
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti NAGES s.r.o. 

platné od 1.1. 2015 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní prodejní podmínky (dále také jen „podmínky“) jsou obchodními 
podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Těmito podmínkami se řídí právní vztah, který vznikl 
mezi obchodní společností NAGES s.r.o., IČ: 02975157 (dále také jen „dodavatel“), jako 
dodavatelem zboží, díla, prací či služeb, a objednatelem zboží, díla, prací či služeb (dále také jen 
„objednatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi sjednán. 
Specifikace dodávaného zboží, díla, vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále také jen 
„dodávka“, pokud není výslovně stanoveno jinak) je vymezena smlouvou, ať už v podobě 
vzájemného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či  v podobě 
písemné objednávky a jejího písemného přijetí (potvrzení) jako shodných projevů vůle všech 
účastníků smluvního vztahu o obsahu smlouvy. 

 

II. Vznik smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem 

1. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká: 

a) uzavřením písemné smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem; 
b) převzetím objednávky objednatele a jejím potvrzením ze strany dodavatele; 
c) převzetím objednávky objednatele a poskytnutím dodávky dodavatelem. 

 
2. Neoznačí-li objednatel výslovně předem písemně osoby, které jsou za něho oprávněny 

jednat/zastupovat jej ve věcech souvisejících s objednáním a poskytnutím dodávky (včetně osob 
oprávněných potvrzovat poskytnutí dodávky a přebírat v této souvislosti věci a listiny), jde tato 
skutečnost vždy k tíži objednatele. V případě jakýchkoliv pochybností se vždy bude mít za to, že 
osoba, která za objednatele učinila objednávku, poskytla součinnost, podklady a/nebo informace, 
převzala plnění, potvrdila poskytnutí dodávky apod., byla osobou k  tomu plně oprávněnou. 

3. Objednávka objednatele je pro dodavatele nezávazná, dokud ji nepotvrdí (neakceptuje). Dodavatel 
není povinen objednávku objednatele akceptovat. 

4. Pokud dodavatel akceptuje objednávku s výhradou, považuje se to za protinávrh, na základě  jehož 
potvrzení ze strany objednatele a doručením dodavateli vzniká smlouva. 

5. K potvrzení (akceptaci) objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) dojde (i) v případě přijetí 
písemného návrhu smlouvy, jeho podpisem a doručením navrhovateli, (ii) potvrzením objednávky 
objednatele a jejím doručením objednateli osobně nebo do sídla objednatele nebo jejím odesláním 
na kontaktní fax nebo elektronickou adresu (email) objednatele uvedené v objednávce. 

6. Jakékoliv individuální a/nebo specifické podmínky či požadavky objednatele na poskytnutí dodávky 
musí být uvedeny v objednávce. 

7. Objednatel je povinen ve smlouvě nebo objednávce uvést nebo písemně dodavateli oznámit 
emailovou adresu pro účely komunikace s dodavatelem a pro účely případné elektronické fakturace 
a/nebo elektronického zasílání kontrolních osvědčení anebo jiných výstupů. Neučiní-li tak, je 
dodavatel oprávněn vést komunikaci s objednatelem a zasílat mu faktury a/nebo jiné výstupy 
prostřednictvím emailových adres, zveřejněných objednatelem na jeho www stránkách apod. 
Jakákoliv oznámení, podání a/nebo výstupy dodavatele, zaslané na takové adresy, budou 

 



považovány za řádně učiněné. 

8. Obsah smluvního vztahu není vázán a není dán žádnými všeobecnými či jinými obchodními 
podmínkami objednatele či třetí strany a takové podmínky objednatele či třetích stran na smluvní 
vztah (smlouvu) mezi dodavatelem a objednatelem nijak nedopadají. 

9. Dodávka bez instalace (montáže) je kupní smlouvou podle § 2079 a násl. občanského zákoníku. 
Dodávka včetně instalace (montáže), popř. i uvedení do provozuschopného stavu, je smlouvou o 
dílo podle § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

 

III. Cena, platební podmínky a započtení 

1. Cena je sjednána dohodou jako konečná a je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), 
která k ní bude připočtena podle příslušných právních předpisů, bude-li dodavatel plátcem DPH. 

