
 

 

 

1.1 Tyto obchodní podmínky se použijí na právní vztahy vzniklé při 

prodeji nebo nákupu zboží společností TESCAN Brno, s.r.o. 

(„obchodní podmínky“), pokud se smluvní strany v kupní 

smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě („smlouva“) výslovně 

dohodnou na jejich aplikaci. Obchodní podmínky jsou 

zveřejněny na webové adrese: www.tescan.com. Obchodní 

podmínky platí v plném rozsahu, pokud není ve smlouvě 

ujednáno jinak. 

1.2 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před příslušnými 

ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní 

podmínky mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která 

nemají donucující povahu. 

 

2.1 Smlouva vzniká na základě písemné objednávky kupujícího 

písemným a bezvýhradným potvrzením objednávky 

prodávajícím, doručeným kupujícímu ve lhůtě uvedené v 

objednávce, jinak do 1 pracovního dne od dojití objednávky 

prodávajícímu, pokud není dohodnuto jinak. Provedení 

jakýchkoliv změn prodávajícím v objednávce předložené 

kupujícím nezakládá vznik smlouvy. V takovém případě se jedná 

o návrh na uzavření smlouvy předložený prodávajícím 

kupujícímu a smlouva vznikne až dnem doručení souhlasného 

vyjádření kupujícího k tomuto návrhu prodávajícímu. 

2.2 Smluvní strany vylučují pro případ uzavírání smlouvy použití § 

1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které 

stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné 

shodě projevů vůle smluvních stran.   

2.3 Smluvní strany jsou povinny uvádět číslo objednávky na veškeré 

korespondenci, fakturách, dodacích listech a všech ostatních 

dokumentech týkajících se objednávky. 

2.4 Kupující uvede v objednávce alespoň tyto údaje, které tvoří 

podstatné náležitosti smlouvy: 

2.4.1 Identifikaci kupujícího a prodávajícího, obsahující jeho firmu, 

sídlo a IČO, 

2.4.2 specifikaci požadovaného zboží, 

2.4.3 požadované množství, 

2.4.4 jednotkovou, případně celkovou kupní cenu. 

2.4.5 Požadovaný termín dodání 

2.5 Dokud kupující neobdrží písemné potvrzení objednávky, může 

objednávku bez nároku prodávajícího na náhradu škody vzít 

zpět, a to písemně nebo i telefonicky s dodatečným písemným 

potvrzením tohoto zpětvzetí. 

2.6 Odchylky a dodatky prodávajícího obsažené v potvrzené 

objednávce jsou platné pouze tehdy, pokud s nimi kupující 

dodatečně písemně vysloví souhlas.  

2.7 Změny nebo dodatky smlouvy po jejím uzavření jsou možné 

pouze po dohodě obou stran písemnou formou. 

2.8 Za písemnou objednávku nebo potvrzení objednávky se 

považuje i písemnost zaslaná faxem nebo e-mailem. 

 

3.1 Prodávající vystaví fakturu, která bude plnit funkci účetního 

dokladu a obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných 

a účinných právních předpisů. 

3.2 Splatnost faktury vystavené dle podmínek smlouvy je 30 dnů od 

data vystavení.   

3.3 Bude-li faktura vystavena v cizí měně a kupující je fyzickou 

osobou s bydlištěm nebo právnickou osobou se sídlem na území 

České republiky, bude faktura vystavena v cizí měně včetně 

vyčíslení DPH. DPH se zároveň vyčíslí v CZK, přičemž pro 

přepočet cen se použije kurs devizového trhu vyhlášený ČNB ke 

dni vzniku povinnosti přiznat daň. Kupující uhradí DPH v CZK 

měně na bankovní CZK účet uvedený na faktuře. To se netýká 

zálohových faktur, kde bude i DPH hrazena v cizí měně. 

3.4 Zaplacení je považováno za uskutečněné, pokud je celá 

fakturovaná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.  

3.5 V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn požadovat 

a kupující je povinen zaplatit úroky z prodlení, výše úroku z 

prodlení bude stanovena podle nařízení vlády, kterým se stanoví 

výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo podle příslušné právní úpravy, která 

by v budoucnu nahradila výše zmíněné nařízení v dotčeném 

rozsahu. 

3.6 Ocitne-li se kupující v prodlení s platbou splatných faktur, je 

prodávající oprávněn po předchozím písemném upozornění 

zastavit další dodávky zboží a odstoupit od smlouvy. Neplnění 

dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a 

prodávající nenese odpovědnost za případné tím způsobené 

škody. 

3.7 Na jedné faktuře smí být fakturováno zboží z maximálně pěti 

objednávek. 

