
 

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2020 

 

 

  

1. Předmět a povaha VOP  

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou základem pro všechny 

dodávky a služby společnosti SICK spol. s.r.o., se sídlem Ukrajinská 1487/2a, Vršo-

vice, 101 00 Praha 10, IČO: 448 49 036, zapsaná v obchodním rejstříku vedením 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 8007, náležející do koncernu SICK v oblasti 

výrobní automatizace, tvořené společnostmi SICK AG, SICK Vertriebs-GmbH, SICK 

STEGMANN GmbH, SICK IBEO GmbH a IBEO Automobile Sensor GmbH (dále jen 

"dodavatel"). VOP upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo 

na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem – objednatelem 

(dále jen „objednatel“ nebo „kupující“). Objednatelem se rozumí podnikatel ve 

smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku. Objednatel není považován za slabší 

stranu ve smyslu § 2898 občanského zákoníku. 

 

1.2 Na VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky 

upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou 

součástí uzavřené kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“). Uzavřením Kupní 

smlouvy (viz bod 2. níže) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi 

souhlasí. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách dodavatele a je tak umož-

něna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

 

1.3 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků umožňujících uzavírání kupní 

smlouvy na dálku. Náklady vzniklé v souvislosti s použitím komunikačních prostředků 

na dálku (náklady na tel. hovor, internetové připojení, atd.) si hradí kupující sám. Za 

internetové, resp. telefonické spojení s dodavatelem nejsou ze strany dodavatele 

účtovány žádné zvláštní příplatky. 

 

2. Nabídka - Uzavření smlouvy - Obsah smlouvy  

 

2.1 Prezentace produktů na webových stránkách dodavatele nepředstavuje právně zá-

vaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží, nýbrž pouze umož-

ňuje učinit nabídku na uzavření Kupní smlouvy. Kupující může objednávat zboží we-

bových na stránkách dodavatele prostřednictvím svého registrovaného zákaznického 

účtu, anebo bez registrace. 

 

2.2 Registrací zákaznického účtu získává kupující možnost pohodlnějšího a rychlejšího 

odeslání objednávky díky správě svých kontaktních údajů, fakturačních a dodacích 

adres a historii svých objednávek, které může jednoduše objednat znovu. Pro využití 

těchto funkcionalit se kupující musí ke svému účtu před odesláním objednávky při-

hlásit. 

 

2.3 Od některých nabízených produktů lze objednat pouze omezený počet kusů. Počet 

kusů zboží k objednání může být také omezen z důvodu momentální nedostupnosti; 

tato informace je kupujícímu zobrazena v rámci procesu kompletace objednávky. 

Produkty může kupující nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a před odeslá-

ním závazné objednávky (nabídky na uzavření kupní smlouvy) může své údaje, 

včetně obsahu objednávky, kdykoli zkontrolovat nebo opravit. Kupující odpovídá za 

správnost, úplnost a aktuálnost údajů  zadaných v objednávce. Pokud je pro realizaci 



 

 

objednávky zapotřebí dodatečně zjišťovat další údaje, vyhrazuje si prodávající právo 

požadovat náhradu nákladů, které mu tímto vznikly.  

 

2.4 Kliknutím na objednací tlačítko odešle kupující závaznou objednávku zboží obsaže-

ného v nákupním košíku. Před odesláním objednávky je kupující vyzván k odsouhla-

sení těchto obchodních podmínek. Automatické potvrzení o přijetí objednávky obdrží 

kupující e-mailem bezprostředně po jejím odeslání. Nevyplývá-li z kupní smlouvy 

nebo z těchto obchodních podmínek jinak, je toto automatické potvrzení současně 

závaznou akceptací objednávky ze strany dodavatele. Tím okamžikem je uzavřena 

kupní smlouva. 

 

2.5 Akceptace objednávky dodavatelem, a tedy uzavření kupní smlouvy, může být s oh-

ledem na zvolený způsob platby odložena. 

  

2.6 Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit jen dohodou kupujícího a dodavatele, popř. ve 

vymezených případech tam, kde to umožňuje zákon. Dodavatel si vyhrazuje právo 

zrušit objednávku nebo její část v  případě, že je zboží nedostupné. 

