
Všeobecné nákupní podmínky společnosti BENEŠ a LÁT a.s., IČ: 257 24 304 („BaL“) 

(dále jen „VOP“) 

platné od 1.5.2021 

I. Užití VOP 

1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluv a 

veškerých objednávek, ve kterých BaL vystupuje jako 

kupující nebo odběratel, bez ohledu na to, jak je v takové 

smlouvě označena. 

1.2. Uzavřením smlouvy dodavatel výslovně souhlasí se 

všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a 

z těchto VOP vyplývajících. 

1.3. V případě, že se smlouva svým obsahem odchyluje od 

těchto VOP, mají ujednání smlouvy přednost před 

odchylnými ujednáními těchto VOP. 

1.4. Vylučuje se uzavření smlouvy na základě přijetí nabídky 

či jiného návrhu na uzavření smlouvy s odchylkou, byť 

by to byla odchylka, která podstatně nemění původní 

podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn 

smlouvy či uzavírání dílčích smluv na takovou smlouvu 

navazujících. 

1.5. Užití obchodních podmínek dodavatele, které nejsou 

písemně sjednány jako součást smluvní dokumentace 

mezi smluvními stranami, se vylučuje. V případě, že 

přijetí objednávky dodavatelem obsahuje odkaz na 

obchodní podmínky dodavatele, které jsou BaL 

prokazatelně známy, je BaL oprávněna do 14 dnů ode 

dne doručení takového přijetí objednávky písemně jej 

vyloučit a v téže lhůtě takové vyloučení přijetí 

objednávky doručit dodavateli; v tomto případě nedojde 

k uzavření smlouvy. Nedoručí-li BaL v uvedené lhůtě 

dodavateli shora uvedené vyloučení přijetí potvrzení 

objednávky, platí, že je smlouva uzavřena s obsahem 

určeným v tom rozsahu, v jakém se obchodní podmínky 

BaL a dodavatele shodují. 

II. Objednávky a uzavření smlouvy 

2.1. Objednávka BaL na dodávku předmětu plnění doručená 

dodavateli je návrhem na uzavření smlouvy. 

2.2. Dodavatel je povinen objednávku ve lhůtě 3 pracovních 

dnů ode dne jejího doručení přijmout – potvrdit a doručit 

ji BaL nebo v této lhůtě sdělit BaL, že objednávku 

odmítá.  

2.3. Smlouva vzniká okamžikem bezvýhradného přijetí 

objednávky dodavatelem; pokud dodavatel nepřijme 

objednávku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. 

Jakákoliv změna učiněná dodavatelem oproti objednávce 

BaL  (tj. jakékoli dodatky, výhrady, omezení nebo jiné 

změny) je považována za nový návrh na uzavření 

smlouvy, který vyžaduje přijetí BaL. Nepřijme-li BaL 

písemně tento nový návrh, platí, že BaL s navrhovanou 

změnou nesouhlasí a smlouva uzavřena není. 

2.4. Dokud nebyla přijatá objednávka doručena BaL, může 

být BaL odvolána a dodavateli v takovém případě vůči 

BaL nevzniká jakýkoli nárok. 

III. Místo a způsob plnění 

3.1. Není-li v objednávce či ve smlouvě uvedeno jinak je 

místem plnění sídlo BaL. 

3.2. Dodání předmětu plnění, a taktéž nebezpečí ztráty nebo 

škody na předmětu plnění, se řídí doložkou DAP dle 

dodacích podmínek INCOTERMS 2020. Pojištění 

k předmětu plnění do okamžiku nabytí vlastnického 

práva k předmětu plnění BaL zajišťuje v plném rozsahu 

a na své náklady dodavatel. 

3.3. Dodavatel splní svůj závazek dodat předmět plnění BaL 

jeho řádným a včasným dodáním do místa plnění, 

v případě díla navíc předvedením jeho způsobilosti 

sloužit ke svému účelu. O dodání předmětu plnění bude 

ze strany BaL potvrzen dodací list, v případě dodání díla 

bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a 

převzetí předmětu plnění. 

3.4. BaL není povinna převzít nesjednané částečné plnění 

nebo plnění většího množství. Plnění před sjednaným 

termínem je možné pouze po písemném souhlasu BaL. 