 

4.1 Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu sjednané množství 

zboží a povinnost kupujícího odebrat sjednané množství zboží se 

považuje za splněnou, pokud množství skutečně dodaného a 

odebraného zboží se bude od množství zboží sjednaného 

smlouvou lišit maximálně o 5 %. 

4.2 Kupní cenou se rozumí cena kompletních výrobků, včetně 

příslušenství, obalu, paletizace, nákladů na balení a jejich 

označení, přepravy, dokladů, není-li stranami pro jednotlivý 

konkrétní případ stanoveno písemně jinak.  

4.3 Pokud prodávající dodá kupujícímu menší množství zboží, než je 

sjednáno smlouvou snížené o toleranci dle čl. 4.1 těchto 

obchodních podmínek, zavazuje se prodávající, na základě výzvy 

kupujícího, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 % z 

ceny takto nedodaného množství zboží sníženého o toleranci 

dle čl.4.1 těchto obchodních podmínek. 

4.4 Pokud kupující odebere od prodávajícího menší množství zboží, 

než je sjednáno smlouvou, snížené o toleranci dle čl. 4.1 těchto 

obchodních podmínek, zavazuje se kupující, na základě výzvy 

prodávajícího, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 % 

z ceny takto neodebraného množství zboží sníženého o toleranci 

dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek. 

4.5 Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není dodáno včas a 

řádně. Kupující je oprávněn takovou dodávku převzít celou, 

částečně, nebo ji zcela odmítnout. Veškeré náklady s tímto 

spojené (přebalení, skladování apod.) jdou k tíži prodávajícího. 

4.6 Úhradou smluvní pokuty dle předcházejících ustanovení 

nezaniká povinnost dodat nebo odebrat zbývající množství 

zboží, ohledně něhož je smluvní pokuta placena, pokud si 

prodávající a kupující písemně nedohodnou něco jiného. 

4.7 Závazek zaplatit smluvní pokutu dle předcházejících ustanovení 

nevzniká, pokud porušení povinností některé ze smluvních stran 

bylo důsledkem porušení povinnosti druhé smluvní strany nebo 

důsledkem působení okolnosti vylučující odpovědnost, tj. 

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážka vzniklé 

nezávisle na vůli porušující smluvní strany.  

 

5.1 Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo přechází na 

kupujícího okamžikem (i) převzetí předmětu koupě, nebo 

jestliže tak neučiní včas, (ii) v době, kdy mu prodávající umožní 

nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží 

nepřevezme. 

5.2 Zpracuje-li kupující zboží před přechodem vlastnického práva na 

kupujícího, resp. před úplnou úhradou kupní ceny tohoto zboží 

prodávajícímu, nestává se prodávající vlastníkem výrobků 

kupujícího vyrobených ze zboží prodávajícího. Pokud při 

zpracování zboží kupujícího se na výrobě výrobku podílí i zboží 

jiných vlastníků nebo zboží, které je vlastněno kupujícím, 

nestává se prodávající spoluvlastníkem hotových výrobků  

5.3 Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči 

prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat vydání zboží 

nebo výrobků, na něž se vztahuje jeho vlastnické právo dle 



 

 

tohoto ustanovení, aniž by toto mělo charakter odstoupení od 

smlouvy.  

5.4 Kupující není oprávněn zastavit zboží nebo výrobky, jejichž 

vlastníkem nebo spoluvlastníkem je prodávající, ve prospěch 

třetích osob nebo k tomuto zboží nebo výrobkům zřídit jiné 

právo, které by jakkoli omezovalo nebo vylučovalo vlastnické 

právo prodávajícího, nebo umožnit vznik zadržovacího práva k 

tomuto zboží nebo výrobkům, a to do doby úplné úhrady 

závazku kupujícího vůči prodávajícímu. Kupující není též 

oprávněn zastavit nebo jakkoli jinak zatížit případné pohledávky 

na úhrady kupní ceny vůči třetím stranám, pokud je prodávající 

vlastníkem nebo spoluvlastníkem zboží nebo výrobků dle tohoto 

ustanovení. 

5.5 Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží 

dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, 

přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží 

dopravci v dohodnutém místě. 

5.6 Jestliže je prodávající dle smlouvy povinen odeslat zboží, avšak 

není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází 

nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy je zboží 

předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. 

5.7 Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na 

zboží na kupujícího, nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit 

prodávajícímu kupní cenu. 

 

6.1 Dodávky před dohodnutou lhůtou nebo dílčí dodání zboží lze 

uskutečnit pouze se souhlasem kupujícího. Předčasně došlé 

dodávky, které nebyly kupujícím odsouhlaseny, budou 

odmítnuty, nebo u kupujícího uskladněny na náklady 

prodávajícího. Prodávající je povinen na své náklady provést 

veškerá opatření k dodržení dodací lhůty a kvality. 

