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát.  
 
7. Dodavatel bere na vědomí, že Sklostroj při uzavírání Smlouvy v plném rozsahu vychází z jednotlivých prohlášení a ujištění uvedených v 
tomto článku a považuje je za podstatná při rozhodování, zda vystavit Objednávku či nikoli. Dodavatel Sklostroj proto ujišťuje, že tato 
prohlášení a ujištění jsou ke dni uzavření této Smlouvy ve všech podstatných ohledech pravdivá, úplná a nejsou zavádějící. Dodavatel se 
dále zavazuje odškodnit Sklostroj za jakoukoli škodu, která Sklostroji vznikne v důsledku toho, prokáže-li se jakékoli prohlášení a/nebo ujištění 
učiněné Dodavatelem v rámci této Smlouvy jako nepravdivé, neúplné a/nebo zavádějící. 
 
14. Záruka za jakost. 1. Dodavatel poskytuje Sklostroji na veškeré dodávané zboží záruku za jakost o délce 24 (dvacet čtyři) měsíců („Záruční 
doba“), není-li v Objednávce stanoveno, že Dodavatel poskytuje záruku delší. Stanoví-li Smlouva povinnost provedení zkoušek zboží po jeho 
uvedení do provozu, Záruční doba začíná běžet ode dne provedení poslední úspěšné zkoušky bezvadného zboží, jinak ode dne převzetí 
bezvadného zboží. Poskytuje-li však Dodavatel nebo jiný výrobce na zboží (část, příslušenství nebo součást zboží) záruku, která je delší než 
Záruční doba dle těchto Podmínek, platí tato delší Záruční doba.  
 
2. Dodavatel garantuje, že zboží bude ke dni přechodu nebezpečí škody a dále po celou Záruční dobu prosté jakýchkoli množstevních, 
právních a jakostních (včetně kosmetických) vad, tj. zejména že bude úplné, bude způsobilé ke svému účelu, bude vykazovat sjednané 
vlastnosti, dosahovat sjednaných výkonnostních parametrů a bude splňovat veškeré zákonné požadavky, zejména požadavky ohledně 
ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Nejsou-li ve Smlouvě vlastnosti nebo parametry výslovně sjednány, pak musí mít vlastnosti 
a splňovat parametry uvedené v jakékoli nabídce, technické specifikaci, technickém pasportu nebo propagačním materiálu Dodavatele, 
z nichž Sklostroj vycházel při vystavení Objednávky Dodavateli, jinak vlastnosti obvyklé. 
 
3. Zjistí-li Sklostroj, že zboží má jakoukoli vadu, Dodavatel je povinen ji neprodleně odstranit, a to i tehdy, pokud odstranění vady trvá po 
uplynutí Záruční doby za předpokladu, že vada byla oznámena před skončením Záruční doby. Sklostroj je oprávněn uplatnit jakoukoli vadu 
zboží bez jakéhokoli omezení kdykoli v průběhu Záruční doby. 
 
4. O způsobu odstranění vady rozhoduje dle vlastního uvážení Sklostroj, a to zejména (i) opravou zboží, (ii) dodáním chybějící části zboží, 
(iii) výměnou zboží, (iv) poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží nebo (v) odstoupením od Smlouvy. Volbu způsobu odstranění vady je 
Sklostroj oprávněn kdykoli změnit; v případě změny způsobu odstranění vady Sklostrojem přísluší Dodavateli pouze prokázané vícenáklady 
související se změnou způsobu odstranění vady. V případě vzniku jakékoli škody v důsledku vady zboží je Sklostroj oprávněn uplatnit vůči 
Dodavateli veškeré škody způsobené vadným plněním Dodavatele. 
 
