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 1. Všeobecná ustanovení  
 
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují veškerá práva a povinnosti 
společnosti VAKUUM BOHEMIA s.r.o., Lidická Kolonie 47, 586 01  Jihlava,  
IČ: 26900305, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C a vložce 
44138 (dále jen „VAKUUM BOHEMIA“) a druhých smluvních stran (dále jen „odběratel“), 
které vznikají v obchodním styku zejména na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (dále 
jen “smlouvy“).  
 
1.2. Ujednání obsažená ve smlouvě mají před ujednáními VOP přednost. 
 
1.3. Není-li mezi společností VAKUUM BOHEMIA a odběratelem písemně ujednáno jinak, 
řídí se práva a povinnosti stran těmito VOP. Jiná ustanovení, obsažená zejména ve všeobecných 
obchodních podmínkách a nákupních podmínkách odběratele, se nestávají součástí smlouvy, a 
to ani tehdy, když společnost VAKUUM BOHEMIA vůči nim výslovně nevyjádří svůj 
nesouhlas. 
 
1.4. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pro výklad smlouvy nebo VOP nebude využito 
obchodních zvyklostí, které jsou tímto ustanovením vyloučeny.  
 
1.5. Těmito VOP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.  
 
1.6.  Zasláním objednávky společnosti VAKUUM BOHEMIA odběratel potvrzuje souhlas 
s těmito VOP. 
 
 
2. Předsmluvní ujednání 
 
2.1. Všechny nabídky společnosti VAKUUM BOHEMIA jsou odvolatelné, není-li písemně 
ujednáno jinak. 
 
2.2. Společnost VAKUUM BOHEMIA si vyhrazuje právo změny nabídky (zejména předmětu 
nabídky a jeho ceny). Jakékoliv změny, dodatky a další ujednání musí být společností 
VAKUUM BOHEMIA písemně potvrzeny.  
 
2.3. Veřejná vyjádření učiněná společností VAKUUM BOHEMIA nebo třetími osobami nejsou 
součástí smlouvy ani nabídky.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Objednávka, přijetí objednávky, smlouva  
 
3.1 Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka odběratele. 

 
3.2. Za řádnou objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 obč. 
zák. se považuje pouze taková objednávka, která je takto odběratelem výslovně označena (např. 
v předmětu zprávy či v jejím obsahu), a je doručena společnosti VAKUUM BOHEMIA poštou 
nebo elektronicky. V případě, že bude objednávka takto označena, považuje se odpověď, resp. 
přijetí objednávky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť 
se jí podstatně nemění podmínky objednávky, vždy za novou nabídku.  

 
3.3. Každá objednávka odběratele musí obsahovat zejména: 

 identifikaci odběratele (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ); 
 odkaz na číslo nabídky společnosti VAKUUM BOHEMIA; 
 datum vystavení objednávky a jméno osoby vystavující za odběratele objednávku; 
 množství objednávaného zboží a jeho přesná specifikace v souladu s nabídkou 

společnosti VAKUUM BOHEMIA; 
 místo dodání zboží, pokud jím nebude sídlo společnosti VAKUUM BOHEMIA,  

a druh dopravy; 
 cenu objednaného zboží (na základě nabídky společnosti VAKUUM BOHEMIA) 

Pokud objednávka odběratele nebude obsahovat specifikaci objednávaného zboží, jeho 
množství či cenu, bude společnost VAKUUM BOHEMIA vycházet z toho, že odběratel zcela 
akceptuje její nabídku. 
 
3.4. Za řádné přijetí objednávky společností VAKUUM BOHEMIA ve smyslu ustanovení  
§ 1740 obč. zák. se považuje pouze takové přijetí objednávky, které je takto společností 
VAKUUM BOHEMIA výslovně označeno (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu). Přijetí 
objednávky společností VAKUUM BOHEMIA s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či 
jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky 
odběratele, se vždy považuje za nový návrh na uzavření smlouvy.  
 
3.5. V případě, že dojde k novému návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu odst. 3.4 věty druhé 
a odběratel nevyjádří svůj nesouhlas s novým návrhem na uzavření smlouvy do 3 pracovních 
dní od jeho doručení, platí domněnka, že odběratel s tímto novým návrhem na uzavření 
smlouvy bezvýhradně souhlasí. 
 
3.6. Pokud nebylo přijetí objednávky společností VAKUUM BOHEMIA řádně přijato ve 
smyslu odst. 3.4 věty první, ale zboží bylo společností odeslané a převzaté odběratelem, má se 
za to, že okamžikem přijetí zboží odběratelem byla potvrzena smlouva dle podmínek 
obsažených v nabídce. 
 