6.2 Prodávající je povinen zboží dodat do místa uvedeného v 

objednávce s odpovídajícím dodacím listem. Není-li v 

objednávce uvedeno místo dodání, platí za dohodnutou dodací 

parita CPT závod kupujícího dle INCOTERMS 2010.  

6.3 Při prodlení s dodáním zboží má kupující právo účtovat 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží 

s DPH, které prodávající podle smlouvy nedodal, a to za každý 

den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není nijak dotčeno 

ani omezeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené 

nedodáním sjednaného počtu kusů zboží. Prodlení prodávajícího 

s dodávkou zboží o více než 30 kalendářních dnů je považováno 

za podstatné porušení smlouvy. Uplatnění smluvní pokuty 

nezbavuje kupujícího práva na náhradu veškerých vícenákladů, 

např. nákladů na vymáhání pohledávky, které mu opožděním 

dodávky zboží vznikly.  

6.4 Prodávající je povinen zboží pojistit na celou dobu přepravy, 

včetně případného skladování až do místa dodání kupujícímu.  

 

7.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců 

od dodání zboží kupujícímu. Záruční doba začíná běžet dnem 

následujícím po dodání zboží kupujícímu. Záruka za jakost 

znamená, že dodané zboží bude po dobu záruční doby způsobilé 

k použití pro smluvený či jinak obvyklý účel, nebo že si zachová 

smluvené, či jinak obvyklé vlastnosti. U dodávek dílů určených k 

instalaci do finálního výrobku prodávající poskytuje záruku za 

jakost zboží po dobu 24 měsíců ode dne převzetí hotového 

výrobku kupujícím, při dodržení podmínek pro užívání a 

respektování pokynů uvedených v návodu na použití. 

7.2 Pokud dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti, 

provedení nebo balení podmínkám stanoveným ve smlouvě, má 

zboží vady. V případě jejího poškození nebo jiných zjevných vad 

je povinen sepsat s dopravcem zápis o doručení zásilky s 

výhradami, případně zásilku odmítne převzít. Pokud je porušen 

originální obal zboží nebo je porušena polepovací páska na 

obalu, je kupující povinen tuto skutečnost uvést do poznámky 

na přepravní list dopravce, nebo dodávku odmítnout jako celek. 

Vady zboží je kupující povinen prodávajícímu hodnověrným 

způsobem prokázat. 

7.3 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu v 

okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží nebo po jeho 

dodání do místa určení. Tato prohlídka musí svým charakterem 

a rozsahem a vynaloženým úsilím přiměřeně odpovídat povaze 

zboží. Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen 

písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních 

dnů od provedení prohlídky.  

7.4 Prodávající sdělí do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení 

kupujícího o zjištěných vadách návrh dalšího postupu řešení 

reklamace nebo reklamaci odmítne. I po této lhůtě je 

prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže 

jako neoprávněná.  

7.5 Kupující je povinen uskladnit zboží, ohledně něhož uplatňuje 

vady, odděleně od ostatního zboží a nesmí se zbožím nakládat 

způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu 

reklamovaných vad prodávajícím. Prodávající je oprávněn vyslat 

své zástupce ke kupujícímu za účelem prověření reklamace a 

kupující je povinen umožnit zástupcům prodávajícího prohlídku 

zboží, ohledně něhož uplatňuje vady.  

7.6 Je-li prodávajícím písemně reklamace uznána jako oprávněná, 

může kupující požadovat dodání chybějícího nebo vadného 

zboží nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy může 

kupující pouze v tom případě, že dodáním vadného zboží byla 

smlouva porušena podstatným způsobem. Za podstatné 

porušení smlouvy je považováno také opakované dodání 

vadného zboží. 

7.7 V případě dodání náhradního zboží nebo v případě odstoupení 

kupujícího od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu 

zboží ve stavu, v jakém je od prodávajícího převzal. Kupující není 

oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího 

vrátit zboží prodávajícímu před skončením reklamačního řízení. 

7.8 Kupující odběrem zboží od prodávajícího výslovně souhlasí s 

platným zněním Všeobecných obchodních podmínek, jejichž 

aktuální znění je dostupné na www stránkách prodávajícího 

www.tescan.cz (www.tescan.com) 

 

8.1 Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy 

kromě jiných případů stanovených těmito obchodními 

podmínkami, pokud se druhá smluvní strana dopustí 

podstatného porušení povinností vyplývajících pro ni ze 

smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se 

považují zejména: 

8.1.1 Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoli 

částek splatných dle smlouvy nebo těchto obchodních 

podmínek. 