5. Není-li v Objednávce stanovena kratší lhůta, Dodavatel je povinen začít s odstraňováním vady zboží nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin 
ode dne jejího nahlášení a odstranit vadu nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů. V případě, že vada zboží nebude odstraněna v uvedené 
lhůtě, Sklostroj je oprávněn, nikoli však povinen, zajistit provedení opravy sám nebo kvalifikovanou třetí osobou na riziko a na náklady 
Dodavatele, a to bez újmy k dalšímu trvání záruky za jakost; hrozí-li v důsledku výskytu vady bezprostředně vznik značné škody, Sklostroj je 
oprávněn takto postupovat i před uplynutím uvedené lhůty. Jakékoli další nároky Sklostroje vůči Dodavateli zůstávají nedotčeny.  
 
6. Uplatní-li Sklostroj nárok na dodání chybějící části zboží, výměnu zboží nebo opravu zboží, které bylo určeno k použití v provozovně 
konečného zákazníka, povinnost Dodavatele zahrnuje i povinnost bezplatně doručit chybějící nebo náhradní zboží do provozovny konečného 
zákazníka nebo zajistit opravu zboží v provozovně konečného zákazníka. To neplatí, pokud Sklostroj sdělí Dodavateli, že na splnění této 
povinnosti netrvá; v takovém případě je Sklostroj oprávněn zorganizovat přepravu zboží sám a tyto náklady vyúčtovat Dodavateli. 
 
7. Záruční doba pro opravené nebo nahrazené části zboží začíná nově běžet ukončením opravy. V případě ostatních částí zboží, které 
v důsledku vzniku vady nemohly být řádně užívány v důsledku poruchy, provádění oprav nebo čekání na dodání náhradních dílů, se Záruční 
doba prodlužuje o dobu tohoto přerušení. 
 
15. Poprodejní a pozáruční podpora. Dodavatel se zavazuje, že po dobu nejméně 10 (deseti) let po dodání zboží bude Sklostroji prodávat 
náhradní díly a příslušenství k dodanému zboží a poskytovat další standardní poprodejní podporu, kterou poskytuje svým zákazníkům, a to 
za podmínek obvyklých v obchodním styku, které nebudou horší, než za jakých dodává stejné nebo srovnatelné zboží a/nebo služby jiným 
zákazníkům. Dodavatel se zejména zavazuje, že nebude Sklostroji prodávat náhradní díly, poskytovat servisní podporu nebo poskytovat jiné 
plnění související se zbožím za vyšší ceny, než za něž takové plnění poskytuje jiným zákazníkům (přičemž v žádném případě nebude 
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Dodavatel dodávat Sklostroji za vyšší než za standardní ceníkové ceny Dodavatele) ani že dodací lhůty pro dodávky objednané Sklostrojem 
nebudou delší, než v jakých Dodavatel ve stejném časovém období dodává jiným zákazníkům. 
 
16. Cena, platební podmínky a fakturace. 1. Cena dle Smlouvy je sjednána jako fixní a zahrnuje veškeré plnění Dodavatele související 
s předmětem Smlouvy, ať již je toto plnění v Objednávce výslovně specifikováno či nikoli, dle okolností zejména pak náklady související 
s výrobou zboží, náklady na přípravu a kontrolu dokumentace, náklady na školení personálu Sklostroje nebo konečného zákazníka, náklady 
na přepravu, instalaci a uvedení zboží do provozu včetně nákladů na přepravu a pobyt personálu Dodavatele, náklady na provedení veškerých 
testů a zkoušek nezbytných k ověření funkčnosti zboží nebo jiné technické pomoci. Dodavatel není oprávněn požadovat navýšení ceny ani 
na zaplacení odměny za jakékoli dodatečné dodávky, výkony či vícepráce bez předchozího písemného souhlasu Sklostroje. 
 