 
3.7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy řádné přijetí objednávky nabývá účinnosti, tj. 
okamžikem řádného přijetí objednávky ve smyslu odst. 3.4. V případě, že je smlouva uzavírána 
tak, že návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena 
okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině. 
 
 
4. Cena, platební podmínky, výhrada vlastnického práva  



 
4.1. Ceny zboží v nabídkách a platném a účinném ceníku společnosti VAKUUM BOHEMIA 
jsou uváděny bez DPH, bez dopravy, resp. dalších služeb.  
 
4.2. Cena dopravy je počítána ze sídla společnosti VAKUUM BOHEMIA a tuto, včetně dalších 
dohodnutých služeb, uhradí odběratel spolu s cenou zboží.  
 
4.3. Cena zboží splatná dle uvážení společnosti VAKUUM BOHEMIA 

- na základě vystavené zálohové faktury 
- dodávka na dobírku 
- do 14 dnů ode dne vystavení faktury (daňového dokladu).  

 
4.4. Při zřetelném zhoršení ekonomické a finanční situace odběratele, platební neschopnosti či 
absenci vůle plnit své finanční závazky vůči společnosti VAKUUM BOHEMIA (např. 
směnečný nebo šekový protest, exekuční vymáhání třetí osobou, úpadek, opoždění se s platbou 
o více jak 30 dní), se stanou dosud nesplatné nezaplacené faktury (daňové doklady) okamžitě 
splatnými. Další výroba a dodávky zboží se uskuteční až po zaplacení celkové (zbývající) ceny, 
aniž by byla společnost VAKUUM BOHEMIA v prodlení. 
 
4.5. Pohledávky odběratele mohou být započteny proti pohledávkám společnosti VAKUUM 
BOHEMIA pouze s jejím písemným souhlasem.  
 
4.6. Společnost VAKUUM BOHEMIA je oprávněna převést jakékoliv ze svých práv či 
povinností ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu odběratele.  
 
4.7. Vlastnické právo, jakož i jiná majetková práva, ke zboží přechází na odběratele dnem 
úplného zaplacení ceny zboží.  
 
4.8.  Veškeré částky, které nebudou ze strany odběratele uhrazeny včas, podléhají smluvní 
pokutě ve výši 0,5 % z dlužné částky denně, počítáno od prvního dne prodlení do okamžiku, 
kdy společnost VAKUUM BOHEMIA obdrží platbu. Tím není dotčeno právo společnosti 
VAKUUM BOHEMIA na náhradu škody. V případě prodlení odběratele delším jak 30 dnů,  
je společnost VAKUUM BOHEMIA oprávněna od smlouvy odstoupit.  
 
4.9. Odběratel je povinen zaplatit společnosti VAKUUM BOHEMIA za zboží sjednanou cenu. 
Není-li kupní cena ve smlouvě výslovně sjednána, je touto cenou částka stanovena podle ceníku 
společnosti VAKUUM BOHEMIA, platného v den objednání zboží, a to jako násobek 
jednotkové ceny zboží a množství dodaného zboží.  
 
4.10. Důsledkem prodlení odběratele se zaplacením zálohy je prodloužení lhůty odevzdání 
zboží společností VAKUUM BOHEMIA odběrateli o dobu prodlení úhrady zálohy či zálohové 
faktury. Při prodlení delším jak 10 dnů je společnost VAKUUM BOHEMIA oprávněna od 
smluvního vztahu odstoupit.  
 
4.11. Odběratel se zavazuje ke kupní ceně zaplatit daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle 
platných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud odběratel 
zaplatí sníženou sazbu DPH a správce daně při kontrole posoudí, že podmínka pro uplatnění 
snížené sazby DPH nebyla splněna a daň doměří, zavazuje se odběratel doplatit dodatečně 
doměřenou daň včetně úroků z prodlení z doměřené daně.  
 



 
5. Dodání  
 
5.1. Dodací lhůta je stanovena nabídkou společnosti VAKUUM BOHEMIA. 
 
5.2. Dodací lhůta začíná běžet přijetím objednávky a případně, je-li to ujednáno, dnem úhrady 
zálohové platby.  
 
5.3. Dodací lhůta je dodržena, jestliže je před jejím uplynutím zboží odběrateli odesláno nebo 
mu je oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání.  
 