2. Cena nezahrnuje plnění poskytnutá dodavatelem, pokud dodavatel nutnost jejich poskytnutí 
nemohl zjistit ani při pečlivém prozkoumání údajů vztahujících se k předmětu smlouvy předaným 
mu objednatelem před uzavřením smlouvy. 

3. Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy ke změnám zákonů nebo jiných obecně závazných právních 
předpisů, které se vztahují k provádění předmětu smlouvy, jsou smluvní strany povinny se na 
takovéto změně vzájemně upozornit a v případě, že tyto změny budou mít dopad na cenu předmětu 
smlouvy, jsou povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě, který veškeré tyto dopady přiměřeným 
způsobem zohlední. V případě, že se v průběhu plnění smlouvy vyskytnou jakékoliv skutečnosti, 
které nemohly být dodavateli známy ani při pečlivém prozkoumání údajů vztahujících se k předmětu 
smlouvy, předaných mu objednatelem před uzavřením smlouvy a které mají zároveň dopad na cenu 
nebo na termíny plnění předmětu smlouvy nebo na platební kalendář či jiné ustanovení smlouvy, 
jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě, který veškeré tyto dopady 
přiměřeně zohlední.  

4. Cenu je objednatel povinen dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystaveného daňového 
dokladu (dále jen „faktura“) zaslaného objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
plynoucí z příslušných právních předpisů, zejména náležitosti daňového dokladu, a dále také číslo 
objednávky objednatele či číslo smlouvy, jakož i čísla (a příslušné věcné názvy (kódy)) každé 
položky. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn, ji ve lhůtě 5 dnů od jejího doručení vrátit dodavateli s uvedením důvodu 
k opravě či doplnění. V takovém případě bude původní splatnost prodloužena o dobu doručení 
opravené (doplněné) faktury. 

5. Pokud není dohodnuto jinak, dodavateli vzniká nárok na úplné zaplacení ceny za dodávku nejpozději 
okamžikem převzetí dodávky objednatelem bez výhrad nebo výhradami vad, které nebrání řádnému 
užívání dodávky. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 2108 občanského zákoníku. 

6. Splatnost faktury je stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli. Cena bude zaplacena na 
bankovní účet dodavatele, který je správcem daně zpřístupněn dálkovým způsobem a je veden 
dodavatelem platebních služeb v tuzemsku. Není-li takový bankovní účet, bude cena zaplacena na 
bankovní účet uvedený na faktuře, ve smlouvě nebo v přijaté (potvrzené) objednávce. Dluh 
objednatele je splněn okamžikem připsáním částky na účet dodavatele. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny dodávky je dodavatel oprávněn požadovat po 
objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny dodávky, bude-li prodlení trvat déle než deset 
dnů, je dodavatel oprávněn rovněž vedle úroků z prodlení požadovat, počínaje jedenáctým dnem 
prodlení, zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o 
smluvní pokutě nemá vliv na nárok na náhradu škody. 

9. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením byť i jen části ceny dodávky, je dodavatel oprávněn, 



aniž by tímto byla dotčena jiná ustanovení těchto podmínek: 

a) požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti; 
b) zastavit poskytování jakýchkoliv dalších dodávek (včetně plnění vyplývající z odpovědnosti za 

vady) do doby úplného splnění dluhu;  
c) odstoupit od smlouvy. 

 
10. V případě předvídaném v předchozím odstavci je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení ceny 

dodávky dle svého uvážení před zahájením poskytování dodávky nebo do okamžiku dodání dodávky 
formou zálohové platby až do výše ceny za plnění celé dodávky. V případě prodlení objednatele 
zaplatit cenu dodávky se o dobu jeho prodlení prodlužuje termín pro poskytnutí dodávky 
dodavatelem. 

11. Máli objednatel plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoli pohledávky 
dodavatele, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, poté na úroky a 
nakonec na jistinu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1932 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

12. Pokud objednatel neuplatní řádně a včas nároky z vad nebo nebudou-li tyto nároky uznány 
dodavatelem jako oprávněné, je povinností objednatele cenu dodávky zaplatit v rozsahu celé 
vyúčtované ceny dodávky. 