2. Veškeré ceny a částky na základě Objednávky budou placeny ve měně, v níž je vyjádřena cena zboží. Riziko kolísání směnných kursů 
nese Dodavatel. Není-li v Objednávce výslovně ujednáno jinak, platí, že Dodavatel nemá právo požadovat zaplacení zálohy a cena dle 
Objednávky bude fakturována po dodání, nebo po úspěšném provedení veškerých předepsaných zkoušek, podle toho, co nastane později. 
Je-li zálohová platba sjednána, opožděné uhrazení zálohové platby neopravňuje Dodavatele k posunutí dodacích lhůt dle Smlouvy, ledaže 
Dodavatel Sklostroj písemně upomenul a vyzval k zaplacení zálohy v dodatečné přiměřené lhůtě. Sklostroj je oprávněn proti jakýmkoli 
částkám splatným na základě této Smlouvy provádět zápočty jakýchkoli svých pohledávek nebo jiných nároků (ať už nepromlčených a/nebo 
promlčených), které může mít vůči Dodavateli, bez ohledu na dobu a způsob jejich vzniku. 
 
3. Cena je splatná ve lhůtě 90 (devadesát) dní ode dne řádného dodání zboží Sklostroji či provedení poslední předepsané zkoušky, byla-li 
sjednána, nebo doručení řádné faktury Dodavatele Sklostroji, podle toho, který z těchto okamžiku nastane později; přijetím Objednávky 
Dodavatel stvrzuje, že takto stanovená doba splatnosti není vůči němu hrubě nespravedlivá a že je zohledněna v ceně zboží. Vykazuje-li 
zboží jakékoli, třebaže nepodstatné vady, Sklostroj je oprávněn pozastavit platbu celé ceny do úplného odstranění vad. Nesplňuje-li faktura 
vystavená Dodavatelem veškeré náležitosti platných právních předpisů nebo požadavky předem sdělené Dodavateli Sklostrojem, Sklostroj je 
oprávněn vystavenou fakturu až do dne její splatnosti vrátit a vyzvat Dodavatele k vystavení nové řádně vystavené faktury; v takovém případě 
nová doba splatnosti ceny běží ode dne vystavení nově vystavené faktury. 
 
4. Dodavatel je povinen doručit Sklostroji fakturu v písemné podobě na adresu sídla Sklostroje nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
faktury@sklostroj.cz. Dodavatel bere na vědomí, že faktury doručené Sklostroji jiným způsobem nebo na jinou adresu se považují za 
nedoručené.  
 
5. V případě prodlení Sklostroje se zaplacením ceny nebo kterékoli její částky k dlužné částce přirůstá smluvní úrok z prodlení ve výši sazby 
12M Euribor platné vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, zvýšené o 4 procentní body. 
 
6. Platební ani jiné podmínky uvedené na faktuře Dodavatele, které jsou v rozporu s podmínkami Objednávky, nejsou platné ani účinné, 
ledaže je Sklostroj písemně schválí.  
 
7. Dodavatel přebírá na sebe riziko podstatné změny okolností co do změny měnových kursů, cenové hladiny materiálu, cen práce 
zaměstnanců a dodavatelů, cen přepravy a ceny dalších vstupů nezbytných ke splnění Smlouvy. 
 
17. Odškodnění. 1. Dodavatel se zavazuje Sklostroj odškodnit a chránit jej před veškerými:  
a) nároky (bez ohledu na to, kým jsou uplatňovány) v souvislosti s osobní újmou nebo škodou na majetku přímo či nepřímo vzniklou v důsledku 
používání, držby nebo vlastnictví zboží dodaného na základě této Smlouvy;  
b) nároky, povinnostmi, ztrátami, škodami, náklady a výdaji (včetně nákladů právního zastoupení) vzniklými v důsledku skutečného nebo 
tvrzeného porušení práva k patentu, autorského práva, práv k topografiím, ochranným známkám, obchodního tajemství nebo jiného práva 
duševního vlastnictví, zákonem chráněného nebo smluvního práva třetí osoby ve vztahu ke zboží dodaného na základě Smlouvy.  
 
