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Všeobecné obchodní podmínky společnosti 
KADAMO  a.s.  
 
I. Rozsah platnosti 
Smluvní strany budou dle těchto všeobecných obchodních podmínek (dále 
VOP) označovány jako dodavatel a odběratel, pokud kupní smlouva, 
smlouva o dílo, či jiný druh smlouvy neurčí jinak.   
Tyto VOP jsou závazné pro obě strany, pokud nebude ve smlouvě výslovně 
dohodnuto jinak.  
  
II. Podmínky dodávky 
Veškeré dodávky zajišťované druhou smluvní stranou budou nové a 
nepoužité. Prodávající či zhotovitel musí respektovat technické normy a 
právní předpisy platné v ČR. Dodavatel zajistí všechny potřebné certifikáty 
a dokumenty a rovněž zajistí v rámci dohodnuté ceny a předá Prohlášení o 
shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu dle zákona č. 22/1997 
ve znění pozdějších předpisů, popř. dokumentaci dle zákona č. 102/2001 
Sb. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo 
služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných 
parametrů díla nebo zboží a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a 
bezpečného provozu, potom dodavatel dodá nebo provede dodání 
materiálů, prací nebo služeb, a to na své vlastní náklady. 
Dodavatel se zavazuje odevzdat odběrateli zboží v množství, jakosti a 
provedení sjednaném ve Smlouvě/ Objednávce a zároveň se zavazuje 
předat odběrateli doklady vztahující se ke zboží v místě a čase sjednaném 
ve Smlouvě/Objednávce.  
Odběratel se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. 
 
III. Subdodavatelé 
Dodavatel musí odběrateli předložit seznam svých případných 
subdodavatelů ke schválení. V průběhu plnění smluvního závazku může 
dodavatel změnit své subdodavatele jen se souhlasem odběratele. 
V případě porušení tohoto bodu má odběratel právo ihned od smlouvy 
odstoupit nebo uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 15 % 
z celkové smluvní ceny.  
 
IV. Cena  
Dodavatel bere na vědomí, že jde o cenu sjednanou dohodou dle odst. 1, § 
2 zákona č. 526/1990 o cenách a že tato cena je sjednaná jako pevná – 
neměnná, pokud se nedohodnou strany jinak. 
 
V. Mlčenlivost 
Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace týkající se plnění 
smluvního vztahu, považují za důvěrné a zavazují se nezveřejňovat a 
neposkytovat je třetím osobám bez souhlasu druhé smluvní strany.  
 
VI. Kontrola a zkoušky 
Dodavatel je povinen provést všechny předepsané, potřebné nebo 
smluvně sjednané zkoušky, a to včetně zabezpečení revizí a atestů 
vztahujících se ke sjednanému zboží či dílu. Odběratel je oprávněn 
provádět kontrolu plnění smluvních závazků v každé fázi jeho plnění. 
Činnosti uvedené v tomto článku jsou zahrnuty ve smluvní ceně. 
 
VII. Oprávnění k provedení předmětu smlouvy 
Dodavatel tímto prohlašuje, že je oprávněn k výkonu činností ve smyslu 
smluvního závazku a že všechny činnosti budou vykonávány pouze plně 
kvalifikovanými a odborně způsobilými osobami.  
 
VIII. Smluvní pokuty 
Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak, 
bude uplatněna tato smluvní pokuta: dodavatel je povinen uhradit 0,5 % 
ze smluvní ceny za každý den prodlení se splněním závazku v dohodnutém 
termínu.  
 
IX. Odstoupení od smlouvy 
Odběratel je oprávněn odstoupit od smluvního závazku na základě 
písemného oznámení o porušení jeho smluvních povinností s řádným 
plněním předmětu smlouvy. Pokud není ve smlouvě dohodnuto, co strany 
považují za podstatné porušení smlouvy, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.  
V případě, že je Objednatel v pochybnosti se splněním termínu na straně 
zhotovitele, objednatel si vyhrazuje právo ihned odstoupit od smlouvy bez 
nároku zhotovitele na uplatnění jakýchkoliv sankcí či pokut.   
 