13. Vstoupí-li objednatel do likvidace, nebo bude-li ohledně objednatele zahájeno insolvenční řízení 
nebo získá-li dodavatel jinak důvodné pochybnosti o schopnosti objednatele plnit své závazky ze 
smlouvy, je dodavatel oprávněn (i) odmítnout poskytnutí dodávky, (ii) požadovat  
u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu), (iii) požadovat poskytnutí zajištění svých 
pohledávek vůči objednateli v souvislosti s poskytováním dodávky a/nebo (iv) pozastavit /přerušit 
poskytování dodávky, (v) odstoupit od smlouvy. 

 

IV. Způsob realizace díla nebo zařízení nebo služby 

1. Při provádění dodávky se bude dodavatel řídit: 

a) smlouvou nebo objednávkou a jejich přílohami; 
b) písemnými pokyny objednatele, nebudou-li v rozporu se smlouvou nebo objednávkou. 

2. Objednatel nebo jeho zástupce uvedený ve smlouvě nebo v objednávce jsou oprávněni kontrolovat 
provádění realizaci díla, dodávky zařízení nebo servisu podle podmínek uvedených ve smlouvě nebo 
v potvrzené objednávce. Přístup na pracoviště mají pouze v doprovodu s určeným zástupcem 
dodavatele, přičemž jsou při pohybu po pracovišti povinni dbát stanovených bezpečnostních a 
požárních předpisů. 

3. Předmět dodávky bude proveden dle právních předpisů ČR a příslušných norem ČSN a norem 
platných na územích ČR, které jsou pro tento případ závazné, jakož i podle technických podmínek 
dodavatele, pokud budou v souladu se smlouvou. 

 
V. Dodání dodávky, předání a převzetí dodávky 

1. Dodávka bude objednateli poskytnuta v souladu se smlouvou či potvrzenou objednávkou. 

2. Místem dodání je místo určené dodavatelem, pokud není ve smlouvě uvedeno nebo písemně 
dohodnuto jinak. 

3. Není-li stanoveno jinak, je dodavatel oprávněn uskutečnit dodávku i před sjednaným termínem 
plnění. 

4. Objednatel je povinen předmět plnění převzít. Objednatel je povinen převzetí dodávky písemně 
potvrdit. V případě, že objednatel odmítne řádně provedenou dodávku (v souladu s těmito 



podmínkami) převzít nebo převzetí nepotvrdí, má se za to, že k předání a převzetí a jejich potvrzení 
došlo. 

5. Potvrzením převzetí dodávky, nebude-li takové potvrzení výslovně obsahovat výhrady, objednatel 
vždy současně potvrzuje, že dodávka byla provedena řádně, včas a v souladu se smlouvou. 

6. Objednatel je povinen převzít dodávku, pokud neobsahuje vady, které brání jejímu užívání. 

7. V případě, že se objednatel nedostaví k převzetí díla, zařízení nebo servisu, ačkoliv k tomu byl 
dodavatelem dle podmínek smlouvy nebo potvrzené objednávky vyzván, má se za to, že dodávka 
byla předána. 

8. Při prodlení dodavatele se splněním dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01% z z ceny dodávky/její části, se kterou je dodavatel v prodlení, maximálně do 
výše 5 % z ceny dodávky/její části, se kterou je dodavatel v prodlení. 

9. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění dodávky v případě, že objednatel bude v prodlení se 
zaplacením jakéhokoliv jeho splatného závazku vůči dodavateli, a to nikoliv pouze závazku 
vyplývajícího z příslušné smlouvy či objednávky, ale i jakéhokoliv jiného závazku vůči dodavateli 
např. z předchozích či jiných smluvních vztahů apod. Pokud objednatel uhradí všechny pohledávky 
po splatnosti, obnoví dodavatel plnění dle smlouvy s tím, že termíny pro poskytnutí dodávky se 
prodlužují o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se zaplacením jeho závazků vůči dodavateli. 
Toto ujednání se použije i v případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením jiného 
jeho splatného závazku v době prodlouženého termínu pro poskytnutí dodávky. 

10. Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se k dodání zařízení, které byly jednou stranou 
předány druhé straně před nebo po uzavření smlouvy, zůstávají výlučným majetkem předávající 
strany a mohou být použity pouze k výrobě, montáži, uvedení do provozu a údržbě předmětu 
dodávky. 