2. V co nejširším rozsahu přípustném v souladu s příslušnými právními předpisy slib odškodnění poskytnutý na základě tohoto článku této 
Smlouvy přetrvá v platnosti a bude účinný i po zániku této Smlouvy. 
 
18. Náhrada škody. Bez vyloučení jakýchkoli jiných dalších práv Sklostroje vznikajících na základě této Smlouvy anebo příslušných právních 
předpisů se Smluvní strany dohodly, že Sklostroj je oprávněn vůči Dodavateli uplatňovat jakékoli ztráty, výdaje (včetně přiměřených nákladů 
právního zastoupení) anebo škody utrpěné v důsledku toho, že Dodavatel nedodal zboží včas a řádně nebo jinak porušil tuto Smlouvu, 
zejména výdaje utrpěné v souvislosti s nákupem náhradního zboží či náhradu vedlejších a následných škod způsobených selháním nebo 
neplněním Dodavatele, včetně škod a smluvních sankcí, které vůči Sklostroji uplatní jeho zákazník v důsledku selhání či neplnění Dodavatele. 
Stejně tak se Dodavatel zavazuje k uhrazení veškerých škod způsobených nedodržením ujednání těchto Podmínek týkajících se práv 
duševního vlastnictví. Je-li ve Smlouvě ujednána smluvní pokuta pro porušení povinnosti Dodavatele, platí, že nárokem Sklostroje na smluvní 
pokutu není nikterak dotčen jeho nárok na náhradu škody vůči Dodavateli. 
 
19. Práva duševního vlastnictví. Dodavatel souhlasí s tím, že veškerá díla, která vytvoří sám anebo ve spolupráci s třetími osobami v rámci 
plnění Smlouvy nebo při vývoji materiálů určených k dodání, včetně všech meziproduktů a dílčích verzí (dále jen „Produkty”) se okamžikem 
vytvoření Produktů (nebo v případě děl, k nimž lze uplatnit autorské právo, okamžikem jejich zachycení na hmotný substrát) automaticky 
stávají výhradním majetkem Sklostroje, který bude vlastnit všechna práva, včetně zákonem chráněných práv a práv duševního vlastnictví k 
Produktům. V nejširším rozsahu přípustném na základě příslušných právních předpisů se tímto Dodavatel zavazuje Sklostroji bezúplatně 
(a/nebo případně za minimální zákonem požadovanou hodnotu) poskytnout veškerá majetková a jiná práva duševního vlastnictví týkající se 
Produktů, která Sklostroj z jakéhokoli důvodu nenabude na základě výše uvedeného. 
 
20. Úplná dohoda. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Dodavatelem a Sklostrojem. 
 
21. Důvěrnost. 1. Dodavatel se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost ohledně veškerých listin, údajů a jakýchkoli jiných informací smluvní, 
obchodní nebo technické povahy, které mu jsou předány nebo sděleny Sklostrojem nebo které se jinak dozví v souvislosti jednáním o uzavření 
Smlouvy nebo jejím plněním, a to po časově neomezenou dobu, dokud se tyto skutečnosti nestanou veřejně známými. Dodavatel se zavazuje, 
že důvěrné informace budou zpřístupněny pouze těm zaměstnancům Dodavatele, kteří tyto informace nezbytně potřebují k výkonu práce při 
plnění Smlouvy, nebo osobám, které budou smluvně zavázány k mlčenlivosti přinejmenším ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán Dodavatel 
vůči Sklostroji, a že přijme adekvátní interní technická opatření k předejití úniku důvěrných informací dle těchto Podmínek. 
 
