
Všeobecné obchodní podmínky 
 
1. Obecný rozsah platnosti 
Pro veškerá plnění společnosti Technicoat Bakeware s.r.o. platí následující podmínky. 
Podmínky objednatele, které budou odporovat nebo budou odchylné od našich prodejních a 
dodacích podmínek, neuznáváme s výjimkou, že bychom výslovně písemně odsouhlasili jejich 
platnost.  
 
V případě písemných nebo ústních objednávek je směrodatné výlučně naše písemné 
potvrzení objednávky. Ústní dohody a ujednání jakéhokoliv druhu vyžadují k právní účinnosti 
naše písemné potvrzení. 
 
2. Ceny a nabídky 
Ceny jsou orientační a vyplývají z příslušného stavu nabídky. Jestliže dojde v důsledku změn 
nákladů (materiál, energie, mzdy) k cenovým rozdílům, vyhrazujeme si právo na provedení 
příslušné úpravy kalkulace. Ceny budou stanoveny výlučně v Kč nebo jiné předem dohodnuté 
měně. Zákonná daň z přidané hodnoty není zahrnuta do našich cen, vykazuje se zvlášť ve 
faktuře v zákonné výši v den fakturace. Podaná nabídka je pro nás závazná po dobu 30 dnů. 
V případě následných objednávek nejsme vázáni předchozími cenami. Jsme oprávněni 
specifikovat objednateli zpracovávané suroviny v zašifrované podobě. 
 
Pokud je objednávku nutno posuzovat jako nabídku, máme právo ji přijmout v průběhu 
jednoho týdne. 
 
Pokud nebyla uzavřena dohoda o fixní ceně, zůstávají vyhrazeny přiměřené změny cen 
v důsledku změněných mzdových, materiálových a provozních nákladů pro dodávky, které se 
uskuteční 2 měsíce nebo později po uzavření smlouvy. 
 
Objednatel prohlašuje, že je aktivním plátcem DPH. 
 
3. Dodací podmínky 
Jestliže nebude ujednáno jinak, budou námi zpracované předměty doručeny na účet a 
nebezpečí objednatele ex works Planá, České Budějovice (INCOTERMS 2010). Prodlení 
s dodávkou způsobené přerušením provozu (poškození stroje, vada materiálu, stávka, 
nedostatek pracovních sil, nemoc, úraz a zásah vyšší moci) nás zprošťuje od sjednaných 
dodacích lhůt a náhrady škody. 
 
Předáním prodané věci přechází nebezpečí náhodného zničení nebo náhodného poškození 
na objednatele. Prodlení objednatele s převzetím je postaveno na roveň předání. Z převzetí 
povinnosti montáže nelze odvozovat odchylnou dohodu o přechodu odpovědnosti za škodu. 
 
Pokud zasíláme na základě požadavku objednatele prodané zboží do jiného místa než je místo 
plnění, přechází nebezpečí na objednatele, jakmile vyexpedujeme zboží speditérovi, přepravci 
nebo osobě nebo instituci určené jinak k provedení přepravy. Pokud objednatel udělil zvláštní 
pokyn ke způsobu zaslání a odchýlíme-li se od něj bez naléhavého důvodu, odpovídáme 
objednateli za škodu z toho vzniklou. 
 
Bude-li převzetí na základě žádosti objednatele nebo na základě důvodů na jeho straně 
zpožděno, uskladníme zboží na náklady a nebezpečí objednatele.  
 
4. Platební podmínky 
Jestliže nebude ujednáno písemně jinak, jsou naše faktury splatné beze srážek ihned po jejich 
obdržení nebo k písemně sjednanému datu splatnosti. V případě překročení lhůty splatnosti 
budeme účtovat úroky z prodlení ve výši 5 % nad aktuální základní úrokovou sazbu 
stanovenou právními předpisy pro oblast občanského práva. 



 
5. Zadržovací právo, vlastnictví k podkladům 
Až do úplného zaplacení naší pohledávky jsme oprávněni zajistit tyto nároky zadržením 
předmětů, které nám byly přenechány.  
 
Vyobrazení, výkresy, kalkulace, vzory a modely zůstávají v našem vlastnictví. Objednatel se 
zavazuje nezpřístupňovat třetím osobám tyto předměty v žádné formě bez našeho písemného 
svolení. Poruší-li objednatel tuto povinnost, je povinen nám uhradit okamžitě splatnou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Euro za každý jednotlivý případ. 
 
