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Všeobecné obchodní podmínky č. 1 
vydané v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

1. Obecně – rozsah platnosti 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2021 a jsou 
zveřejňovány na webových stránkách dodavatele www.lasertechnology.cz. Dodavatel je oprávněn tyto VOP 
jednostranně kdykoliv změnit, nebo zrušit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat na svých 

webových stránkách. Smlouvy, jejichž obsah je tvořen VOP, se však nadále řídí zněním VOP platným a účinným 
v době uzavření smlouvy, pokud si objednatel a dodavatel nesjednají jinak. 

1.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených písemně či ústně, ve kterých společnost LASER 
TECHNOLOGY s.r.o., IČ: 28269080, se sídlem Tovární 836/9b, 798 11 Prostějov, vystupuje jako prodávající, 

zhotovitel nebo v obdobném postavení (dále jen „dodavatel"), a na druhé straně vystupuje kupující, objednatel 
nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen „objednatel"). Dodavatel a objednatel společně také jako „smluvní 
strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.  

1.3 Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi objednatelem a dodavatelem mají přednost 

před zněním těchto VOP. 

1.4 Učiněnou objednávkou či přijetím nabídky dodavatele potvrzuje objednatel, že se uzavřená smlouva bude 
řídit těmito VOP a zároveň tím objednatel vylučuje aplikaci jeho všeobecných obchodních podmínek. V případě 
kolize dvou všeobecných obchodních podmínek (dodavatele x objednatele) mají vždy přednost tyto VOP, pokud 

se smluvní strany nedohodnou výslovně jinak. 

2. Cena 

2.1 Pokud nedošlo k dohodě ohledně ceny plnění, bude dodavatelem objednateli účtována cena odpovídající 
reálným nákladům na výrobu se zohledněním běžné marže. 

2.2 Není-li dojednáno jinak, nezahrnuje sjednaná cena náklady za balení a náklady na přepravu. 

2.3 Objednatel není oprávněn zadržet cenu, či její část, z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za dodavatelem 
ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované ceně zboží ani úrokům z 
prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené 
nebo jednostranně započtené částce, kterou je objednatel povinen bez odkladu zaplatit dodavateli. 

3. Faktura – Splatnost – Postoupení pohledávek 

3.1 Faktury mohou být zaslány i elektronicky na email objednatele.  

3.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.  

3.3 Splatnost nároků dodavatele je 14 dnů od vystavení příslušných faktur, které musí být objednateli zaslány či 

předány bezodkladně po jejich vystavení. 

3.4 Pro případ prodlení objednatele s úhradou závazku vůči dodavateli uhradí objednatel dodavateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, a to do sedmi dnů od obdržení výzvy k úhradě ze 
strany dodavatele. Úhrada smluvní pokuty ani úroků z prodlení se nedotýká nároků na náhradu škody způsobené 
prodlením. 

3.5 Objednatel není oprávněn svou pohledávku vůči dodavateli postoupit na jiný subjekt bez předchozího 

souhlasu dodavatele. 

4. Dodací podmínky 

4.1 Dodavatel je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách, a to i před sjednanou dodací lhůtou, pokud není 
dohodnuto jinak.  



4.2 Dodavatel není povinen plnit předmět smlouvy v případě, že:  

 a) jsou mu známy skutečnosti svědčící o nemožnosti plného zaplacení kupní ceny zboží ze strany 
objednatele,  

 b) je-li objednatel v prodlení s úhradou dříve dodaného zboží, a to i z titulu jiných smluv.  

4.3 Pokud objednatel nepřevezme zboží včas, vyzve dodavatel objednatele k dodatečnému převzetí zboží, pro 

což mu stanoví dodatečnou lhůtu. Marným uplynutím této dodatečné lhůty se povinnost dodavatele dodat zboží 

považuje za splněnou. Tímto dnem je dodavatel oprávněn: a) vystavit vyúčtování za dodávku zboží, b) od 

smlouvy odstoupit, zboží prodat jinému zájemci a požadovat po objednateli náhradu škody ve výší rozdílu 

odpovídajícího sjednané ceně a ceně, za kterou bylo zboží skutečně prodáno, c) zboží zlikvidovat na účet 

objednatele. Toto ujednání nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit kupní cenu zboží. 

4.4 Dodavatel se zavazuje provést plnění na své náklady a na své nebezpečí vlastními prostředky a silami. Při 
poskytnutí plnění subdodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by plnění realizoval sám. 

4.5 Žádná ze smluvních pokut sjednaných ve smlouvě nebo vyplývající z VOP nemá vliv na nárok na náhradu 
škody, není-li výslovně ujednáno jinak. 

5. Nároky z vad plnění 

5.1 Odpovědnost dodavatele za vady a nároky objednatele z vad poskytnutého plnění dodavatelem se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není-li sjednáno či ve VOP uvedeno jinak. 

5.2 Zjevné vady musí objednatel dodavateli vytknout při převzetí zboží, nejpozději však do 3 dnů od doručení 
zboží na místo plnění. Zjevnou vadou se rozumí i nesprávné rozměry zboží. Ostatní vady musí objednatel 
vytknout dodavateli bezodkladně od okamžiku, kdy je zjistil či při běžné péči mohl zjistit. Pokud objednatel vady 
plnění neuplatní včas, jeho práva z vadného plnění zanikají.  

5.3 Dodavatel neodpovídá za újmu způsobenou vadou zboží, ledaže jde o újmu způsobenou dodavatelem 
úmyslně či z hrubé nedbalosti.  

5.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít plnění z důvodu existence drobných vad nebránících užití zboží 
k zamýšlenému účelu. 

6. Salvátorská klauzule 

6.1 Jsou-li jednotlivá ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná, nemá to vliv 
na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. 

7. Vyšší moc, odstoupení 

7.1 Smluvní strany nebudou odpovědné za porušení smlouvy, pokud toto porušení bude důsledkem vyšší 
moci. 

7.2 V případě trvání vyšší moci bránící splnění smlouvy po dobu delší než 30 dnů, je každá ze smluvních stran 
oprávněna od smlouvy odstoupit. 

7.3 Pokud některá ze smluvních stran přeruší platby nebo stane-li se její majetek předmětem insolvenčního řízení, 
pak bude druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od nesplněné části smlouvy. 

7.4 Od smlouvy je možné odstoupit v případech sjednaných mezi smluvními stranami nebo v případech stanovených 
zákonem. 