2. Dodavatel se zejména zavazuje zajistit, že on i jeho dodavatelé, zaměstnanci, členové orgánů, zástupci, agenti nebo i jiní spolupracovníci 
budou zachovávat důvěrnost zejména ohledně jakýchkoli cen sjednaných mezi Sklostrojem a Dodavatelem, ať již dle Smlouvy nebo jakýchkoli 
jiných smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Sklostrojem, informací ohledně objednávek, technických specifikací dodávek nebo žádosti o 
nacenění a dalších neveřejných činností týkající se Sklostroje, jakož i k veškerým informacím týkajících se připravovaných nebo realizovaných 
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zakázek a projektů Sklostroje a bude k nim přistupovat jako k obchodnímu tajemství. Dodavatel je oprávněn používat zakázky realizované 
pro Sklostroj jako referenci pouze s předchozím písemným souhlasem Sklostroje. 
 
3. Dodavatel dále souhlasí s tím, že veškeré výkresy, modely, šablony, vzory a podobné předměty (dále jen „Technická dokumentace“) 
poskytnuté Sklostrojem Dodavateli nesmí být ponechávány k dispozici nebo jinak zpřístupňovány neoprávněným třetím osobám. Produkty 
vyrobené Dodavatelem na základě Technické dokumentace Sklostroje musí být v souladu s takto poskytnutou dokumentací. Tuto Technickou 
dokumentaci lze užít jen výlučně v rámci dohody se Sklostrojem. Není dovoleno jakékoli použití této Technické dokumentace bez předchozího 
souhlasu Sklostroje; přenecháním Technické dokumentace Dodavateli za účelem splnění Smlouvy, příp. za jakýmkoli jiným účelem Sklostroj 
neuděluje Dodavateli jakékoli právo k předmětům duševního vlastnictví obsaženým v Technické dokumentaci. Dodavatel se zavazuje, že po 
skončení spolupráce se Sklostrojem, případně na první výzvu Sklostroje Technickou dokumentaci předá Sklostroji nebo, není-li to možné, 
zničí veškeré listinné i elektronické kopie Technické dokumentace a neponechá si žádnou jejich kopii. Dodavatel se zavazuje, že bude k 
veškerým nikoliv veřejným technickým informacím, o kterých se dozví prostřednictvím obchodních vztahů se Sklostrojem, přistupovat jako k 
obchodnímu tajemství. 
 
4. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce neplatí v případě, obdrží-li Dodavatel výslovný písemný souhlas se zpřístupněním důvěrné 
informace třetí osobě, stane-li se důvěrná informace veřejně známou nebo je-li Dodavatel povinen zpřístupnit důvěrnou informaci na základě 
rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci; o takovémto případě je však Dodavatel povinen Sklostroj informovat bezodkladně po 
obdržení výzvy příslušného orgánu o vydání důvěrné informace. 
 
5. Dodavatel je povinen zajistit, aby se jak on, tak i jeho zaměstnanci, členové orgánů, zástupci, agenti nebo jiní spolupracovníci zdrželi 
veřejných negativních vyjádření o Sklostroji nebo smluvní spolupráci Sklostroje s Dodavatelem ve veřejných sdělovacích prostředcích. 
 
6. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn využívat dodávané zboží, Sklostroj, název Sklostroje, logo Sklostroje ani 
ochrannou známku Sklostroje jako referenci nebo k jakýmkoli marketingovým účelům. 
 