6. Reklamace vad a ručení za vady 
Reklamace je nutné oznámit písemně neprodleně, nejpozději do 8 dnů po obdržení námi 
zpracovaných předmětů. Objednatel je povinen nám umožnit, abychom mohli provést kontrolu 
námi opracovaných předmětů před jejich dalším zpracováním nebo montáží z hlediska 
uvedených vad. V případě, že budou vady odstraněny třetími osobami bez našeho souhlasu, 
naše ručení zaniká. Reklamace, u již smontovaných dílů nebudou dále akceptovány a rovněž 
vylučují naše ručení. Uznané, opodstatněné vady budou námi zdarma opraveny. 
  
Zkoušky a vzory platí za přibližné názorné příklady kvality, rozměrů a jiných vlastností. Údaje 
o rozměrech a vlastnostech produktů slouží k popisu a nezakládají v případě nepatrných 
odchylek žádnou dohodu o jakosti, pokud produkt je vhodný ke způsobu užití sjednanému ve 
smlouvě nebo předpokládanému. 
 
V případě technicky podmíněné nutnosti si vyhrazujeme právo dodat zboží s odchylkami ve 
složení, rozměrech a jiných vlastnostech, pokud tímto dodávané předměty nebudou omezeny 
v jejich použitelnosti. 
    
Za vady podmíněné zpracováním, změny tvaru, nesprávná množství, trhliny atd. nepřebíráme 
žádné náklady do výše 3 % objemu objednávky. 
 
Jestliže nebude dohodnuto písemně jinak, nebude se při vstupní kontrole zboží provádět 
100% - ní kontrola počtu kusů, nýbrž pouze kontrola počtu obalů z hlediska jejich věrohodnosti. 
 
7. Záruka 
Naše záruka je omezena na řádné provedení prací povrchové úpravy na dodaných 
předmětech, které byly objednány objednatelem, odpovídající našemu standardu. Další 
záruku nepřebíráme. Zejména pak neručíme za vlastnosti, složení, použitelnost, využitelnost 
nebo ostatní vlastnosti materiálu, který byl povlakován. 
 
Záruční doba činí jeden rok od okamžiku přechodu škody na věci. 
 
8. Pojištění 
Předměty a zboží, které jsou u nás uskladněny za účelem zpracování, nejsou pojištěny proti 
požáru, vodě, vodovodním škodám, škodám způsobeným bouří a krupobitím. Objednatel je 
povinen pokrýt tato rizika prostřednictvím vlastního sjednaného pojištění. 
 
9. Místo plnění a místo soudní příslušnosti 
Místem plnění pro dodávku a platby je Planá, České Budějovice, místem soudní příslušnosti 
jsou České Budějovice. 
 
10. Práva k duševnímu vlastnictví 
Má-li být zboží vyráběno podle nákresů, vzorů nebo jiných údajů objednatele, ručí objednatel 
za to, že tímto nejsou poškozována práva třetích osob, zejména patenty, užitné vzory nebo 
jiná práva k duševnímu vlastnictví nebo autorská práva. Objednatel nás zprostí nároků třetích 
osob, která vyplynou z případného porušení těchto práv. Navíc nám objednatel uhradí veškeré 



náklady, které nám vzniknou tím, že třetí osoby uplatní porušení těchto práv a my se budeme 
muset proti odpovídajícímu uplatnění práva bránit. 
 
11. Povinnost mlčenlivosti 
My a objednatel se vzájemně zavazujeme nakládat s veškerými obchodními a technickými 
podrobnostmi, které se nám stali známými v rámci spolupráce a nejsou veřejně známé, jako 
obchodním tajemstvím a zachovávat o nich vůči třetím osobám absolutní mlčenlivost. 
 
Povinnost mlčenlivosti končí tři roky po ukončení obchodních vztahů mezi objednatelem a 
námi, pokud není sjednáno něco jiného. 
 
12. Změna všeobecných podmínek 
Tyto všeobecné podmínky mohou být námi jednostranně revidovány a měněny. Nejnovější 
verze těchto všeobecných podmínek je na našich webových stránkách: www.technicoat-
bakeware.com 
 
Platnost od 1. 1. 2020. 
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