X. Splnění smluvního závazku 
Smluvní závazek končí řádným a včasným splněním předmětu smlouvy. 
V protokolu o předání a převzetí nebo na dodacím listě musí být uvedeno, 
zda je dílo nebo zboží převzato bez vad, s vadami, nebo nepřevzato. 
Reklamace vad se provádí písemnou formou. Dodavatel je povinen vady 
odstranit neprodleně nebo dohodnout s odběratelem přiměřenou lhůtu 
pro odstranění vady. Neodstraní-li dodavatel vady ani po písemné výzvě, 
má odběratel právo provést odstranění vad jinou formou, a to na náklady 
dodavatele, aniž dojde ke ztrátě záruk. 
 
XI. Záruka 
Dodavatel poskytuje odběrateli záruku v celém rozsahu předmětu smlouvy 
a odpovídá za všechny vady, které má zboží při dodání nebo které má dílo 
při převzetí díla odběratelem, jakož i za vady, které se u zboží nebo na díle 
vyskytnou v průběhu záruční doby. Pro provádění reklamací platí stejné 
podmínky jako ve článku X. Záruční doba je dohodnuta na 24 měsíců, 
pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. 
 
XII. Dodací podmínka 
Prodávající je povinen dodat zboží dle podmínek INCOTERMS 2010 – 
dodací podmínka DDP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
 
XIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody 
Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na odběratele dnem 
převzetí zboží dle dodacího listu, nebo protokolu o převzetí zboží. U 
smluvního závazku na provedení díla přechází vlastnictví k dílu i nebezpečí 
škody na díle dnem předání a převzetí díla dle Protokolu o předání a 
převzetí díla odběratelem.  
 
 XIV. Fakturace a platby 
Právo na zaplacení smluvní ceny díla, či zboží vzniká dodavateli řádným a 
včasným splněním jeho závazku v souladu s touto Smlouvou.  
Pokud bude dílo, či zboží vykazovat vady a nedodělky, je objednatel 
oprávněn odečíst 10 % smluvní ceny díla či zboží („zádržné“). Tato část 
smluvní ceny bude uhrazena do 60 dnů ode dne přijetí žádosti o uvolnění, 
která bude vystavena na základě oboustranně podepsaného protokolu o 
odstranění všech vad a nedodělků. Součástí faktury musí být předávací 
protokol, dodací list apod. Faktura – daňový doklad musí obsahovat 
veškeré náležitosti dle ustanovení zákona o DPH ve znění pozdějších 
předpisů. Splatnost faktury je 60 dní ode dne doručení druhé straně, 
nedojde-li k jiné dohodě.  
 
XV. Řešení sporů 
Všechny spory vniklé v souvislosti se smlouvu budou smluvní strany řešit 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k vyřízení sporné záležitosti smírnou 
cestou, budou spory řešeny v první instanci u věčně příslušného soudu 
v Ostravě.  
 
XVI. Podmínky BOZP a PO  
Dodavatel je povinen dodržovat zákonné požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a požární ochraně. V případě prokazatelného 
porušení zákonných podmínek BOZP a PO bude o této skutečnosti 
proveden písemný záznam a bude dohodnut termín odstranění závad. 
V případě každého jednotlivého porušení zákonných podmínek BOZP a PO 
je dodavatel povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu dle sazebníku 
konečného odběratele, avšak min. ve výši 5 000 Kč splatnou na výzvu. Toto 
ustanovené se týká výlučně Smluv o dílo uzavřených mezi dodavatelem a 
odběratelem.   
 
XV. Postoupení práv a povinností 
Postoupení práv, povinností, pohledávek a závazků vzniklých v souvislosti 
s touto smlouvou mohou smluvní strany provést pouze s písemným 
souhlasem druhé strany.  
 
XVI. Závěrečná ustanovení 
Právní jednání mezi smluvními stranami bude probíhat výhradně písemně. 
Žádné jiné formy projevu vůle nezakládají stranám žádný závazek a nesmí 
být vykládány v rozporu s ustanoveními smlouvy.  Právní jednání mezi Kupujícím a Prodávajícím bude probíhat výhradně písemně. Žádné jiné formy projevu vůle nezakládají stranám žádný závazek a nesmí být vykládány v rozporu s ustanoveními Smlouvy nebo jejími Dodatky. 
Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní vztahy vyplývající nebo 
vznikající ze smlouvy, se řídí uzavřenou smlouvou, těmito podmínkami, 
Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

 
Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2022  