5.4. Pokud nebude dodací lhůta v nabídce společnosti VAKUUM BOHEMIA uvedena, použije 
se doba obvyklá pro typ zboží/služby, které má být plněno. Reálný dodací termín sdělí 
společnost VAKUUM BOHEMIA odběrateli poté, co obdrží potvrzení o termínu výroby či 
aktuální dostupnosti předmětného zboží od výrobce či dodavatele, od kterého zboží/službu 
odebírá. 
5.5. Pokud společnost VAKUUM BOHEMIA nebude moci dodržet dodací lhůtu z důvodu 
zásahu vyšší moci, bude příslušný termín dodání prodloužen o dobu trvání situace způsobené 
vyšší mocí. 
Pojem „vyšší moc“ znamená jakékoliv neposkytování plnění zaviněné okolnostmi, na které 
nemá neplnící strana vliv, což zahrnuje neplnění z důvodu výpadku elektrické energie, 
přerušení telekomunikačních sítí, kybernetické trestné činnosti, požáru, vývozních a dovozních 
omezení, stávek, výjimečných stavů, pandemií, živelných pohrom, poruch strojů a dalších 
narušení obchodování z důvodu neplnění dodavatelů a jiných třetích osob zapojených do 
plnění.  

V případě zásahu vyšší moci bude plnění závazků stran pozastaveno. Pokud bude situace 
způsobená vyšší mocí trvat déle než tři měsíce, může kterákoliv ze stran písemně zrušit 
smlouvu, avšak pouze ohledně závazků, které ještě nebyly splněny. V takovém případě 
nebudou mít strany právo žádat náhradu škod vzniklých v souvislosti se zrušením smlouvy. 

Pokud ve chvíli, kdy zasáhne vyšší moc, již společnost VAKUUM BOHEMIA splnila část 
svých závazků nebo je schopna splnit pouze část svých závazků, bude oprávněna fakturovat 
zvlášť závazky, které splnila nebo bude schopna splnit. 

5.6. V ostatních případech je společnost VAKUUM BOHEMIA v prodlení s dodáním zboží až 
po písemném upozornění odběratele a poskytnutí přiměřené lhůty k dodání zboží v délce 
nejméně 2 měsíců. 
 
5.7. Pokud je odběratel v prodlení s převzetím zboží, má společnost VAKUUM BOHEMIA 
právo od smlouvy odstoupit bez újmy jiných práv. 
 
5.8. Užívání zboží a služeb odběratelem je považováno za jeho převzetí.  
 
5.9. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem, kdy zboží převezme nebo 
pokud tak neučiní, v době, kdy mu umožníme se zbožím nakládat, a odběratel zboží přes výzvu 
nepřevezme.  
 
 
 



6. Odpovědnost za vady  
  
6.1. Okamžitě po dodání zboží musí odběratel zboží zkontrolovat, zda se neodchyluje od 
dohodnutých specifikací. Jakékoliv případy nesouladu musí být zaznamenány v předávacím 
protokolu nebo na přepravním dokumentu nebo na nákladním listu. Společnost VAKUUM 
BOHEMIA musí být o takovýchto případech nesouladu písemně informována, stejně jako o 
dalších vadách viditelných při dodání, a to do pěti pracovních dnů po dodání. Vady, které 
nejsou na první pohled patrné, musí odběratel společnosti VAKUUM BOHEMIA písemně 
oznámit do pěti pracovních dnů od data, kdy byly takové vady zjištěny nebo měly být zjištěny. 
 

6.2. Pokud vada nebude společnosti VAKUUM BOHEMIA nahlášena v předepsaném termínu 
nebo včas, nebude odběratel oprávněn vyžadovat v souvislosti s takovou vadou žádné plnění. 
Odběratel musí mít vadné zboží pro společnost VAKUUM BOHEMIA stále k dispozici a musí 
jí poskytnout příležitost zboží prohlédnout. Uplatnění nároku z vadného plnění odběratele 
neopravňuje k pozastavení jeho platebních povinností. 
 

6.3. Povinnosti společnosti VAKUUM BOHEMIA v případě vad dodaného zboží budou 
omezeny, dle její volby, na opravu, výměnu nebo poskytnutí slevy na dodané zboží. 
 

6.4. Pokud společnost VAKUUM BOHEMIA poskytne doporučení ohledně používání, 
vlastností nebo použitelnosti zboží, bude takovéto doporučení vycházet z jejího nejlepšího 
vědomí. Společnost VAKUUM BOHEMIA nenese odpovědnost za: 
 

a) nepřímou a následnou škodu vzniklou jednáním odběratele; včetně ztrát zaviněných 
jeho nečinností, pokut, ztrát vzniklých při výrobě, cestovních výdajů a výdajů za 
ubytování, ušlého zisku a obratu, přepravních nákladů, nákladů na montáž či 
demontáž, ztráty dobrého jména, náhrady škod (včetně pokut) dlužných třetím 
osobám, nebo ztrát vzniklých z prodlení;  

b) škodu nebo ztrátu způsobenou úmyslným jednáním nebo opominutím nebo z 
vědomé nedbalosti ze strany personálu odběratele;  
 

c) neplnění z důvodu vyšší moci jak je popsáno v těchto VOP.  

