
Všeobecné obchodní podmínky společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE
OPAVA, akciová společnost, dle zákona č.89/2012,  občanského zákoníku,

v aktuálním znění

1. Úvod

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je stanovení  podmínek pro 
smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím (TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost) a
Kupujícím na dílo, specifikované písemnými objednávkami Kupujícího  ( dále jen Objednávka), 
zasílaných písemně tj. emailem, datovou schránkou nebo poštou prodávajícímu.

II. Objednávání
Prodávající písemně potvrdí každou Objednávku včetně předmětu díla, předpokládané ceny (bez 
případných oprav nebo více nákladů), předpokládaného termínu dodání a místa plnění, pokud je 
odlišné od sídla prodávajícího.
Potvrzením Objednávky se Prodávající zavazuje provést dílo pro Kupujícího, specifikované 
v Objednávce.

III. Obecné podmínky

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu a to vše za
podmínek sjednaných touto Objednávkou.
Zhotovitel se zavazuje dílo vykonat vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a převést na
Kupujícího vlastnické právo k dílu.

IV. Platební   podmínky a fakturace

Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní.
Lhůta splatnosti faktury 30 dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem. Cena díla je považována za
uhrazenou připsáním dlužné částky na účet Zhotovitele. Oprávněné námitky k platebnímu dokladu je
objednatel povinen sdělit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, aniž by tato lhůta byla dotčena. Objednatel
není v prodlení s lhůtou splatnosti uvedené na faktuře, pokud je tato lhůta splatnosti stanovena
odchylně od dohodnuté lhůty splatnosti uvedené na začátku tohoto odstavce. 

V. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Pokud je Objednatel v prodlení s placením faktury nebo sjednané zálohy na cenu, je Zhotovitel
oprávněn vyúčtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním Objednávky, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny neprovedených prací za každý den prodlení. 
Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění závazků v důsledku působení vyšší moci (přírodní
pohromy, záplavy atd.).

VI. Doba a místo plnění

Zhotovitel zahájí práce na díle po podpisu potvrzení Objednávky oběma stranami. Doba plnění
uvedená v potvrzení Objednávky platí za předpokladu splnění závazků (nutných k provedení díla)
Objednatelem. Při nesplnění těchto požadavků se doba plnění posouvá o dobu prodlení Objednatele.
Místem plnění je pracoviště společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
nebo místo specifikované v Objednávce.

VII. Součinnost objednatele

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, která spočívá zejména v dodání
vzorku, dokumentace a případně dalších informací.



VIII. Součinnost zhotovitele

Zhotovitel sdělí Objednateli všechny požadavky, jejichž splnění je nutné pro zhotovení díla.
V případě, že nebude schopen dodržet termín, uvědomí Objednatele o této skutečnosti s uvedením
důvodu a navrhne nový termín.

IX. Odstoupení od Objednávky

Objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu potvrzení Objednávky oběma stranami. Závazky z
Objednávky, zanikají jejich splněním. Objednatel je oprávněn odstoupit od Objednávky v případě
vážných vad díla. Zhotovitel pak vyfakturuje Objednateli případná již provedená plnění.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Objednávky a vyfakturovat objednateli případná již provedená
plnění, pokud objednatel nezaplatí včas sjednanou úplatu a neposkytne-li objednatel ve stanovení lhůtě
vyžádané dokumenty, údaje a informace nebo jinou součinnost podstatnou pro zhotovení díla.

X. Závěrečná ustanovení

V případě uplatňování odvolání, námitky nebo stížnosti, je nutné, aby byla v písemné podobě zaslána
na TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, Těšínská 2962/79b, 746 01 Opava do
30 dnů od dodání díla. 
Ve smyslu ust. § 1879 občanského zákoníku, je sjednán zákaz postupování pohledávek ze vzájemných
vztahů. Pro případ porušení tohoto závazku je účastník, který porušil tento závazek je povinen uhradit
druhému účastníkovi smluvní pokutu ve výši 30% z nominální hodnoty postoupených nebo jinak
zatížených pohledávek.
Spory mezi stranami se řeší vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, spor se řeší u krajského
obchodního soudu dle místa příslušnosti zhotovitele. 

V Opavě 27.11.2019

Prodávající Kupující

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
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