 

2.7 O zrušení objednávky dodavatel kupujícího neprodleně informuje. V případě, že ku-

pující již uhradil část nebo celou kupní cenu za zrušenou objednávku, bude kupují-

címu částka kupní ceny vrácena, a to nejpozději do 14 dní ode dne zrušení objed-

návky, ledaže se kupující s dodavatelem dohodnou jinak (např. kupující využije mož-

nost zakoupit alternativní zboží). 

 

2.8 Výkresy, technické specifikace a další podklady přiložené k nabídce podléhají vlast-

nickým a autorským právům dodavatele; objednatel není oprávněn zpřístupnit je třetí 

osobě bez písemného souhlasu dodavatele. 

 

3. Objem dodávky a služeb  

 

3.1 Objem dodávky a služeb je dán písemným potvrzením objednávky dodavatelem. Čás-

tečné dodávky jsou přípustné. Pokud objednatel nesouhlasí s částečnými dodávkami, 

je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli.  

 

3.2 Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat již potvrzenou objednávku v případě, že je 

objednatel v prodlení s platbami svých závazků vůči dodavateli do doby, kdy budou 

tyto závazky v plné výši vyrovnány.  

 

4. Ceny a platby  

 

4.1 Ceny zboží uvedené na webových stránkách dodavatele představují celkové ceny bez 

DPH v zákonné výši. Uvedené ceny zboží platí k okamžiku odeslání objednávky ku-

pujícím (viz bod 2. výše).   

 

4.2 Nabídnuté ceny platí pouze pro danou konkrétní nabídku. Ujednání pevné ceny vy-

žaduje výslovnou písemnou smlouvu.  

 

4.3 Ceny jsou udávány v CZK nebo EUR a uplatňuje se dodací podmínka DAP (Incoterms 

2010), pokud není dohodnuto jinak.  

 

4.4 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené 

s dodáním zboží ve smluvené výši. 

 



 

 

4.5 Pokud z nějakého důvodu (ve zcela výjimečných případech) nebude dodavatel moci 

dodržet ceny uvedené v objednávce kupujícího, dodavatel bude o tomto kupujícího 

informovat s žádostí o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navý-

šením ceny svůj souhlas, má dodavatel právo zrušit objednávku, popř. od již uza-

vřené kupní smlouvy odstoupit, a to oznámením prokazatelně doručeným kupují-

címu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch do-

davatele, vrátí mu je dodavatel bez zbytečného odkladu stejným způsobem, jakým 

je přijal. 

 

4.6 Stejná práva jako v odstavci 4.5 výše má kupující v případě, kdy se má dodávka a/ 

nebo služby uskutečnit později než devět (9) měsíců od data uvedeného v potvrzení 

objednávky a v této době se změnily ceny a/ nebo náklady na materiál, služby či jiné 

náklady. 

 

4.7 Jestliže dodavatel přebírá také instalaci, montáž nebo uvedení do provozu, pak ob-

jednatel - pokud není sjednáno jinak - hradí vedle dohodnuté ceny dodávky i všechny 

náklady spojené s instalací, montáží nebo uvedením do provozu podle ceníku doda-

vatele platného v okamžiku realizace. 

 

4.8 Dodávky jsou realizovány na základě úhrady zálohové faktury v plné výši na bankovní 

účet dodavatele. Dodavatel může dodávat zboží bez zálohové faktury a vystavovat 

fakturu se splatností. Stanovení doby splatnosti určuje vždy dodavatel – pokud není 

dohodnuto jinak.  

 

4.9 Faktury za servisní služby jsou splatné okamžitě v plné výši na bankovní účet doda-

vatele. 

 

4.10 Dodavatel stanovuje minimální výši objednávky pro objednatele. Minimální výše ob-

jednávky se vždy stanovuje bez DPH. Pokud celková hodnota jedné objednávky ob-

jednavatele je nižší než stanovená minimální výše objednávky, je dodavatel opráv-

něn účtovat manipulační poplatek dle platného ceníku. 

 

4.11 Objednatel není oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám dodavatele bez 

předchozího písemného souhlasu dodavatele. Strany se dohodly, že platby objedna-

tele budou nejprve započteny na příslušenství pohledávky, potom úrok z prodlení a 

konečně na jistinu. Částečné plnění objednatele je považováno za uznání zbývajícího 

dluhu vůči dodavateli. 

