VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Předmětem těchto všeobecných dodacích podmínek (dále jen „VDP") je úprava právních vztahů
mezi odběratelem - Legios Loco a.s., IČ: 29153492, se sídlem: Karla Engliše 3201/6, Smíchov,
150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B
18854 (dále jen „Odběratel") a kterýmkoli dodavatelem (dále jen „Dodavatel") materiálu, zboží
nebo služeb, (dále jen „Dodávka“), které jsou Odběrateli dodávány na základě smlouvy uzavřené
mezi Odběratelem a Dodavatelem, ať již se jedná o smlouvu kupní, o dílo, jiného smluvního typu
nebo nepojmenovanou (dále jen „Smlouva“).

1.2

Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto VDP nedílnou součástí každé Smlouvy
uzavřené s Dodavatelem, bez ohledu na to, zda je uzavřena písemně či prostředky elektronické
komunikace (např. prostá e-mailová objednávka).

1.3

V případě rozporu mezi ujednáními Smlouvy a těchto VDP, platí úprava obsažená ve Smlouvě.

1.4

Aktuální znění těchto VDP je vždy uveřejněno na webové adrese Dodavatele www.legios.eu

2.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1

K uzavření Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem dochází:
a)
podpisem písemné Smlouvy; nebo
b)
potvrzením (akceptací) písemné či e-mailové objednávky Dodávky Dodavatele, přičemž
pro takový případ postačí potvrzení prostým e-mailovou zprávou Dodavatele.

2.2

Jakoukoliv změnu Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem lze provést jen na základě
souhlasného projevu vůle obou smluvních stran, a to ve formě, jakou byla uzavřena Smlouva,
nebo písemně v listinné podobě.

2.3

Potvrdí-li Dodavatel návrh Smlouvy (objednávku) Odběratele s dodatkem nebo odchylkou,
která podstatně nemění podmínky Smlouvy, není takové potvrzení přijetím nabídky ve smyslu
§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, nebo uzavřením Smlouvy, ale pouze novou nabídkou.

3.

DODACÍ PODMÍNKY

3.1

Dodavatel je povinen dodat Odběrateli Dodávku v jakosti, provedení a balení specifikovaném ve
Smlouvě. Není-li dostatečná specifikace požadovaného výrobku uvedena již ve Smlouvě nebo
objednávce Odběratele, je Dodavatel povinen požádat Odběratele o součinnost k odstranění
vad specifikace a poskytnout mu k vyjádření přiměřenou lhůtu; v případě, že se Odběratel
v poskytnuté lhůtě nevyjádří, dodá Dodavatel Dodávku v provedení a balení obvyklém a
v nejvyšší (prvotřídní) jakosti, kterou je možné dosáhnout při vynaložení odborné péče; lhůta
pro plnění Dodávky stanovená Smlouvou zůstává v takovém případě zachována.

3.2

Dodavatel je povinen předat Odběrateli nejpozději při předání Dodávky mimo jiné vždy
„Prohlášení o shodě“, „ES Prohlášení o shodě“, nebo „Prohlášení o vlastnostech“, ve smyslu
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích a výrobky v platném znění a příslušných
nařízení vlády, podle technické specifikace platné ke dni uvedení výrobku na trh, nebo
strojního zařízení do provozu. Na Dodávky, na které se vztahuje požadavek čl. 31 evropského
nařízení č. 1907/2006 (REACH), je Dodavatel povinen dodat nejpozději s dodáním Dodávky
Odběrateli bezpečnostní list; bez dokumentů uvedených v tomto odstavci nelze považovat
Dodávku za řádnou. Smluvní strany se dohodly, že porušení povinností dle tohoto odstavce
VDP je podstatným porušením Smlouvy.

