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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKOVÁ ELEKTRONIKA 

s účinností od 1.10.2013 

 
I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) prodávajícího jsou pro kupujícího vždy 
a bezvýhradně závazné v případě, že není uzavřena kupní smlouva nebo není 
specifikováno jinak v nabídce prodávajícího. 

1.2. Tyto VOP jsou vždy součástí nabídky prodávajícího a kupní smlouvy. V případě, že 
kupní smlouva není uzavřena, nahrazuje jí objednávka kupujícího vystavená na základě 
nabídky prodávajícího s tím, že jejím zasláním prodávajícímu kupující VOP akceptuje.   
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je v takovém případě uzavřen okamžikem, 
kdy je kupujícímu doručeno písemné potvrzení prodávajícího o přijetí jeho objednávky. 
Za doručení se považuje rovněž doručení faxem nebo emailem. 

 
II. DODACÍ PODMÍNKY 

 

2.1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu kompletní podklady související 
s předmětem plnění, a to:  

 
A)  Výrobní dokumentaci, 

- Komponentní list neboli part list, na kterém je uvedena pozice součástky, její hodnota a 
typ, například: TK 100N/50V 10% XR7 SMD 0805. Pokud je deska plošného spoje 
osazena z obou stran, je vhodné přidat ke každé součástce stranovou orientaci (TOP – 
BOTTOM).  

- Osazovací výkres hodnotový a pozicový. Na výkresech musí být zřetelně viditelné 
pouzdro součástky, její hodnota, pozice, orientace, zámky a podobně.  

- Data pro výrobu plošných spojů v elektronické podobě prakticky z kteréhokoliv 
návrhového systému (preferován standardizovaný formát Gerber RS274X). 

- Data pro výrobu planžety (šablony) pro sítotisk (preferován standardizovaný formát 
Gerber RS274X). 

- Souřadnicová data pro vytvoření programu osazovacích automatů. Tato data mohou být 

dodána v jakémkoliv textovém souboru. 
- Pokud je součástí plnění mechanická montáž, případně dodávka mechanických dílů, je 

nutné poskytnou konstrukční výkresy a data pro zadání výroby. 

  
B)  Materiál společně s dodacím listem (pokud dodává kupující) s tím, že u každé položky je 

třeba počítat s technologicky nutnou ztrátou v níže definovaném množství. 
 

Výrobní dávka   do 100ks do 1000ks nad 1000ks 
 SMD součástky pasivní   20 ks 3% 1% 
 SMD součástky aktivní s cenou do 50Kč/ks 5 ks 3% 1% 
 SMD součástky aktivní s cenou nad 50Kč/ks 2 ks 0,5% 0,3% 
 THT součástky   2 ks 0,5% 0,3% 
 

- Standardní kalkulace prodávajícího vychází z předpokladu, že SMD součástky budou 
dodány v balení vhodném pro strojní osazení, tj. kotouče (pásky), tyče nebo plata 
(paletky). V případě, že jsou dodány sypané nebo jinak nevhodně balené SMD 
součástky, je prodávající oprávněn vyúčtovat vícenáklady vzniklé ručním osazením 
těchto součástek. 

- Desky plošných spojů je nutné dodat v multipanelech (přířezech) s technologickými okraji 
o minimální šířce 5 mm a minimálně dvěma naváděcími (fiduciárními) body o průměru 1 
až 1,5 mm ve tvaru křížku nebo kosočtverce. 

- Pokud kupující vyžaduje použití speciálního spotřebního materiálu (pájecí pasta, pájecí 
slitina, tavidlo, apod…), je nutné tento požadavek předem písemně odsouhlasit 
s prodávajícím. V případě, že nejsou vzneseny speciální požadavky (např. olovnatý 
proces), použije prodávající spotřební materiál, který standardně používá). 

 
C)  Potřebné výrobní přípravky (pokud dodává kupující), to vše nejpozději v termínu, který 

prodávající uvedl v potvrzení objednávky. 
D)  V případě, že kupující požaduje provést ověření kvality prodávajícím na svých 

speciálních přípravcích či zařízeních je povinen je rovněž před započetím výroby 
prodávajícímu poskytnout včetně patřičného zaškolení a návodky. Kupující neodpovídá 
za správnou funkci těchto zařízení, výsledky testů z těchto zařízení kupující považuje za 
správné a směrodatné. V případě jejich poruchy, nebo zjevné nesprávné funkce toto 
neprodleně oznámí kupujícímu a ten se zavazuje bezodkladně sjednat nápravu.  