22. Zvláštní ustanovení pro jiné smluvní typy. 1. Spočívá-li předmět plnění Smlouvy v provedení díla, ustanovení Podmínek se použijí 
obdobně, nestanoví-li tento odstavec něco jiného. Dodavatel se při provádění díla zavazuje řídit se veškerými pokyny Sklostroje; je však 
povinen upozornit Sklostroj na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za škodu. Má se za to, že cena díla je ujednána pevnou částkou a 
jsou v ní zahrnuty veškeré činnosti související s prováděním díla, třebaže nejsou ve Smlouvě nebo jiných materiálech výslovně zmíněny. Je-
li však cena díla stanovena dle rozpočtu, platí, že rozpočet je sjednán jako závazný a Dodavatel zaručuje jeho úplnost. Není-li v Objednávce 
výslovně ujednáno jinak, Dodavatel nemá právo požadovat poskytnutí zálohy. Dodavatel nese riziko nebezpečí škody na předmětu díla až 
do předání díla. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na Sklostroj okamžikem, kdy je předmět díla dopraven či jinak vnesen do závodu 
Sklostroje nebo na jiné sjednané místo určení, ledaže vlastnické právo k předmětu díla na Sklostroj má přejít nebo jinak přešlo dříve. Poskytne-
li Sklostroj Dodavateli materiál, součástky nebo jiné věci za účelem vytvoření díla, tyto věci, jakož i předměty z nich vytvořené či složené 
zůstávají ve vlastnictví Sklostroje. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li při zkoušce díla 
předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu a dosáhnout sjednaných výkonnostních parametrů; zkouška musí vždy proběhnout za účasti 
zástupců Sklostroje. Dílo je předáno, potvrdí-li Sklostroj bezvýhradné převzetí díla v písemném předávacím protokolu; Sklostroj není povinen 
převzít dílo, má-li dílo jakékoli vady, třebaže nepodstatné, až do okamžiku jejich úplného odstranění. 
 
2. Spočívá-li předmět plnění Smlouvy v poskytování služeb, ustanovení Podmínek se použijí obdobně, nestanoví-li tento odstavec něco 
jiného. Dodavatel se při poskytování služeb zavazuje řídit se veškerými pokyny Sklostroje; je však povinen upozornit Sklostroj na nevhodnost 
jeho pokynů, jinak odpovídá za škodu. Má se za to, že cena služeb je ujednána pevnou částkou. Je-li však cena služeb stanovena na základě 
hodinové sazby, Dodavatel je povinen řádně vést evidenci odpracovaného času; podmínkou pro vznik nároku na zaplacení ceny služeb je 
bezvýhradné písemné schválení výkazu odpracovaného času Sklostrojem. Není-li v Objednávce výslovně stanoveno jinak, v ceně služeb 
jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele související s poskytováním služeb. Při poskytování služeb je Dodavatel povinen využívat vlastní 
pracovní nástroje a pomůcky. Služby budou poskytovány Dodavatelem průběžně v souladu se Smlouvou, příp. zadáními a pokyny Sklostroje, 
přičemž Sklostroj není povinen Dodavateli přidělovat jakákoli zadání. Uzavření a plnění Smlouvy Dodavatelem neopravňuje Dodavatele 
k právním jednáním jménem Sklostroje, ledaže Dodavatel za tímto účelem obdržel písemnou plnou moc. 
 
3. Smlouvy s nepřetržitým nebo opakujícím se plněním uzavřené na dobu neurčitou je Sklostroj oprávněn vypovědět s měsíční výpovědní 
dobou, která začíná běžet dnem doručení oznámení o výpovědi Dodavateli, neuvede-li Sklostroj v oznámení o výpovědi delší výpovědní 
dobu.  
 
23. Postoupení. Tato Smlouva je závazná i pro příslušné právní nástupce Smluvních stran a plynou z ní práva ve prospěch těchto právních 
nástupců. Dodavatel smí postupovat nebo jinak převádět všechna nebo některá práva nebo závazky z této Smlouvy pouze s předchozím 
písemným souhlasem Sklostroje. V nejširším rozsahu přípustném podle českého práva může Sklostroj tuto Smlouvu, včetně práv a povinností 
Sklostroji z ní vyplývajících, zcela a/nebo částečně postupovat nebo jinak převádět na třetí osoby dle jeho výhradního uvážení.  
 
24. Započtení. Dodavatel je oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky Sklostroje pouze s předchozím písemným souhlasem 
Sklostroje. 
 
