Všeobecné obchodní podmínky společnosti OMNI-X CZ s.r.o.
IČ: 255 63 807, se sídlem Brno, Šámalova 1537/60a, PSČ 615 00
1. Úvodní ustanovení
1.1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti
mezi společností OMNI-X CZ s.r.o. (dále jen zhotovitel) a druhými stranami (dále jen objednatel).
1.2.
Jednotlivá ustanovení smluv uzavřených mezi společností OMNI-X CZ s.r.o. a druhými stranami
mají přednost před těmito VOP. Uzavřením smlouvy odkazující na VOP je všechny smluvní strany
považují za nedílnou součást uzavírané smlouvy.

2. Uzavření smlouvy
2.1.
Smlouva je uzavřena na základě písemné smlouvy o dílo nebo závazné objednávky adresované
zhotoviteli, a to prostřednictvím pošty, e-mailu, nebo předané zhotoviteli osobně, kdy zhotovitel tuto
závaznou objednávku písemně potvrdí.
2.2.
Výchozím podkladem pro uzavření smluvního vztahu je cenová nabídka zasílaná zhotovitelem
na základě písemné poptávky objednatele specifikující požadavky díla. Na základě cenové nabídky
vystaví objednatel objednávku s náležitostmi dle čl. 2.4 těchto VOP. Potvrzením objednávky
zhotovitelem je uzavřena smlouva o dílo. Realizace výroby díla je zahájena vždy až na základě
potvrzené objednávky.
2.3.
Pokud se smluvní strany písemně dohodnou na zrušení uzavřené smlouvy, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré do toho okamžiku vynaložené náklady na realizaci, a to až do výše
celkové smluvně dohodnuté ceny.
2.4.
Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní
okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít
platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.
2.5.
Minimální náležitosti poptávky díla jsou:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

- Pro poptávku trnů
Nutné:
Vnější průměr trubky a její sílu stěny
Rádius ohybu na střednici, nebo vnitřní rádius ohybu
Materiál trubky
Délku těla trnu (bez kuliček)
Závit v trnu
Plošky na klíč
Materiál trnu a kuliček (Je možná dohoda se zhotovitelem na základě informací o rozměrech a
materiálu trubky)
Dopřesňující:
Počet kuliček
Průměr těla trnu

- Pro čtvercové a insertové vyhlazovače:
Nutné:
1. Vnější průměr trubky
2. Rádius ohybu na střednici, nebo vnitřní rádius ohybu
3. Materiál trubky
4. Délku L
5. Šířku A
6. Výšku B

Dopřesňující:
1. Pozici a rozměr upínacích děr
2. Speciální zbroušení či vybrání
- pro kompletní sady nástrojů pro ohýbání trubek
1. Výkresovou dokumentaci finálního produktu (ohýbané trubky). Není–li výkresová dokumentace,
pak nejméně informace specifikované níže v bodech č. 2-10
2. Vnější průměr trubky
3. Síla stěny trubky
4. Rádius ohybu na střednici, nebo vnitřní rádius ohybu
5. Materiál trubky
6. Minimální vzdálenost mezi ohyby
7. Maximální úhel ohybu
8. Značka, model a rok výroby ohýbačky
9. Celková výška matrice, průměr hřídele a středícího kroužku
10. Průmyslové odvětví, kde bude trubka užívána (automobilové výfuky, letectví, výměníky tepla,
nábytkářství)
- pro technické řešení a výrobu nástrojových sad pro ohýbání trubek:
1. Výkresovou dokumentaci ohýbacího stroje, především pak výkres znázorňující uchycení
nástrojů a jiných součástí na vnějším povrchu stroje. Není-li výkresová dokumentace, pak
nejméně informace uvedené níže pod body 2-4.
2. Uchycení matrice, čelisti a přítlačné lišty
3. Směr otáčení hlavy stroje
4. Speciální redukce, pokud jsou nutné
- pro sady nástrojů k tváření koncovek trubek (End Forming)
Nutné:
1. Vnější průměr a sílu stěny trubky před formováním
2. Materiál trubky
3. Požadovaný vnější průměr a délku formovaného konce trubky po formování
4. Požadavky na speciální tvar formovaného konce
5. Značka, model a rok výroby formovacího stroje
Dopřesňující:
1. Způsob formovacího procesu (jednorázový, postupný)
2. Požadavky na speciální značkování, na děrování, či tvary na formovaném konci trubky
3. Speciální úpravy či výběr na formovacím stroji
- pro technické řešení a výrobu k tváření koncovek trubek (End Forming):
1. Výkresovou dokumentaci formovacího stroje, především pak výkres znázorňující uchycení
nástrojů a jiných součástí na vnějším povrchu stroje. Není-li výkresová dokumentace, pak
alespoň informace uvedené výše pro sady nástrojů k tváření koncovek trubek (End Forming),
Nutné: body 1-5.
2.6.
V případě, že objednatel není schopen výše uvedené informace zhotoviteli poskytnout, pak lze
dohodnout jiný způsob získání potřebných informací, například zasláním již existujících nástrojů
zhotoviteli k provedení jejich změření, nebo návštěvou technika zhotovitele přímo v místě instalace
daného ohýbacího stroje.
2.7.
Zhotovitel má právo nepřijmout objednávku od objednatele, který v minulosti řádně nesplnil své
smluvní závazky, případně zhotovitel může požadovat platbu předem nebo zálohu v předem dohodnuté

výši. Výše této předem dohodnuté zálohy bude uvedena v potvrzené objednávce vystavené
zhotovitelem.
2.8.
V případě objednatele - nového zákazníka - má zhotovitel právo požadovat platbu předem, nebo
zálohu v předem dohodnuté výši. Výše této předem dohodnuté zálohy bude uvedena v potvrzené
objednávce vystavené zhotovitelem.
2.9.
Dílo bude zhotoveno a dodáno v kvalitě odpovídající možnostem příslušné výrobní technologie
a objednávkou potvrzeným parametrům.