  
2.2. Zboží objednané kupujícím je prodávající povinen dodat kupujícímu ve sjednané lhůtě, 

za předpokladu, že objednatel včas splní svoji povinnost uvedenou v předchozím 
odstavci tohoto článku. 

2.3. V případě, že nelze uvedenou lhůtu dodržet z důvodů vyšší moci, či jiných objektivních 
důvodů, je prodávající povinen vyrozumět kupujícího o prodloužení dodací lhůty o 
nezbytně nutnou dobu s tím, že dodání zboží v této lhůtě se považuje za řádné splnění 
závazku prodávajícího. 

2.4. Dodání objednaného zboží bude realizováno EXW v sídle prodávajícího, dle podmínek 
Incoterms 2010. 

2.5. Prodávající je povinen zboží řádně zabalit a tak zabezpečit proti újmě na kvalitě a 
množství. 

2.6. Kupující je povinen převzít dodané zboží a potvrdit převzetí na dodacím listu razítkem a 
podpisem oprávněné osoby. 

 
 

III. PŘECHOD VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ 
 

3.1. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu předáno a dále 
úplným zaplacením sjednané kupní ceny zboží. 

 
 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

4.1. V kupní ceně není zahrnuta DPH a clo. 
4.2. Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn zadržet 

dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a nerealizovaných smluv s 
objednatelem, aniž by tento úkon byl považován za porušení jeho povinností. 

4.3. Peněžitý závazek kupujícího je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. 
4.4. Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
4.5. Pohledávky prodávajícího za kupujícím mohou být pojištěny úvěrovou pojišťovnou Euler 

Hermes Europe SA. Kupující se zavazuje poskytnout výše uvedené pojišťovně. 

součinnost při její žádosti o zaslání aktuálních či posledních finančních výkazů v případě, 
že ještě nebyly zveřejněny. 

 
V. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

5.1. Zjevné vady, včetně množstevních, uplatňuje kupující písemnou formou nejpozději do 
pěti pracovních dnů ode dne dodání zboží. 

5.2. Skryté vady uplatňuje kupující písemnou formou nejpozději do pěti pracovních dnů ode 
dne jejich zjištění. 

5.3. V případě zjištění vady informuje kupující prodávajícího o povaze a rozsahu vady a 
identifikuje vadné zboží dodacím listem prodávajícího. Pokud není prodávající autorem 
technického návrhu dodaného zboží, je za dostatečnou informaci o vadě považováno 
přesné určení komponenty a druhu vady s ní související. 

5.4. Prodávající zodpovídá pouze za vady, které přímo souvisejí s předmětem plnění 
(prodávajícím dodaná služba nebo dodaný materiál), nikoliv za funkčnost dodaného 
zboží jako celku (pokud prodávající není autorem technického návrhu).  

5.5. Pokud není sjednáno jinak, prodávající neprovádí posouzení technického návrhu zboží 
ve vztahu k jeho funkčnosti. 

5.6. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nevhodnou, či neodbornou manipulací 
se zbožím ani za poškození zboží způsobené nevhodným skladováním. 

5.7. Prodávající neodpovídá za případy, kdy kupující zboží opraví anebo nechá opravit třetí 
osobou bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. 

5.8. Prodávající provádí pouze vstupní kontrolu množství při příjmu materiálu dodávaného 
kupujícím. Za kvalitu a funkčnost dodaného materiálu a přípravků je zodpovědný 
kupující. 

5.9. V případě dodávky vadného materiálu či přípravků kupujícím, je prodávající oprávněn 
vyúčtovat kupujícímu případné vícepráce nebo škody na technologii.  

 
 

VI. PRÁVA Z PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

6.1. Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností ani po 
uplynutí 10 pracovních dnů od termínu plnění, může prodávající trvat na jejich splnění 
nebo může odstoupit od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení listiny o 
odstoupení kupujícímu. V obou případech má prodávající právo na náhradu škody a 
smluvních pokut, které mu vznikly nesplněním povinnosti kupujícího. 

6.2. V případě prodlení kupujícího se splněním jakékoli povinnosti či závazku, pokud prodlení 
přesáhne 10 dnů, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z celkové ceny neodebraného zboží bez DPH za každý den prodlení. Prodávající má 
dále právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti kupujícího, a to škody v celé 
výši. 