25. Oddělitelnost. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným anebo nevymahatelným, zbývající ustanovení 
této Smlouvy zůstanou platná v plném rozsahu za předpokladu, že základní podmínky Smluvních stran Smlouvy zůstanou platné, závazné a 
vymahatelné. V takovém případě se Smluvní strany zavazují takto neplatné, nezákonné anebo nevymahatelné ustanovení nahradit platným, 
zákonným a vymahatelným ustanovením z obchodního a hospodářského hlediska co nejvíce odpovídajícím tomu, co Smluvní strany 
zamýšlely tímto neplatným, protizákonným anebo nevymahatelným ustanovením.  
 
26. Oznamování. Veškerá oznámení, které má nebo může některá ze Smluvních stran podat druhé Smluvní straně, budou písemná a budou 
zasílána této druhé Smluvní straně na adresu jejího sídla nebo na jinou adresu sdělenou v souladu s dohodou Smluvních stran druhé Smluvní 
straně. 
 
27. Sankce, kontrola vývozu. Dodavatel tímto potvrzuje a zaručuje se Sklostroji, že ke dni uzavření Smlouvy a po celou dobu jejího plnění 
(i) bude splňovat veškeré požadavky použitelných předpisů na kontrolu vývozu (kterými se rozumí zejména jakékoli předpisy stanovící osobní, 
finanční, teritoriální a sektorové sankce, jakož i jiná omezující opatření, jakož i další vývozní předpisy ČR a EU a OSN, případně vývozní 
předpisy USA nebo Spojeného království, jsou-li v konkrétním případě použitelné, dále jen „Vývozní a sankční předpisy“); (ii) Dodavatel ani 
žádná s ním spřízněná osoba není přímo ani nepřímo vlastněna ani jinak ovládána žádnou osobou, která je na sankčních seznamech dle 
Vývozních a sankčních předpisů; (iii) Dodavatel, osoby s ním spřízněné, členové orgánů a jeho zaměstnanci jednají v souladu s Vývozními a 
sankčními předpisy ve všech ohledech ani nepodnikají žádné kroky, jejichž cílem by bylo platné omezující opatření obejít a nepodnikají žádné 
činnosti, které by mohly vést k odpovědnosti Dodavatele nebo Sklostroje za možné porušení Vývozních a sankčních předpisů, (iv) bude 
okamžitě písemně informovat Sklostroj v případě, že vůči Dodavateli nebo osobě spřízněné s Dodavatelem budou uplatněny jakákoli 
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omezující opatření nebo se dopustí jakéhokoli porušení předpisů na ochranu vývozu. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto 
odstavce je Dodavatel povinen Sklostroj na první výzvu odškodnit a nahradit veškeré náklady (včetně přiměřených nákladů právního 
zastoupení) související s případnou související odpovědnosti Sklostroje. 

28. Insolvence Dodavatele. Sklostroj může zasláním písemného oznámení Dodavateli odstoupit od této Smlouvy a/nebo její části, pokud (i) 
Dodavatel poruší kterékoli ustanovení této Smlouvy (ii) Dodavatel prohlásil, že není schopen splnit Smlouvu, (ii) se Dodavatel ocitne v platební 
neschopnosti a/nebo (iv) bylo vydáno rozhodnutí o zrušení Dodavatele s likvidací (iv) byl prohlášen úpadek Dodavatele nebo pokud Dodavatel 
podal na sebe insolvenční návrh nebo probíhá-li vůči Dodavateli obdobné insolvenční, konkursní nebo nucené likvidační řízení dle cizí právní 
úpravy. Odstoupí-li Sklostroj od Smlouvy v souladu s tímto článkem, nemá vůči Dodavateli žádné platební povinnosti.  
 
29. Vyšší moc. 1. Smluvní strana neodpovídá za porušení své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, neočekávatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli a/nebo jednání (dále jen 
„Vyšší moc“). Dodavatel však není oprávněn dovolávat se Vyšší moci pro nesplnění smluvních závazků jeho subdodavatelem, a to i tehdy, 
zabránila-li jeho subdodavateli v plnění Vyšší moc, jakož i z jiných důvodů stanovených zákonem.  
 