3.5. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

3.6. Není-li dodavatel schopen dodat předmět plnění řádně a 

včas, je povinen to bezodkladně oznámit BaL, současně 

je povinen informovat o důvodu prodlení a délce jeho 

trvání. Prodlení je považováno za podstatné porušení 

smlouvy a BaL je oprávněna v takovém případě od 

smlouvy odstoupit.  

IV. Termín dodání 

4.1. Není-li termín plnění stanoven smlouvou, je dodavatel 

povinen dodat předmět plnění BaL do 30 dnů od uzavření 

smlouvy. 

V. Platební podmínky 

5.1. Podmínkou splatnosti pohledávek dodavatele je, že má 

BaL k dispozici ověřitelné a formálně správné daňové 

doklady (faktury). 

5.2. Faktura musí obsahovat číslo objednávky BaL a 

náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. BaL je oprávněna vrátit fakturu, pokud 

nebude obsahovat tyto náležitosti nebo má jiné vady 

v obsahu. Námitky k faktuře je nutno oznámit 

neprodleně, nejpozději do 5 dnů od obdržení faktury. 

Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené 

faktury. 

5.3. Splatnost pohledávek dodavatele je 60 dnů od doručení 

řádného daňového dokladu (faktury) BaL. 

5.4. Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči BaL 

postoupit nebo zastavit, pokud nebylo písemně ujednáno 

jinak. 

5.5. BaL je oprávněna jednostranně započíst své splatné i 

nesplatné pohledávky, včetně nároků na smluvní pokutu, 

náhradu škody s kterýmikoliv splatnými i nesplatnými 

pohledávkami dodavatele vůči BaL. 

5.6. Právo BaL vykonat zadržovací právo vůči dodavateli a 

právo BaL započíst vzájemné pohledávky nesmějí být 

omezeny. 

VI. Záruka za jakost a práva z vadného plnění 

6.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, předmět plnění musí 

přesně odpovídat sjednané kvalitě, musí být nový, na 

vysoké technické úrovni, splňovat požadavky stanovené 

smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními 

předpisy. Předmět plnění musí odpovídat všem 

technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním 

normám pro daný druh předmětu plnění, a to jak normám 

závazným, tak normám doporučujícím. Předmět plnění 

jakož i součásti použité k jeho výrobě musí být 
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nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního 

materiálu. Předmět plnění musí přesně odpovídat 

vzorkům nebo výkresům tak, jak je uvedeno 

v objednávce nebo ve smlouvě. Předmět plnění musí být 

schopen podávat standardní výkon požadovaný BaL a 

plně vyhovovat účelu, pro který byl objednán a dodán. 

6.2. Dodavatel poskytuje BaL a zároveň jakýmkoliv jiným 

osobám, které nabydou vlastnické nebo jiné právo 

k předmětu plnění, záruku za jakost předmětu plnění. 

Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude po 

záruční dobu způsobilý k účelu stanovenému ve 

smlouvě, bude mít vlastnosti stanovené BaL, těmito 

VOP, smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, 

jakož i platnými technickými normami, předpisy, 

směrnicemi a vyhláškami, a že si předmět plnění tyto 

vlastnosti beze změny zachová. 

6.3. Předmět plnění musí být prost jakýchkoli vad, faktických 

i právních, zjevných a skrytých, odstranitelných i 

neodstranitelných. 

6.4. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje dodavatel 

na předmět plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne 

řádného dodání předmětu plnění.  

6.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou BaL nemůže 

předmět plnění užívat pro jeho vady, za něž odpovídá 

dodavatel. 

6.6. Při zjištění, že dodaný předmět plnění nebo jeho část 

vykazuje vady, má BaL právo na základě své volby buď: 

6.6.1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního 

předmětu plnění za vadný předmět plnění 

v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15 dnů od oznámení 

vad, jedná-li se o vady, jež činí dodávaný předmět 

plnění nepoužitelným; nebo 

6.6.2. požadovat odstranění vad dodáním chybějícího 

předmětu plnění do 15 dnů od oznámení vady 

dodavateli, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak; nebo 

6.6.3. požadovat odstranění právních vad do 15 dnů od 

oznámení vady dodavateli, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak; nebo 

6.6.4. požadovat odstranění vad opravou předmětu plnění, 

jestliže se jedná o vady opravitelné, vadu je povinen 

dodavatel odstranit do 15 dnů od oznámení vady 

dodavateli, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak; nebo 

6.6.5. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, tato sleva 

však činí vždy minimálně 10 % z celkové kupní ceny; 

nebo 

6.6.6. odstoupit od smlouvy. 