3.3

Není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak, zajišťuje a hradí náklady na balení a dopravu
Dodávky Dodavatel, přičemž místem plnění se rozumí provozovna Odběratele na adrese Husova
402, Louny, Česká republika (případně provozovna Odběratele na adrese Kounice 838, Horní

Slavkov nebo adrese Boleslavská třída 418/54, Nymburk, pokud je to z druhu Dodávky,
předchozího obchodního styku nebo jiných okolností zřejmé).
3.4

Dodavatel je povinen dodat Odběrateli výrobek v termínu dohodnutém ve Smlouvě, přičemž
tato povinnost se považuje za splněnou okamžikem protokolárního předání v místě plnění
stanoveném Smlouvou nebo uvedeném v předchozím odstavci VDP; není-li sjednáno jinak, je
Dodavatel povinen oznámit doručení Dodávky nejpozději 2 pracovní dny před dnem plánované
dodávky a zajistit doručení Dodávky uvedený pracovní den v době od 6.30 hodin do 13.30 hodin.

3.5

Odběratel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít Dodávku i nikoli řádnou nebo nikoli včasnou. Za
Dodávku nikoli řádnou se považuje zejména Dodávka v jiném než stanoveném množství, jakosti,
provedení, balení, obsahující právní či faktické vady a/nebo neobsahující veškeré sjednané a/nebo
právními předpisy předepsané a/nebo listiny obvyklé či potřebné k řádnému užívání Dodávky.

3.6

Odběratel je povinen provést běžnou vizuální prohlídku Dodávky nejpozději do 14 pracovních dnů
ode dne převzetí. Podrobnou prohlídku jednotlivých částí Dodávky je Odběratel povinen provést po
jejich zapracování do výrobků nebo služeb určených zákazníkům Odběratele, nejpozději však do 90
dnů ode dne převzetí Dodávky Odběratelem a v případě, že se jedná o Dodávku, kdy je Odběratel
koncovým uživatelem, do 30 dnů ode dne převzetí Dodávky Odběratelem. V případě, že Odběratel
podrobnou prohlídku neprovede v uvedené lhůtě, může uplatnit zjištěné vady Dodávky v rámci
záruky za jakost.

3.7

Vady Dodávky zjištěné při převzetí nebo při běžné či podrobné vizuální prohlídce Dodávky je
Odběratel povinen oznámit Dodavateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich zjištění.

3.8

Nebezpečí zkázy nebo škody na Dodávce a vlastnické právo k dodávce přechází na Odběratele
okamžikem protokolárního převzetí Dodávky.

3.9

Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

3.10

V případě, že je předmět Dodávky zhotovován až teprve po uzavření Smlouvy s Odběratelem,
umožní Dodavatel Odběrateli vizuální kontrolu průběhu přípravy, výroby nebo zhotovování
Dodávky, k čemuž se Dodavatel zavazuje poskytnout bezplatnou součinnost svými odbornými
pracovníky.

3.11

Pro případ prodlení Dodavatele s řádným plněním Dodávky nebo její části má Odběratel nárok
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny celé Dodávky dle Smlouvy za každý den
prodlení až do řádného splnění Dodávky; převzetí nikoli řádného plnění Dodávky Odběratelem
nemá vliv na nárok Odběratele požadovat vedle nároku z vadného plnění i tuto smluvní pokutu.

4.

CENA DODÁVKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Není-li cena Dodávky určena ve Smlouvě, má se za to, že je vůlí stran uzavřít Smlouvu i bez určení
ceny; v takovém případě je Odběratel povinen uhradit cenu obvyklou, nejvýše však takovou, za
jakou by stejné nebo co jakosti obdobnou Dodávky nabídl dodat jiný Odběratelem vyhledaný
dodavatel.

4.2

Není-li výslovně sjednáno jinak, obsahuje cena Dodávky uvedená ve Smlouvě již veškeré náklady
Dodavatele s Dodávkou spojené.