11. Bez souhlasu předávající strany nesmí druhá strana tyto podklady jinak používat, pořizovat si kopie, 
reprodukovat a předat třetí osobě. Za třetí osobu není považován konečný uživatel dodávky, pokud 
je odlišný od objednatele. 

 

VI. Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu dodávky úplnou úhradou ceny dodávky. Výhrada 
vlastnictví nemá vliv na přechod nebezpečí škody dle odstavce 2. tohoto článku těchto podmínek. 

2. Nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na objednatele dnem jeho předání nebo jeho části. 

3. Objednatel nesmí předmět dodávky ani jeho část před jeho předáním a převzetím užít jakýmkoliv 
způsobem bez předchozí písemné dohody s dodavatelem. Poruší-li objednatel toto ustanovení, je 
předmět dodávky či jeho část považováno za převzaté objednatelem a dodavatel má právo na 
okamžité zaplacení celé ceny dodávky. Bude-li předmět dodávky v době neoprávněného užití 
poškozeno má se za to, že poškození způsobil objednatel. V takovém případě nemůže objednatel 
ani v záruce uplatňovat svá práva z vad vzhledem k poškození nebo opotřebení, která vznikla v době 
neoprávněného užití. 

 

VII. Záruka, odpovědnost za vady 

1. Dodavatel prohlašuje, že dodávka bude dodána v souladu s podmínkami smlouvy nebo potvrzené 
objednávky.  

2. V případě, že dodavatel písemně poskytne objednateli záruku na dodávku, uplatní se následující 
ustanovení tohoto čl. VII. těchto podmínek. 



3. Záruční doba začne běžet okamžikem předání dodávky objednateli ve smyslu čl. V. těchto 
podmínek. 

4. Při splnění podmínky stanovené v čl. VII. odst. 2 těchto podmínek se záruční doba nevztahuje na 
komponenty dodávky, na které subdodavatel/lé neposkytují dodavateli žádnou záruční dobu nebo 
poskytují kratší záruční dobu než, kterou poskytuje dodavatel objednateli. V těchto případech 
dodavatel neposkytuje objednateli na uvedený komponent/y žádnou záruku nebo poskytuje záruku 
odpovídající záruce poskytnuté na uvedený komponent/y dodávky příslušným subdodavatelem. 

5. Pokud se na předmětu dodávky vyskytne vada, objednatel zašle dodavateli písemné oznámení o 
zjištění vady dodávky (Oznámení o zjištění vady). Oznámení o zjištění vady musí obsahovat popis 
závady. Oznámení o zjištění vady musí být učiněno objednatelem bez zbytečného odkladu od 
okamžiku, kdy objednatel objeví vadu, nebo do 30 (třiceti) dnů od okamžiku, kdy objednatel měl 
objevit vadu při uplatňování péče řádného hospodáře, podle toho, co nastane dříve. 

6. Objednatel umožní dodavateli nezbytný přístup k dodávce tak, aby byl dodavatel schopen zjistit 
příčinu vady. 

7. Za účelem zjištění příčiny vady objednatel předloží dodavateli na jeho žádost veškeré nezbytné 
provozní záznamy, které je objednatel povinen vést souladu s právními předpisy, vnitřními 
provozními předpisy objednatele nebo provozními předpisy a předpisy pro údržbu dodávky předané 
dodavatelem objednateli. 

8. Dodavatel se zavazuje odstranit vady dodávky, za které odpovídá, následujícím způsobem: 

a) v případě opravitelné vady může objednatel požadovat po dodavateli bezplatné odstranění 
vady opravou dodávky nebo její části; 

b) v případě zjištění dodavatele, že vada je neopravitelná, může objednatel požadovat po 
dodavateli odstranění vady dodáním náhradní části dodávky. 

9. Dodavatel je povinen odstranit vadu ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami 
nebo, při neexistenci takové dohody, ve lhůtě, která nesmí být delší než lhůta nezbytná k 
odstranění vady s ohledem na její technologickou a technickou povahu. 