6.3. O dobu prodlení kupujícího s plněním jakékoli povinnosti čí závazku ze smlouvy 
uzavřené s prodávajícím se prodlužují termíny plnění povinností a závazků prodávajícího 
plynoucích z takové smlouvy.  

6.4. Kupující může odstoupit od smlouvy jen v případě, že prodávající poruší své povinnosti 
podstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
určené mu k tomu kupujícím v písemné výzvě. 

6.5. Prodávající má dále právo odstoupit od smlouvy, pokud má pochybnosti o platby 
schopnosti kupujícího a kupující mu nepředloží odpovídající záruku platby v určené lhůtě 
ve smyslu ust. § 326 obchodního zákoníku. Prodávající může také odstoupit od smlouvy, 
pokud na majetek kupujícího bude vedena exekuce, pokud kupující vstoupí do likvidace, 
anebo pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti kupujícímu. 

6.6. Prodávající může z důvodů uvedených v bodě 6. 1. odstoupit od smlouvy týkající se 
zbývající části dodávky k datu odstoupení od smlouvy.  

 
 

VII. NÁHRADA ŠKODY 
 

7.1. V případě, že dojde porušením povinností prodávajícího nebo kupujícího ke vzniku 
škody, nastupuje povinnost druhé smluvní straně tuto škodu uhradit. Prodávající je 
oprávněn kupujícímu prioritně uhradit škodu dodáním náhradního zboží, teprve v 
případě, že toto dle názoru prodávajícího nebude možné, má kupující právo požadovat 
finanční náhradu. Kupující je ve všech případech oprávněn požadovat pouze náhradu 
skutečné škody. Výslovně se stanovuje, že předvídatelnou škodou ve smyslu ust. § 379 
obchodního zákoníku je škoda ve výši 20 000,-- Kč. 

 
VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 
8.1. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího vzniklé z kupní smlouvy a právní vztahy 

související se řídí výhradně právním řádem České republiky. 
8.2. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, které nebudou výslovně upraveny smlouvou 

nebo těmito obchodními podmínkami, se řídí zejména příslušnou právní úpravou 
obchodního zákoníku v platném znění. 

8.3. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou rozhodovány výlučně u soudů 
v České republice, bez ohledu na to, kdo je stranou žalovanou a žalující. Smluvní strany 
sjednávají místní příslušnost soudů tak, že pokud bude dána věcná příslušnost 
okresních soudů, bude spor řešen Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, a pokud bude 
dána věcná příslušnost krajských soudů, bude spor řešen Krajským soudem v Hradci 
Králové.  

8.4. Kupující prohlašuje, že je připraven a schopen splnit veškeré svoje závazky a povinnosti 
z této smlouvy, zejména má k dispozici či zajištěny veškeré prostředky k úhradě 
veškerých plateb prodávajícímu podle této smlouvy a obchodních podmínek. 

8.5. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek nebo jeho část právně neúčinné nebo 
neplatné, zůstávají ostatní ustanovení příp. ostatní části ustanovení v platnosti a smluvní 
strany se zavazují nahradit je ujednáními platnými a účinnými, která budou co nejvíce 
respektovat ujednání neplatná či neúčinná. 

8.6. Veškeré změny a doplňky smluv, uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím v písemné 
formě, je možno provádět pouze písemně.  

8.7. Kupující je povinen vždy bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího o 
všech změnách údajů, které se ho týkají a mají význam v obchodním vztahu s 
prodávajícím, zejména o změně jména či obchodního jména, sídla či místa podnikání, 
bankovního spojení, telefonického spojení apod. Kupující odpovídá prodávajícímu za 
škodu, která mu vznikne porušením této povinnosti.  

8.8. Prodávající bude zasílat veškeré písemnosti určené kupujícímu na adresu, kterou mu 
kupující sdělí při uzavírání smlouvy. V případě, že kupující si na předmětné adrese listinu 
nevyzvedne, bude listina považována za doručenou marným uplynutím lhůty určené k 
vyzvednutí poštovní zásilky (pokud tato lhůta nebude doručovatelem určena tak 
uplynutím lhůty 10 dnů od prvního pokusu o doručení), i když se kupující o jejím uložení 
nedozvěděl, nebo dnem doručení vrácené písemnosti prodávajícímu, podle toho, která z 
těchto skutečností nastane dřív. 

 