4.3

Cena Dodávky je splatná 60. den ode dne doručení řádné faktury – daňového dokladu, jehož
přílohou je (kromě jiných ve Smlouvě sjednaných příloh faktury) vždy nejméně oboustranně
podepsaný předávací protokol k Dodávce, a v případě, že Odběratel uplatňoval nároky z vad
Dodávky, též protokol o odstranění vad, resp. jiný doklad, jímž je prokázáno vypořádání nároku
z vad (např. dohoda o poskytnutí slevy apod.). Fakturu je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve
v den, kdy byla Dodávka převzata Odběratelem bez vad, resp. v den, kdy byly uplatněné nároky
z vad Dodávky uplatněné při převzetí Odběratelem vypořádány.

4.4

Dodavatel nemá nárok na poskytnutí zálohy na cenu Dodávky, ledaže tak bylo výslovně sjednáno

ve Smlouvě.
4.5

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související, má
Dodavatel nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně z neuhrazené částky.

4.6

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Odběratele postoupit, zastavit
nebo jednostranně započíst žádnou pohledávku nebo jiné právo vyplývající ze Smlouvy nebo se
Smlouvou související.

5.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1

Není-li Smlouvou sjednáno jinak, poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost Dodávky
a/nebo jejích jednotlivých částí v délce trvání 60 měsíců.

5.2

V případě, že je Odběratel koncovým uživatelem Dodávky, počíná záruční lhůta běžet dnem
převzetí Dodávky. V případě, že je Dodávka nebo její část určena k zapracování do výrobku, zboží
nebo služby, které se stanou součástí plnění pro zákazníka Odběratele, počíná záruční lhůta
běžet až dnem převzetí plnění, jehož je Dodávka součástí nebo příslušenstvím, zákazníkem
Odběratele, nejdéle však počne běžet skončením 24 měsíců ode dne převzetí Dodávky
Odběratelem; v případě pochybností se má za to, že Dodávka je určena k zapracování do plnění
pro zákazníka Odběratele vždy, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno, že Odběratel je
koncovým uživatelem Dodávky.

5.3

V případě reklamace je Dodavatel povinen zajistit bezplatně prohlídku reklamovaných vad
v místě, kde se reklamovaná část Dodávky nachází; je-li k odstranění zjištěných vad nezbytné
dopravit reklamovanou část Dodávky Dodavateli, zajistí tuto přepravu bezplatně Dodavatel.
V případě, že vyjde najevo, že reklamace byla neoprávněná, je Dodavatel oprávněn požadovat po
Odběrateli úhradu nezbytných nákladů spojených s prohlídkou a dopravou reklamované části
Dodávky pouze v případě, že důvod a výši vzniku těchto nákladů oznámil Odběrateli před jejich
vznikem.

5.4

V případě vad Dodávky, které jsou podstatným porušením Smlouvy, má Odběratel právo zvolit
z nároků z vadného plnění ve smyslu § 2106 odst. 1 občanského zákoníku; neučiní-li tak ani ve
lhůtě 30 dnů ode dne písemného upozornění Dodavatele na možnost zvolit nárok z vadného
plnění, má toto právo Dodavatel. V případě pochybností, zda je vada podstatným porušením
smlouvy platí, že podstatným porušením smlouvy je každá vada, která neumožňuje část Dodávky
užívat bez (byť jen drobných) omezení nebo v případě zapracování části Dodávky do jiného
výrobku nebo služby dochází k byť i nepatrnému snížení hodnoty konečného výrobku nebo
služby.

5.5

V případě, že Odběratel zvolil, že vada bude odstraněna opravou nebo dodáním bezvadné části
nebo celé Dodávky, pak v případě, že vada nebyla odstraněna ve lhůtě 15 dnů (pokud byla
stranami dohodnuta jiná lhůta k odstranění, pak v případě, že vada nebyla odstraněna v této
dohodnuté lhůtě), má Odběratel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit přiměřenou slevu
z ceny Dodávky.