10. Dodavatel nenese odpovědnost za vady, které: 

a) nebyly řádně a včas dodavateli oznámeny v souladu s podmínkami stanovenými v článku VII. 
odst. 5 těchto podmínek; 

b) mají povahu “běžného opotřebení”; 
c) byly způsobeny provozem a/nebo údržbou dodávky v rozporu s provozními předpisy a/nebo 

předpisy pro údržbu dodávky předanými dodavatelem objednateli; 
d) byly způsobeny třetí osobou. 

 

VIII. Náhrada újmy vzniklé objednateli 

1. Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah povinnosti dodavatele nahradit objednateli újmu na 
jmění (škodu), která objednateli v souvislosti s plněním smlouvy nebo porušením právního předpisu 
vznikne, je omezen do výše 10% celkové smluvní ceny za dodávku dle smlouvy (bez DPH), a to za 
veškeré škodní události v jejich souhrnu. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná 
škoda; ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Smluvní strany se dále dohodly, že škoda se 
nahrazuje přednostně v penězích. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty či jiné 
sankce hrazené dodavatelem objednateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše 
sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo 
na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. 

 

 



IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení 
smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách či v 
případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. 
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

a) zaviněné prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky o více než 30 dní; 
b) prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, které je delší než 15 kalendářních dní; 
c) porušení jakékoliv povinnosti objednatele dle této smlouvy. 

 
3. Smluvní strana je oprávněna taktéž odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud: 

a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany; 
b) byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to pro 

nedostatek majetku druhé smluvní strany; 
c) druhá smluvní strana zastavila své platby; 
d) byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek druhé smluvní strany. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší 
moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce. 

5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, kdy se objednatel dostane 
vůči němu do prodlení se splněním svých závazků z jiné smlouvy, které je delší než 30 
kalendářních dnů. 

6. V případě, že dodavatel od smlouvy neodstoupí, není v prodlení se splněním jakékoli povinnosti 
plynoucí jiné smlouvy, a to po dobu, dokud není příslušný závazek objednatele splněn. 

7. V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel dodavateli: 

a) smluvní cenu dodávky (i rozpracované části dodávky) zhotovené dodavatelem k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy, včetně jakýchkoliv nákladů, které vznikly dodavateli v souvislosti 
s realizací dodávky ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Tam, kde nebude zřejmá výše 
smluvní ceny odpovídající rozpracované části dodávky, budou dodavateli hrazeny prokazatelně 
vynaložené náklady související se zhotovením dodávky; 

b) částky prokazatelně a odůvodněně placené dodavatelem vůči svým subdodavatelům ve 
spojitosti s ukončením smluv se subdodavateli; 

c) náklady vzniklé dodavateli v souvislosti s uchováním, údržbou a skladováním dodávky či jejím 
odstraněním z místa dodání; 

d) poplatek za ukončení smlouvy ve výši 30% z  ceny dodávky za nedodanou/nevyrobenou 
dodávku. 
 

X. Důvěrnost 

1. "Důvěrnými informacemi" se pro účely smluvního vztahu mezi objednatelem a 
dodavatelem rozumí jakékoliv informace či data označená smluvní stranou, která 
informace poskytuje, jako „důvěrné“ či podobně popsané či označené, a dále zejména 
jakékoli obchodní či technické informace a data, které jedna ze smluvních stran sdělí 
druhé, a které se vztahují k účelu, k jehož naplnění je předmětný smluvní vztah uzavírán, 
a to na jakémkoliv nosiči - ať už na papíře či elektronicky, včetně poskytnutí informací 
pomocí zabezpečených stránek internetu. Budou-li data či informace důvěrného 
charakteru sděleny ústně, musí být přijímající strana na tuto skutečnost upozorněna při 
ústním sdělení a následně musí být důvěrnost potvrzena předávající stranou písemně do 
3 dnů od sdělení. 