 

5. Lhůty pro dodávky a služby, prodlení  

 

5.1 Předpokládané dodací lhůty pro jednotlivé produkty jsou uvedeny na webových strán-

kách dodavatele, případně upřesněny v rámci objednávky. Tyto lhůty jsou pouze ori-

entační, tj. dodavatel jimi není vázán. Pokud kupující objedná produkty s rozdílnými 

dodacími lhůtami, řídí se dodací lhůta celé objednávky nejdelší dodací lhůtou. 

 

5.2 Dodržení lhůt a termínů pro dodávky a služby předpokládá včasné splnění všech po-

vinností objednatele - především pak dodání požadovaných podkladů, potřebných 

povolení a licencí a dále pak plánů - stejně jako dodržení smluvních platebních pod-

mínek a ostatních závazků. Nejsou-li tyto předpoklady v řádném termínu splněny, 

pak se lhůty a termíny pro dodavatele přiměřeně prodlužují.  

 

5.3 Pokud je nedodržení lhůt zapříčiněno vyšší mocí (např. válkou, povstáním nebo po-

dobnými událostmi, živelnou pohromou, apod.) lhůty se přiměřeně prodlužují. Pokud 



 

 

nebylo možno dodávky a/ nebo služby včas realizovat bez zavinění dodavatele, ať už 

částečně anebo vůbec, je dodavatel oprávněn buď k částečnému, nebo úplnému od-

stoupení od smlouvy podle vlastní volby.  

 

5.4 Objednatel je povinen se na vyžádání dodavatele během přiměřené lhůty vyjádřit, 

zda z důvodů prodlení dodavatele od smlouvy odstupuje nebo na dodávce trvá.  

 

6.  Instalace a montáž  

 

6.1 Pokud bylo dohodnuto provedení instalace, montáže a uvedení do provozu, má ob-

jednatel povinnost na vlastní náklady a včas zajistit:  

 

a) všechny pozemní, stavební a ostatní práce, nesouvisející s oborem dodávky, včetně 

potřebných odborných a pomocných sil, stavebních materiálů a nářadí;  

b) všechny spotřební předměty a materiál, potřebné k provedení instalace, montáže a 

uvedení do provozu, jako je lešení, zvedáky, maziva, paliva, apod.;  

c) zdroj energie a vody na místě instalace, včetně přípojek, topení a osvětlení;  

d) v blízkosti montážního místa pro účely úschovy částí strojů, aparatur, materiálů, 

nářadí, apod. dostatečně velké, vhodné suché a uzamykatelné místnosti, a pro pra-

covníky dodavatele přiměřené pracovní místnosti a převlékárny včetně odpovídají-

cího sociálního zařízení;  

e) ochranné oděvy a zařízení, potřebná v důsledku případných zvláštních podmínek na 

montážním místě.  

 

6.2 Dále má objednatel povinnost zajistit v místě instalace, montáže a uvedení do pro-

vozu příslušná opatření pro ochranu majetku a spolupracovníků dodavatele. 

 

6.3 Před zahájením prací je objednatel povinen bez vyžádání poskytnout dodavateli po-

třebné údaje o skrytých rozvodech proudu, plynu a vody a podobně, stejně jako 

statické údaje a jiné technické údaje nezbytné pro provedení instalace.  

 

6.4 Před zahájením prací se musí všechny potřebné pomůcky a předměty, potřebné pro 

zahájení prací, nacházet na místě instalace nebo montáže, a přípravné práce musí 

být v takové fázi realizace, aby mohly být po příchodu montážního personálu zahá-

jeny práce podle smlouvy, a mohly být bez přerušování dokončeny. Příjezdové cesty, 

stejně jako instalační a montážní místo musí být volně přístupné.  

 

6.5 Pokud se instalace, montáž a uvedení do provozu zdrží z důvodů, za které nenese 

zodpovědnost dodavatel, pak objednatel nese náklady za pracovní prostoje a pří-

padné další příjezdy montážního personálu.  

 

6.6 Na vyžádání má objednatel povinnost sdělit dodavateli časový interval, ve kterém 

mají být práce montážního personálu prováděny, stejně jako termíny ukončení insta-

lace, montáže, nebo uvedení do provozu.  