2. Dovolává-li se Dodavatel důvodně Vyšší moci, je po dobu trvání Vyšší moci zproštěn povinnosti plnit Smlouvu a povinnosti k náhradě škody 
pro porušení Smlouvy, a to v rozsahu, v němž je plnění Smlouvy znemožněno událostí Vyšší moci. Dodavatel může být zproštěn odpovědnosti 
z nesplnění Smlouvy z důvodu Vyšší moci jen, zašle-li Sklostroji písemné oznámení, v němž specifikuje (i) druh události Vyšší moci, která mu 
brání ve splnění Smlouvy a (ii) povinnosti dle Smlouvy, které není schopen splnit v důsledku výskytu události Vyšší moci; k oznámení je 
povinen přiložit listinné důkazy, jimiž věrohodně osvědčí svá tvrzení. Dodavatel je povinen zaslat oznámení bez zbytečného odkladu po vzniku 
události Vyšší moci, jinak je zproštěn odpovědnosti jen od okamžiku, kdy oznámení bylo doručeno Sklostroji. 
 
3. Účinky Vyšší moci dle tohoto článku jsou omezeny pouze v tom rozsahu a po tu dobu, kdy událost Vyšší moci prokazatelně brání Dodavateli 
ve splnění jeho smluvních závazků. Pomine-li událost Vyšší moci, Dodavatel je povinen o tom Sklostroj písemně informovat a bezodkladně 
obnovit plnění Smlouvy. Dodavatel je současně povinen v průběhu trvání události Vyšší moci podniknout veškerá opatření ke zmírnění jejích 
účinků na plnění jeho smluvních závazků. Po pominutí události Vyšší moci je Dodavatel povinen vynaložit veškeré úsilí za účelem eliminace 
či minimalizace vzniklého prodlení. 
 
4. Trvá-li událost Vyšší moci déle než 6 (šest) měsíců, Sklostroj je oprávněn odstoupit od Smlouvy. Trvá-li událost Vyšší moci déle než 12 
(dvanáct) měsíců, Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
 
5. Pro vyloučení pochybností platí, že výskyt pandemie covid-19 ani jakékoli události či skutečnosti s ní související se nepovažují za Vyšší 
moc. 
 
30. Dodatky. Smlouvu lze upravovat, doplňovat a měnit pouze písemnými dodatky. 
 
31. Vzdání se práv. Promine-li Sklostroj Dodavateli jakékoli porušení této Smlouvy, nepromíjí tím žádné další porušení téhož nebo jiného 
ustanovení této Smlouvy. Nebude-li Sklostroj trvat, popř. bude-li opožděně trvat na řádném a úplném plnění kteréhokoliv ustanovení této 
Smlouvy nebo na uplatnění jakýchkoli práv z této Smlouvy, toto nemůže být vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv ze svých práv.  
 
32. Volba práva. Tato Smlouva, stejně jako její platnost, výklad a všechny záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související, se řídí českým 
právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (1980, Vídeň) a Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží 
(1975, New York) se vylučuje.  
 
33. Řešení sporů. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 
 
34. Jazyk. Není-li v Objednávce stanoveno jinak, veškerá komunikace, oznámení, a doklady týkající se zboží musejí být sepsány v českém 
nebo anglickém jazyce. Je-li Dodavateli znám stát, v němž má být zboží využíváno, je povinen opatřit doklady týkající se zboží též s překladem 
do úředního jazyka tohoto státu. 
 
35. Písemná forma. Pro účely této Smlouvy platí, že v písemné formě je vyhotovena jakákoli Objednávka, dodatek, oznámení nebo jiná 
písemnost i tehdy, je-li vyhotovena elektronicky v textové formě, způsobilé zachytit její obsah. 
 
36. Účinnost. Tyto Podmínky se použijí na všechny Objednávky učiněné Sklostrojem ode dne 1. května 2022. 