2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany sdělit třetí osobě důvěrnou informaci, nebo jí důvěrnou informaci, byť i 
jen částečně, jakkoli zpřístupnit. Smluvní strany jsou oprávněny použít přijaté 
dokumenty, údaje a informace související s důvěrnou informací pouze k účelu 
stanovenému smluvním vztahem mezi oběma smluvními stranami. Porušením povinnosti 
mlčenlivosti smluvní stranou není poskytnutí informací při plnění povinnosti vyplývající 
ze zákona nebo poskytnutí informací soudu nebo rozhodčímu soudu při uplatnění 
jakýchkoli nároků či práv z daného smluvního vztahu a nebo poskytnutí informací, 
dokumentů a údajů osobám, které s danou smluvní stranou tvoří koncern (holding), dále 
konzultantům a jiným osobám zúčastněným na plnění smluvního vztahu nebo činnostech 
souvisejících s daným smluvním vztahem, kteří mají podle zákona nebo smluvně 
převzatou povinnost mlčenlivosti, zejména daňovým poradcům či advokátům smluvních 
stran, přičemž žádná ze smluvních stran není oprávněna v jakékoli souvislosti s tímto 
smluvním vztahem tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti. Smluvní strany se zavazují 
zajistit, aby tyto osoby byly seznámeny s povinností utajení a byly zavázány k jejímu 
dodržení ve stejném rozsahu jako smluvní strany. 

3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na: 

a) informace, které jsou veřejně známé v době uzavření smluvního vztahu, nebo k jejichž 
zveřejnění dojde následně jiným způsobem než porušením povinnosti zachovávat důvěrnost 
smluvní stranou; 

b) informace, které smluvní strana musí zveřejnit v souladu s právním předpisem nebo 
rozhodnutím orgánu veřejné moci oprávněného k tomu na základě právního předpisu; 

c) informace, které má smluvní strana prokazatelně k dispozici již k datu uzavření smluvního 
vztahu; 

d) informace, které jsou nebo budou smluvní straně sděleny třetí stranou bez nároků na omezení 
jejich využití nebo důvěrnost. 

4. Pokud jedna strana sdělí druhé v souvislosti s plněním smlouvy osobní údaje, odpovídá 
poskytující strana za to, že údaje jsou poskytovány v souladu s právními předpisy nebo se 
souhlasem subjektů údajů. Přijímající strana se převzetím stává zpracovatelem a je 
povinna a oprávněna použít osobní údaje pouze k účelu stanovenému smlouvou a zajistit 
ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo zneužitím. 
Předat osobní údaje třetí straně smí přijímající strana pouze v případech stanovených 
právním předpisem nebo s předchozím souhlasem poskytující strany. 

5. Povinnost zachovávat důvěrnost trvá i po zániku smluvního vztahu.  

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, 
zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti 
ostatních ustanovení smlouvy či těchto podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny 
vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné 
nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu. 

2. Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený v tištěné podobě a 
zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě buď doporučenou poštou 
nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět 
odesílateli, nebo faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, 
nebo v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou. 

3. Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů 
uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu (faxové číslo, elektronickou adresu) smluvní 
strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal. 



4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

5. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o 
dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud. 

6. Objednatel není oprávněn jednostranně postoupit jakékoliv své pohledávky či nároky proti 
dodavateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Objednatel není oprávněn 
zastavit jakékoliv své pohledávky či nároky proti dodavateli ve prospěch třetí osoby bez předchozího 
písemného souhlasu dodavatele. Objednatel není oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své 
pohledávky vůči dodavateli proti pohledávkám dodavatele.  

7. Tyto podmínky a objednávka jsou považovány za smlouvu, jež představuje úplnou dohodu mezi 
smluvními stranami a nahrazuje veškerá dřívější písemná či ústní jednání, návrhy nebo dohody 
týkající se dodávky/dodávek. 

8. Tyto podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce dodavatele: www.nages.cz. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto podmínky, které tvoří obsah (část obsahu) smlouvy. Tuto 
skutečnost, stejně jako obeznámenost s těmito podmínkami a jejich obsahem, potvrzuje objednatel 
podpisem těchto podmínek, nebo podpisem objednávky či uzavřením smlouvy, v nichž je odkaz na 
tyto podmínky. V případě rozporu mezi smlouvou nebo objednávkou a těmito podmínkami platí 
toto pořadí: 1. ujednání ve smlouvě nebo objednávce, 2. ustanovení těchto podmínek, 3. 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

V Praze dne 1.1. 2015  

NAGES s.r.o. 

 

 

http://www.nages.cz