 

6.7 Vyžaduje-li dodavatel po ukončení smluvních prací jejich protokolární převzetí od ob-

jednatele, pak je objednatel povinen práce převzít nejpozději ve lhůtě dvou týdnů od 

jejich ukončení. Pokud se tak nestane, rozumí se převzetí prací po uplynutí dvou 

týdnů automaticky jako provedené. Převzetí se rozumí rovněž za provedené v pří-

padě, kdy došlo k uvedení do provozu po smluveném testovacím provozu. 

 

 

7. Výhrada vlastnického práva  

 



 

 

7.1 Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny. 

Nebezpečí škody na věci přechází po protokolárním předání a převzetí dodávky. 

 

7.2 V případech vyšší moci se dodavatel nemůže dostat do prodlení s dodáním zboží. 

Dodavatel je oprávněn v tomto případě přiměřeným způsobem prodloužit dodací 

lhůty. Vyšší mocí se pro účely tohoto článku rozumí zejména požár, exploze, záplavy, 

sněhové kalamity a stávky u dodavatele nebo u jeho dodavatelů. Ustanovení § 2913 

odst. 2 OZ není tímto ujednáním dotčeno. 

 

8. Nebezpečí škody na věci 

 

8.1 Rizika přecházejí na objednatele předáním předmětu dodávky. Pokud dodavatel pře-

vzal i instalaci, montáž nebo uvedení do provozu, přechází rizika na objednatele do-

dáním předmětu dodávky na místo instalace nebo montáže.  

 

8.2 Zpozdí-li se, nebo nedojde-li k expedici předmětu dodávky, k instalaci, montáži nebo 

uvedení do provozu, za které nese zodpovědnost objednatel, pak rizika přecházejí na 

objednatele v okamžiku, kdy by se tomu tak stalo, pokud by k prodlení nedošlo.  

 

9. Záruka - Práva z vadného plnění - Reklamace  

9.1 Záruční doba 

9.1.1 Záruka na dodané zboží je poskytována po dobu 24 měsíců (2 roky) od data 

prodeje zboží. 

9.1.2 Záruka na provedené práce je poskytována po dobu 6 měsíců od provedení 

práce.  

9.2 Věcné nedostatky  

9.2.1 Pokud má zboží nebo služby vady, dodavatel provede bezplatnou opravu, dodá 

nové zboží, díly nebo služby. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí do-

dávky z důvodu nezávažných nedostatků.  

9.2.2 K provedení nezbytných oprav a náhradních dodávek je objednatel povinen vy-

hradit dodavateli nezbytný čas a příležitost. Pouze v naléhavých případech naru-

šení bezpečnosti provozu, resp. pro odvrácení nepřiměřeně velkých škod má ob-

jednatel právo odstranit škody sám, nebo prostřednictvím třetí strany, a od do-

davatele požadovat náhradu za vynaložené náklady. V tomto případě má objed-

natel povinnost dodavatele okamžitě písemně vyrozumět.  

9.2.3 Nedojde-li k nápravě během přiměřené lhůty, nebo je-li náprava neúspěšná, má 

objednatel právo od smlouvy odstoupit.  

9.2.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny.  



 

 

9.2.5 Pokud se reklamace ukáže jako oprávněná, nese dodavatel náklady spojené s 

opravou, resp. náhradní dodávkou včetně poštovného, resp. nákladů na do-

pravu.  

9.2.6 Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud objednatel před převzetím věci 

věděl, že věc má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil. Rovněž nená-

leží objednateli práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vyna-

ložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho 

dodavatel výslovně, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu lstivě nebo pokud 

převzal záruku za určitou vlastnost.  

9.2.7 Práva z vadného plnění, jakož i práva ze zákonné nebo smluvní záruky nelze uplat-

nit na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním ani v případě používání 

zboží v rozporu s návodem přiloženým ke zboží, nebo v rozporu s jeho účelem, 

funkcí nebo povahou, nesprávnou instalací, montáží resp. uvedením do provozu 

objednatelem nebo třetí stranou, neodbornými zásahy do zboží, přepravou zboží, 

hrubým a neopatrným zacházením se zbožím, nesprávnou údržbou, použitím ne-

vhodných provozních prostředků, živelní událostí nebo jinými vnějšími vlivy (např. 

přepětí v rozvodné síti, atp.). 