5.6

Vyřízením reklamace vad kterýmkoli ze způsobů není dotčeno právo Odběratele domáhat se
zároveň náhrady újmy způsobené vadným plněním a nákladů vynaložených Odběratelem
v souvislosti s reklamací.

6.

ODSTOUPENÍ A NÁHRADA ÚJMY

6.1

Je-li tak výslovně stanoveno ve Smlouvě, v těchto VDP, nebo dojde-li k podstatnému porušení
Smlouvy, má dotčená strana právo od smlouvy odstoupit ke dni, kdy odstoupení bude doručeno
druhé smluvní straně a požadovat náhradu škody, která jí tím vznikla. Porušení Smlouvy je
podstatné zejména v těchto případech:
a)
za podmínek uvedených v odst. 5.4 pro podstatnou vadu Dodávky,
b)
Dodavatel je v prodlení s Dodávkou delším než 5 dnů nebo je ze všech okolností zřejmé,
že Dodavatel svůj závazek dodat Odběrateli dodávku nesplní řádně a včas či s prodlením

kratším než 6 dnů.
je-li Odběratel v prodlení s úhradou splatné faktury Dodavatele a tento dluh Odběratel
neuhradil ani ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva Dodavatele
k úhradě,
Odběratel má zároveň právo odstoupit od Smlouvy v případě, že insolvenční soud i
nepravomocně rozhodl, že je Dodavatel v úpadku.
c)

6.2

6.3

Odstoupením od Smlouvy se závazek od počátku ruší. Odstoupením ani jiným způsobem
ukončení Smlouvy však nezanikají:
a)
nároky na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy,
b)
nároky na zaplacení úroků z prodlení a smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy,
c)
ujednání o povinnosti mlčenlivosti a ochrany obchodního tajemství,
d)
ujednání o volbě práva a řešení sporů.

6.4

Poškozená smluvní strana má nárok na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy v plném
rozsahu (včetně újmy nemajetkové), a to vedle nároku na smluvní pokutu vyplývající ze Smlouvy
nebo těchto VDP.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Smluvní vztahy se řídí českým právem a jeho rámci především občanským zákoníkem.

7.2

Veškeré informace, které se Dodavatel dozví, a veškeré dokumenty, které získá v souvislosti se
Smlouvou či výrobkem, jsou považovány za důvěrné a za obchodní tajemství Odběratele a
Dodavatel je povinen zachovávat o nich mlčenlivost a nezpřístupnit tyto informace či dokumenty
žádné třetí osobě či veřejnosti, a to ani po ukončení smluvního vztahu s Dodavatelem. Za
porušení této povinnosti nejsou považovány případy, kdy tyto informace sdělí v rámci plnění své
zákonné povinnosti, či je sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost zachovávat o
nich mlčenlivost. V případě porušení tohoto ustanovení je Dodavatel povinen uhradit Odběrateli
smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Tímto ujednáním o smluvní
pokutě není dotčen nárok Odběratele na zákonné majetkové sankce, jakož i nárok na náhradu
újmy v plné výši.

7.3

Ustanovení § 1799 Občanského zákoníku o neúčinnosti doložek ve smlouvě uzavřené adhezním
způsobem, odkazujících na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy a § 1800 Občanského
zákoníku o neúčinnosti doložek, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, doložek
nesrozumitelných, zvláště nevýhodných nebo odchylujících se od doložek obvyklých pro smluvní
vztah založený Smlouvou neuplatní.

7.4

Dodavatel se uzavřením Smlouvy vzdává práva domáhat se zrušení Smlouvy soudem dle § 2000
Občanského zákoníku.

7.5

Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy nebo těchto VDP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv
této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

7.6

Veškeré spory vzniklé z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány soudy
České republiky podle právního řádu České republiky. Místně příslušným pro řešení případných
sporů bude vždy Obvodní soud pro Prahu 5, a pro spory, které rozhoduje v prvním stupni krajský
soud, Městský soud v Praze.