6.5. Plnění Smlouvy bude poskytováno výhradně ve prospěch odběratele. Poskytne-li plnění 
Smlouvy odběratel třetí osobě, neplynou této třetí osobě žádná přímá práva vůči společnosti 
VAKUUM BOHEMIA, tato je odpovědná pouze ze smlouvy odběrateli.  
 

6.6. Právo odběratele uplatnit vadu zboží zaniká, pokud bylo zboží vystaveno abnormálním 
podmínkám, nebylo používáno v souladu s návodem k použití nebo s ním bylo jinak neopatrně 
nebo neodborně zacházeno, bylo změněno nebo na něm proběhly práce či dodávky dílů od třetí 
osoby. 

6.7. Odpovědnost smluvních stran za škody či jinou újmu vzniklé v souvislosti s dodávkou 
zboží je v souhrnu omezena částkou ve výši 100 % kupní ceny. Výše sjednané omezení se 
nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu 
škody způsobené člověku na jeho přirozených právech, a dále na případy, kdy nelze povinnost 
k náhradě škody omezit podle platných právních předpisů.  

 
6.8. Odběratel doručí na písemnou výzvu společnosti VAKUUM BOHEMIA na vlastní náklady 
zboží do místa určeného společností VAKUUM BOHEMIA k posouzení. V případě požadavku 
odběratele na vycestování technika společnosti VAKUUM BOHEMIA k posouzení uplatněné 



vady, bude odběratel hradit náklady na dopravu a v případě bezdůvodného uplatnění nároku 
z vady také náklady na posouzení a projednání takového nároku, a to dle skutečně účelně 
vynaložených nákladů.  
 
6.9. Odstoupí-li společnost VAKUUM BOHEMIA od smlouvy pro nezaplacení ze strany 
odběratele, kterému bylo zboží již odevzdáno, aniž by dosud přešlo vlastnictví k němu na 
odběratele, je společnost VAKUUM BOHEMIA oprávněna zboží od odběratele přivést zpět, 
eventuálně i demontovat již zabudované zboží. Odběratel se zavazuje v takovém případě odvoz, 
eventuálně demontáž umožnit a strpět a uhradit společnosti VAKUUM BOHEMIA náklady s 
tímto spojené.  
 
 
7. Dodržování bezpečnostních předpisů  
 
7.1. Odběratel může svěřit obsluhu dodaného zboží pouze společností VAKUUM BOHEMIA 
či jí určenou třetí osobou proškoleným a poučeným osobám. 
 
7.2. Bezpečnostní předpisy, pokyny uvedené v návodech k použití a dalších dokumentech musí 
být odběratelem striktně dodržovány.  
 
 
 

8. Ostatní ujednání 
 
8.1. Veškeré právní vztahy mezi společností VAKUUM BOHEMIA a odběratelem se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 
8.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích vyplývajících z jejich 
obchodního vztahu, vyjma případu, kdy se jedná o informace obecně známé či kdy je jejich 
mlčenlivost omezena zákonnými povinnostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 
 
8.3. Společnost VAKUUM BOHEMIA zpracovává osobní údaje, které jí byly zpřístupněny 
v souvislosti s uzavřením smluv s odběrateli výhradně pro potřeby těchto smluvních vztahů, a 
nakládá s nimi v intencích zákonných povinností zpracovatele. Další informace o zpracování 
osobních údajů společností VAKUUM BOHEMIA jsou dostupné na webových stránkách 
společnosti VAKUUM BOHEMIA. 
 
 
9. Závěrečná ustanovení  
 
9.1. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto VOP nebo ustanovení kterékoliv samostatné 
smlouvy bude neplatné, bude nahrazeno ustanovením, které by si strany zvolily, aby dosáhly 
obchodního výsledku jejich smlouvy, kdyby věděly o neplatnosti zvoleného ustanovení. 
Platnost zbývajících ustanovení zůstane nezměněna. Totéž platí v případě jakékoliv právní 
mezery v ustanoveních.  
 
 
Platnost a účinnost od 1. 1. 2022 
Ing. Vít Němec, jednatel 