9.2.8 Zákonná práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky je objednatel povinen 

uplatnit bez zbytečného odkladu u dodavatele písemně na adrese sídla dodavatele 

nebo e-mailem na SICK@SICK.CZ nebo telefonicky na zákaznické lince objedna-

tele +420234719500. V případě uplatnění vad zboží musí objednatel předložit do-

klad o nákupu (daňový doklad). 

9.3 Právní nedostatky  

9.3.1 Pokud má užívání předmětu dodávky za následek porušení práv průmyslového 

vlastnictví nebo autorských práv v dané zemi, obstará dodavatel objednateli na 

své náklady náhradní užívací právo, nebo upraví předmět dodávky pro objednatele 

únosným způsobem tak, aby již nedocházelo k porušování práv duševního vlast-

nictví.  

9.3.2 Pokud není postup stanovený v 9.3.1 uskutečnitelný za únosných ekonomických 

podmínek nebo v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Za jmenovaných předpokladů má právo k odstoupení od smlouvy i dodavatel.  



 

 

9.3.3 Dodavatel odškodní objednatele, pokud bylo pravomocně ukončeno řízení, v němž 

bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, nebo pokud doda-

vatel porušení uzná. 

9.3.4 Výše uvedené povinnosti dodavatele platí pouze za předpokladu, že 

a) objednatel neprodleně informuje dodavatele o nárocích třetí strany písem-

nou formou, a  

b) objednatel neuznal protiprávnost jednání a dodavatel má k dispozici všechny 

možnosti obranných opatření, a 

c) objednatel nenese zodpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví, a  

d) porušení práv nebylo způsobeno speciálními požadavky objednatele nebo 

způsobem užití, které dodavatel nemohl předvídat, a 

e) porušení práv bylo způsobeno v důsledku změn předmětu dodávky, prove-

dených objednatelem, anebo užitím předmětu dodávky ve spojení s produk-

tem, který nebyl poskytnut dodavatelem. 

 

10. Výjimky ze záruky  

 

10.1 Údaje v katalozích, popisech produktů, datových listech, nabídkách, výkresech a 

ostatních podkladech, týkajících se rozměrů, množství, barvy, použití, technických 

dat a ostatních vlastností, především pak dostupnosti, výkonu snímání, přesnosti 

měření, apod., obsahují charakter a zaručené vlastnosti předmětu dodávky, nepřed-

stavují však - pokud nebylo výslovně sjednáno jinak – žádné záruky. 

  

10.2 V případě nedodržení zaručených vlastností je objednatel oprávněn uplatnit proti do-

davateli práva uvedená pod bodem 9 a 11.  

 

11. Náhrada škody/ újmy 

 

11.1 Dodavatel odpovídá objednateli za způsobenou újmu maximálně do výše hodnoty 

objednávky. 

 

11.2 Bez ohledu na hodnotu objednávky odpovídá dodavatel za újmu objednateli způso-

benou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a za újmu způsobenou na přirozených prá-

vech člověku.  

 

 

12. Úprava smlouvy, ukončení smlouvy  

 

12.1 Pokud dojde k nepředvídatelným událostem ve smyslu bodu 5.3, které by výrazně 

změnily význam nebo obsah dodávky, nebo by měly zásadní dopad na provoz doda-

vatele, pak bude smlouva, za předpokladu dodržení ustanovení pod bodem 5.3, při 

respektování vzájemné důvěry, odpovídajícím způsobem upravena. Pokud toto není 

ekonomicky únosné, pak má dodavatel právo od smlouvy odstoupit.  

 



 

 

12.2 Dodavatel je oprávněn zadržet své služby, nebo odstoupit od smlouvy, pokud jsou 

mu známy okolnosti, ze kterých je možno usuzovat na platební neschopnost objed-

natele, anebo že z jakýchkoliv důvodů nemá vůli nebo možnost splnit svou platební 

povinnost k okamžiku splatnosti.  