8.1.2 Prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 

jeden měsíc. 

8.1.3 Prodlení kupujícího s odběrem zboží. 

8.2 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy též v 

případě, že druhá smluvní strana podá insolvenční návrh jako 

dlužník ve smyslu § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „insolvenční zákon“); insolvenční soud 

nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou smluvní stranu 

do 3 měsíců od zahájení insolvenčního řízení; insolvenční soud 

vydá rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany ve smyslu § 136 

insolvenčního zákona; insolvenční soud zamítne insolvenční 

návrh pro nedostatek majetku druhé smluvní strany; insolvenční 

soud prohlásí konkurs na majetek druhé smluvní strany; nebo je 

přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 

druhé smluvní strany (vyjma případů přeměn společnosti). 

8.3 Marným uplynutím dodatečné lhůty, která je poskytnuta jednou 

smluvní stranou druhé smluvní straně k plnění smluvní 

povinnosti, s jejímž plněním je druhá smluvní strana v prodlení, 

nedochází k odstoupení od smlouvy, a to ani v případě, kdy 

oprávněná smluvní strana sdělí, že dodatečnou lhůtu k plnění již 

neprodlouží. 



 

 

8.4 Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného 

oznámení smluvní strany odstupující od smlouvy druhé smluvní 

straně. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení 

oznámení o odstoupení od smlouvy, považuje se za den 

doručení třetí den po odeslání oznámení. V oznámení o 

odstoupení od smlouvy musí být důvod odstoupení konkrétně 

uveden. 

8.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 

stran ze smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a na 

zaplacení smluvní pokuty a ustanovení smlouvy a těchto 

obchodních podmínek, které se týkají volby práva, řešení sporů 

mezi stranami a úpravy práv a povinností stran pro případ 

ukončení smlouvy.  

 

9.1 Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze 

smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, 

kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.  

9.2 Prodávající odpovídá za škodu do výše částky rovnající se kupní 

ceně sjednané v smlouvě, které se porušení týká. Toto 

ustanovení neplatí, byla-li majetková škoda způsobena úmyslně 

či z hrubé nedbalosti.  

9.3 Povinnost k náhradě škody nevzniká, pokud vznikla povinnost 

zaplatit smluvní pokutu nebo pokud nesplnění povinnosti 

povinnou stranou bylo způsobeno jednáním poškozené strany 

nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana 

povinna. Smluvní strana, která se dopustila porušení povinnosti, 

není povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tím 

způsobenou, pokud prokáže, že takové porušení povinnosti bylo 

důsledkem působení okolnosti vylučující odpovědnost nebo 

vyšší moci.  

9.4 Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti ze smlouvy 

kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení 

povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním 

stranám škoda, využijí smluvní strany veškerého úsilí a 

prostředků ke smírnému mimosoudnímu řešení náhrady této 

škody.  

9.5 Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, zůstává 

právo na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé v důsledku 

porušení povinnosti zachováno. 

 

10.1 Odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti se smluvní strana 

zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy 

dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli („vyšší 

moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje 

překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v 

prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich 

hospodářských poměrů. 

10.1.1 Za vyšší moc se, pokud splňují předpoklady uvedené v 

předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní 

katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, 

vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného 

rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje 

nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů 

veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy 

státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy 

nebo jiné poškození nebo poruchy příslušného výrobního 

nebo distribučního zařízení. 

10.2 Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s 

ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí 

povinnost ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší 

moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení 

nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné 

úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich 

odstranění.   

 

11.1 Právní vztah, resp. práva a povinnosti smluvních stran ze 

smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním 

řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 Smluvní strany tímto vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží na práva a povinnosti vyplývající.  

11.3 Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají 

přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před 

ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

 

12.1 Prodávající zajišťuje plnění povinnosti využití odpadu z obalů 

balených výrobků podle § 12 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, 

v platném znění. 

12.2 Prodávající prohlašuje, že obaly splňují požadavky zákona č. 

477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. 

 

13.1 Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která 

upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových 

smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné 

doložky a podmínky jejich platnosti, se pro tyto smluvní vztahy 

nepoužijí. 

13.2 Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a 

nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou 

smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a 

obsahem smlouvy a těchto obchodních podmínek, obsahu 

rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně 

dostatečně projednaly. Smluvní strany dále prohlašují, že 

realizací smlouvy nedochází k neúměrnému zkrácení jedné ze 

smluvních stran dle § 1793 občanského zákoníku.  

  