6.7. Uplatní-li BaL nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 

6.6.1 až 6.6.4 VOP a dodavatel neodstraní vady 

v dohodnuté lhůtě a způsobem určeným BaL, nebo 

pokud před uplynutím sjednané lhůty sdělí dodavatel 

BaL, že vady neodstraní, je BaL oprávněna od smlouvy 

odstoupit anebo požadovat jiný nárok z odpovědnosti za 

vady dle odst. 6.6 VOP. 

6.8. BaL má vůči dodavateli také nárok na náhradu škody 

vzniklou dodáním vadného předmětu plnění. 

VII. Ochrana informací 

7.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany a 

předmětu a plnění smlouvy, o nichž se dozví 

v souvislosti s plněním smlouvy, a které nejsou veřejně 

dostupné. Uvedený závazek se vztahuje i na další 

skutečnosti, které budou druhou smluvní stranou 

výslovně označeny za důvěrné. 

7.2. Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby 

nedošlo k úniku důvěrných informací a zavazuje se 

chránit tajnost důvěrných informací, a to minimálně 

stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, 

vždy však nejméně způsobem obvyklým. 

7.3. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu 

BaL oprávněn zpřístupnit jakákoli smluvní ujednání, či 

údaje technické či obchodní povahy, které obdrží v rámci 

smluvního plnění, třetím stranám nebo je použít pro jiné 

účely, než je plnění smlouvy uzavřené s BaL. Tyto 

povinnosti zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy. 

V případě porušení této povinnosti k zachování 

důvěrnosti údajů nebo tohoto omezení použití údajů si 

BaL vyhrazuje právo domáhat se náhrady škody od 

dodavatele. 

VIII. Smluvní pokuty 

8.1. Při nesplnění termínu dodání je dodavatel povinen 

zaplatit BaL sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny nedodaného předmětu plnění za každý započatý den 

prodlení. 

8.2. V případě prodlení dodavatele se splněním kterékoli 

povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady předmětu 

plnění, je dodavatel povinen uhradit BaL sjednanou 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny vadného předmětu 

plnění za každý započatý den prodlení se splněním 

povinnosti plnění. 

IX. Rozhodné právo a příslušnost soudů 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze 

smlouvy a těchto VOP se řídí právním řádem České 

republiky. Tímto ustanovením není dotčeno použití 

podmínek INCOTERMS 2020. 

9.2. Ve věcech smlouvou nebo těmito VOP výslovně 

neupravených se smluvní vztah řídí vždy dispozitivními 

ustanoveními občanského zákoníku. 

9.3. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo VOP budou 

řešeny nejprve smírně. V případě, že některý ze sporů 

vzniklých ze smlouvy nebo VOP nebude možno řešit 

smírnou cestou, bude takovýto spor řešen před věcně a 

místně příslušným soudem v České republice; nebude-li 

možné místně příslušný soud určit, potom před 

Obvodním soudem pro Prahu 1 či před Městským 

soudem v Praze podle jejich věcné příslušnosti. 

X. Vyšší moc 

10.1. Brání-li jedné ze smluvních stran v plnění závazků zásah 

vyšší moci, není tato smluvní strana v prodlení, avšak 

pouze v rozsahu a po dobu v jakém je nemožnost plnění 

zcela nepochybně zásahem vyšší moci způsobena. 

10.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které 

nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné 

smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou 

neodvratitelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění 

závazků dle smlouvy (např. válečný stav, občanské 

nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, 

zemětřesení, sesuvy půdy, výbuch teroristický útok). 

Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno 
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provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo 

až po sjednaném čase. 

10.3. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní 

strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní 

stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci. 

10.4. Odpovědnost povinné smluvní strany není vyloučena a 

termín plnění se neprodlužuje, pokud zásah vyšší moci 

nastal až v době, kdy již byla povinná smluvní strana 

v prodlení splněním jejího závazku dle smlouvy, nebo 

pokud povinná smluvní strana nesplnila svoji povinnost 

neprodleně informovat druhou smluvní stranu dle odst. 