 

13. Zpracování osobních údajů 

 

13.1 Za účelem realizace kupní smlouvy bude dodavatel zpracovávat nezbytné osobní 

údaje kupujícího v souladu s právními předpisy, a to v rozsahu a způsobem uvede-

ným v Prohlášení o ochraně osobních údajů a o zpracování souborů cookies - 

https://www.sick.com/cz/cs/privacy-policy/w/dataprotection/, které je neoddělitelnou sou-

částí těchto všeobecných obchodních podmínek. 

 

14. Promlčení  

 

14.1 Všechny nároky objednatele vůči dodavateli se promlčují ve lhůtě 24 měsíců, pokud 

není písemně dohodnuto jinak.  

 

15.  Export 

 

15.1 Zákazník se zavazuje dodržovat všechny platné vývozní a zahraniční obchodní před-

pisy, zejména, ale nikoli výhradně, své národní právo a německé právo, právo Ev-

ropské unie a právo Spojených států amerických. Všechny obchodní transakce se 

uzavírají za předpokladu, že každá obchodní transakce je povolena, pokud jde o její 

obsah, a fyzické osoby a subjekty, které se na ní přímo nebo nepřímo podílejí všemi 

výše uvedenými předpisy. Zákazník na žádost dodavatele neprodleně poskytne do-

davateli všechny doklady, které považuje za užitečné nebo nezbytné k získání licencí 

od úřadů nebo ke kontrole exportu u dodavatele. To zahrnuje mimo jiné informace o 

koncovém uživateli, konečném použití a zamýšleném účelu. V případě, že obchodní 

transakce podléhají licenci, Zákazník se zdrží uzavření závazných dodacích závazků. 

Zákazník se dále zavazuje dodržovat interní předpisy pro kontrolu vývozu dodava-

tele. Zákazník se zejména zavazuje nepoužívat, nabízet k prodeji nebo prodávat za 

účelem použití ve zbraních a / nebo zbraňových systémech žádné položky dodavatele 

(zboží, software a technologii) nebo zboží poskytnuté dodavatelem. Pokud Zákazník 

poruší některou z povinností v této části a / nebo pokud je obchodní transakce zcela 

nebo zčásti zakázána, může dodavatel odstoupit od smlouvy nebo může smlouvu z 

dobrého důvodu ukončit bez dodržení výpovědní lhůty. V případě, že obchodní trans-

akce podléhají licenci, může dodavatel rovněž dodávku odložit, dokud nezíská vý-

vozní licenci. V takových případech dodavatel neodpovídá za opožděné plnění nebo 

neplnění. Nároky dodavatele vyplývající z porušení povinností ze strany zákazníka 

zůstávají nedotčeny. 

 

16. Místo soudu a rozhodné právo  

 

16.1 Výlučným místem soudu pro otázky všech sporů vyplývajících ze smluvního vztahu 

mezi objednatelem a dodavatelem je sídlo dodavatele.  

 

16.2 Kupní smlouva i tyto VOP se řídí českým právem. Práva a povinnosti neupravené 

Kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění („občanský zákoník“).  

 

16.3 Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. 

 

 

https://www.sick.com/cz/cs/privacy-policy/w/dataprotection/


 

 

17. Závěrečná ustanovení 

 

17.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek 

neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení ta-

kové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce 

přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost 

nebo účinnost ostatních ustanovení. 

 

17.2 Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-

li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi 

dodavatelem a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručo-

váno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Dodavateli 

je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v bodě 9.2.8. Zpráva je v pří-

padě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí 

na server příchozí pošty. 

 

17.3 Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována doda-

vatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. 

 

17.4 Znění těchto VOP může dodavatel jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a 

povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.  

 
17.5 Smluvní strany jsou si vědomy omezujících opatření EU proti určitým osobám, pode-

zřelým z teroristických aktivit, a některým státům, jejichž seznam je uveden na ad-

rese http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf  (dále jen 

„Sankce“). Smluvní strany podpisem Smlouvy potvrzují, že nejsou spojeny ani za-

pojeny do jakékoliv přímé nebo nepřímé aktivity jakékoliv povahy s jakoukoliv fyzic-

kou osobou, společností, skupinou a subjektem, jejichž seznam je uveden v Sankcích. 

Smluvní strany se zavazují dodržovat Sankce. 
 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

