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Všeobecné obchodní podmínky 

společnosti CONTSYSTEM s.r.o. 
 

Úvod 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, příp. smluv o dílo či 
jakýchkoli jiných smluv týkajících se pořízení zboží a služeb (dále jen „smlouva“) uzavřených mezi 
společností CONTSYSTEM s.r.o., se sídlem Nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
Česká republika, IČ: 27793486, jako prodávajícím (dále jen „dodavatel“) a kupujícím (dále jen 
„objednatel“). Výslovná ujednání smluvních stran ve smlouvě odchylná od Všeobecných obchodních 
podmínek mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
 

I. Cenová nabídka 
• Cenová nabídka nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

• Cenová nabídka představuje návrh technického řešení a ceny předmětu dodávky poplatné době 
svého vzniku a vychází z aktuální situace na trhu s materiálem a energiemi.  

• Cenová nabídka je časové omezená, a to na dobu 3 měsíců od data zaslání objednateli. Tato 
nabídka následně pozbývá platnosti a není možné ji považovat za závazný podklad pro uzavření 
Smlouvy. 

 
II. Objednávka 

• Objednávka představuje předběžný zájem objednatele realizovat dodávku u dodavatele. 

• Objednávkou se rozumí vyjádření souhlasu objednatele s cenovou nabídkou. 
 

III. Potvrzení objednávky 

• Potvrzení objednávky je závazný dokument vydaný dodavatelem bezprostředně po vyjádření 
souhlasu objednatele s cenovou nabídkou.  

• Podpisem potvrzení objednávky se objednatel zavazuje předmět dodávky popsaný v cenové 
nabídce převzít a zaplatit stanoveným způsobem.  

• Dodavatel má právo odstoupit od objednávky až do doby oboustranně signovaného potvrzení 
objednávky. 

• Teprve podpisem objednávky ze strany dodavatele i objednatele dochází k uzavření Smlouvy 
v souladu s těmito Všeobecnými obchodním podmínkami. 

 
IV. Termín dodání 

• Termín dodání uvedený v potvrzené objednávce vyjadřuje předpoklad, kdy bude možné předmět 
dodávky předat objednateli a není pro dodavatele závazný. Přesný termín dodání je stanoven 
dodavatelem v návaznosti na termínu přistavení podvozku a obdržení dalších vstupujících 
komponentů. 

• Nedodržení termínu nezakládá nárok na úhradu škody jakéhokoliv druhu, s výjimkou smluvní 
pokuty za zpožděné plnění, pokud je stanovena. 

• Nedodržení termínu z důvodu vyšší moci se řídí článkem V. těchto Všeobecných obchodních 
podmínek. 

 
V. Vyšší moc 

• Za okolnost vylučující odpovědnost některé ze stran za prodlení s plněním smluvních závazků 
(vyšší moc) je považována taková překážka, která nastane nezávisle na vůli smluvních stran a 
brání jim ve splnění povinností definovaných v potvrzené objednávce / smlouvě či plnění takových 
povinností činí obtížnější či nákladnější, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strany 
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takovou překážku nebo její následky odvrátily nebo překonaly a dále, že by v době potvrzení 
objednávky existenci této překážky předpokládaly. 

• Za překážky uvedené v prvním bodu článku V. se považují přírodní katastrofy, jakákoliv embarga, 
ekonomické sankce, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, 
epidemie nebo pandemie, vydání zakazujícího právního předpisu a jiné skutečnosti, které smluvní 
strany nemohly předvídat ani jim zabránit. 

• Termín plnění závazku kterékoli strany se automaticky prodlužuje o takovou dobu, po jakou 
uvedená Vyšší moc přetrvává. Po dobu trvání Vyšší moci není ani jedna ze stran povinna plnit své 
závazky vyplývající z objednávky / smlouvy. 

• Pokud okolnosti Vyšší moci přetrvávají déle než tři (3) měsíce, má každá ze stran právo odstoupit 
od objednávky / smlouvy. 
 

VI. Odpovědnost za škodu 

• Pokud porušením povinností dodavatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či ze 
smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám v důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, 
odpovídá za ni dodavatel, a to bez ohledu na zavinění. Ustanovení předchozí věty platí i poté, co 
dojde k odstoupení od smlouvy některou ze stran či oběma stranami.  
 

VII. Záruka 

• Záruční podmínky se řídí Uživatelskou příručkou, částí Záruční podmínky, dodanou k předmětu 
dodávky. Záruka je platná při splnění všech podmínek uvedených v Uživatelské příručce předmětu 
dodávky.  

• Záruční doba začíná běžet od okamžiku protokolárního předání předmětu dodávky konečnému 
uživateli, tedy osobě odlišné od Objednatele. 

• Záruční a pozáruční servis je zabezpečován firmou CONTSYSTEM s.r.o. a smluvními partnery 
v ČR. 

 
VIII. Vady v záruční době 

• Veškeré reklamace jsou posuzovány podle záručních podmínek uvedených v Uživatelské příručce, 
části Záruční podmínky, dodaných s předmětem dodávky. 

• Objednatel je povinen o jakékoliv vadě zjištěné v předmětu dodávky písemně informovat 
dodavatele, a to nejpozději do 15 dní ode dne zjištění vady.  

• Vada zjištěná konečným uživatelem předmětu dodávky v záruční době a po datu záruční 
registrace, musí být oznámena dodavateli bezprostředně po jejím zjištění písemnou formou, a 
v žádném případě ne později než 15 dní po vypršení záruční doby stanovené Uživatelskou 
příručkou, částí Záruční podmínky. Uznané vady předmětu dodávky v záruce je prodejce povinen 
bezplatně odstranit za splnění všech podmínek uvedených v Uživatelské příručce předmětu 
dodávky. 

• Případy, které jsou ze záruky a odpovědnosti vyloučeny, jsou uvedeny v Uživatelské příručce, části 
Záruční podmínky. 

• Podání reklamace není důvodem k posunu nebo pozastavení platby za předané dílo. 
 

IX. Cena a platební podmínky 

• Cena je stanovena dohodou stvrzenou na potvrzené objednávce oběma smluvními stranami na 

základě předložené cenové nabídky. V případě změny daňových nebo celních předpisů se s nimi 
cena uvede do souladu. 

• Platební podmínky jsou upřesněny v potvrzené objednávce nebo ve smlouvě, a dále potom na 
zálohové faktuře nebo na konečné faktuře.  

• Při opožděném placení si naše společnost vyhrazuje právo účtovat úrok ve výši 0,2 % z kupní ceny 
neodevzdaného předmětu dodávky v Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku. 
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X. Vlastnické právo 

• Předmět objednávky zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy CONTSYSTEM s.r.o. Pokud 
trvá ke zboží naše vlastnické právo, je objednateli zapovězeno předmět objednávky prodat, 
zastavit nebo s ním jinak naložit. 

• Nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na konečného uživatele dnem a hodinou převzetí 
díla nebo jeho části, přičemž je o tom vystaven Protokol o předání. 
 

XI. Právo a spory 

• Veškeré právní vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti a na základě uzavřených smluv a těchto 
Všeobecných obchodních podmínek se řídí právem České republiky. 

• Vzniklé spory z uzavřených smluv a těchto Všeobecných obchodních podmínek mezi stranami 
budou řešeny především vzájemným jednáním stran. Nebude-li konkrétní spor takto urovnán do 30 
(dnů) poté, kdy k jeho vzniku došlo, rozhodne spor na návrh kterékoli ze stran věcně a místně 
příslušný soud. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

• Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2023. 
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