10.3 VOP. 

10.5. V případě, že doba trvání vyšší moci přesáhne 40 dnů, je 

strana, které má být plnění stižené zásahem vyšší moci 

poskytováno, oprávněna od smlouvy odstoupit. 

10.6. Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že událost výskytu 

SARS CoV-2 – COVID-19 (Koronavirus), její omezení 

a možné dopady této události na plnění dodavatele dle 

smlouvy, jsou mu známy, že je důkladně posoudil s 

ohledem pro účely smlouvy včetně všech závazků, které 

mu ze smlouvy vyplývají, zejména termín dodání 

předmětu plnění a že tato událost není považována za 

událost vyšší moci. Dodavatel dále prohlašuje, že 

souhlasil s cenou a termínem dodání předmětu plnění 

poté, co vzal v úvahu možné dopady výskytu SARS 

CoV-2 COVID-19 (Koronavirus) na všechny aspekty 

prací, dodávek a služeb, včetně prací dodávek zařízení a 

surovin nebo služeb poskytovaných řetězcem dodavatelů 

nebo výrobců dodavatele. Dodavatel se zavazuje 

implementovat interní postupy a pravidla za účelem 

prevence nebo zmírnění rizika spojeného s výskytem 

SARS CoV-2 COVID-19 (Koronavirus) a dodržovat 

ustanovení všech zákonů, nařízení, předpisů a pokynů 

platných pro SARS CoV-2 COVID-19 (Koronavirus), 

jakož i pokyny příležitostně vydané BaL. 

XI. Etické doložky 

11.1. Dodavatel se zavazuje ctít a neporušovat lidská práva 

svých zaměstnanců, spolupracovníků ani třetích osob. 

11.2. Aby dodavatel dostál svým sociálním závazkům, musí 

vést z etického hlediska svoji činnost korektně a jednat 

čestně. Proto nesmí praktikovat ani tolerovat korupci, 

vydírání či zpronevěru. 

11.3. Dodavatel se zavazuje, že svým obchodním partnerům 

nebude nabízet úplatky či jiné nelegální pobídky ani je 

nebude přijímat. Dodatel se zavazuje, že nebude 

zaměstnancům BaL nabízet dárky či jiné osobní benefity, 

které by mohly přímo vyplývat z jeho dodavatelského 

vztahu. 

11.4. Dodavatel se zavazuje, že bude provozovat svoji činnost 

v souladu s principy poctivé konkurence a ve smyslu 

všech aplikovatelných antitrustových zákonů. 

11.5. Dodavatel se zavazuje, že nebude využívat žádnou formu 

nucené, vázané a nedobrovolné práce. Dodavatel nesmí 

využívat ve svých zásobovacích řetězcích či při svých 

obchodních aktivitách žádnou formu práce mladistvých 

v souladu s normami Mezinárodní organizace práce1. 

 
1 Zejm. Úmluva o minimálním věku č. 138 z roku 1973 a Úmluva o nejhorších 
formách dětské práce č. 182 z roku 1999 

11.6. Dodavatel se zavazuje ve vztahu k zaměstnancům 

odmítnout jakoukoli formu diskriminace dle 

aplikovatelných zákonů. 

11.7. Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy týkající se 

ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při výkonu 

práce. 

11.8. Dodavatel je povinen vykonávat svou činnost tak, aby 

jeho dopad na životní prostředí byl minimální. 

11.9. BaL je oprávněna ověřit, zda dodavatel vykonává činnost 

v souladu s etickými principy uvedenými v tomto 

článku, a v případě jejich porušování si vyhrazuje právo 

s takovým dodavatelem okamžitě ukončit spolupráci. 

XII. Zvláštní ujednání 

12.1. Na základě předchozí písemné žádosti umožní dodavatel 

BaL přístup ke svým výrobním zařízením.  

12.2. Dodavatel je povinen před dodáním předmětu plnění 

BaL provést kontrolu dodávaného předmětu plnění. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Stane-li se kterékoliv ustanovení těchto VOP neplatným 

nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost ostatních 

ustanovení těchto VOP, která zůstávají i nadále 

v platnosti a účinnosti. 

13.2. BaL je oprávněna jednostranně měnit tyto VOP. Dojde-

li ke změně VOP, nevztahuje se taková změna na již 

uzavřené smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. 

 

 

 

 