3. Předmět plnění
3.1.
Předmět plnění (dále jen „dílo“) je specifikován ve smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem
a objednatelem, resp. v závazné objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem. Zhotovitel se
zavazuje při zhotovení díla využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby zhotovené dílo plnilo
sjednanou funkci v plném rozsahu.
3.2.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané ve
smlouvě, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Objednatel se zavazuje dohodnutým
způsobem spolupůsobit, zhotovené dílo v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou
cenu.
3.3.
Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla, jakož i případnou zpracovanou
projektovou dokumentaci (dále jen “věci“), je objednatel povinen předat zhotoviteli v době určené ve
smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
3.4.
Neopatří-li objednatel věci včas, pak se dodací lhůta, v závislosti na aktuální výrobní kapacitě a
možnostech zhotovitele, automaticky prodlužuje o přiměřeně dlouhou dobu.
3.5.
Neopatří-li objednatel věci včas, může mu zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím
marném uplynutí může zhotovitel sám opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je povinen uhradit
cenu takto opatřených věcí a účelné náklady spojené s jejich obstaráním bez zbytečného odkladu poté,
kdy jej o to zhotovitel požádá, v opačném případě odpovídá zhotoviteli za škodu tím vzniklou.
3.6.
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných objednatelem
nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení díla nezbytné.
3.7.
Je-li dílo zhotovováno na základě dokumentace dodané ze strany objednatele, nenese
zhotovitel odpovědnost za případnou odchylku díla zhotoveného na základě této dokumentace
od skutečných potřeb objednatele.
3.8.
Zhotovitel je vzhledem ke své odborné způsobilosti povinen upozornit objednatele na nevhodné
a neúplné informace týkající se předmětu díla specifikovaného v dokumentech, které mu byly
objednatelem předány za účelem zhotovení díla, jestliže mohl zhotovitel tuto nevhodnost či neúplnost
zjistit při vynaložení odborné péče, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od zjištění nevhodnosti či
neúplnosti těchto informací.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1.
Cena díla je navržena v cenové nabídce, vychází z ceníku zhotovitele, o jehož platné znění je
možné si zažádat u zhotovitele, popř. dohodou stran. Zhotovitel má právo změnit jednostranně ceník.
Změna ceníku se nedotýká již objednatelem objednaného díla.
4.2.
Cena díla stanovená v souladu s tímto ustanovením navýšená o příslušnou DPH je pro
obchodní případy, sjednané podle těchto VOP, považována za cenu smluvní.
4.3.
Cena díla je potvrzena v závazné objednávce nebo smlouvě o dílo.
4.4.
Pokud není Cenovou nabídkou zhotovitele navrženo jinak, cena díla je stanovena bez nákladů
na dopravu.
4.5.
Na cenu díla bude vystavena faktura po předání a převzetí díla, přičemž splatnost faktury je 30
dnů ode dne jejího vystavení, nesjednají-li si strany jinak.
4.6.
Úhrady na základě faktury za zhotovené dílo provede objednatel na bankovní účet zhotovitele
nebo v hotovosti. Úhrada je při bezhotovostním platebním styku považována za provedenou připsáním
příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.

4.7.
V případě změny sazby DPH má zhotovitel právo změnit celkovou cenu v souladu se zákonnou
úpravou.

5. Dodací podmínky
5.1.
Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté ve
smlouvě, a to v termínu a místě dohodnutém smlouvou o dílo nebo závaznou objednávkou, jinak
v místě provádění díla.
5.2.
V případě, že byl objednatel ve zpoždění s předáním věcí nutných k provedení díla, dle bodu 3.3
těchto VOP, je zhotovitel oprávněn prodloužit dodací lhůtu způsobem uvedeným v bodech 3.4-3.5
těchto VOP.
5.3.
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné splnění závazku dle smlouvy, resp. osobně
popř. prostřednictvím zmocněné osoby převzít dílo.
5.4.
Dílo se zpravidla předává na základě dodacího listu nebo jiného předávacího protokolu. Dílo
předává zhotovitel nebo jím pověřená osoba, či dopravce. Veškeré případně zjištěné nedostatky a
připomínky musí být oznámeny zhotoviteli písemně, či e-mailem a bez zbytečného odkladu po převzetí
díla.
5.5.
Pokud si objednatel zajišťuje dopravu dopravcem na vlastní účet, uvede to v objednávce.
Dodání díla se uskutečňuje jeho předáním dopravci.
5.6.
Pokud objednatel písemně neuvede, že sám odebere zboží přímo v provozovně zhotovitele
nebo že si zajistil dopravu dopravcem na vlastní účet, je zhotovitel oprávněn dopravit dílo jakýmkoliv
vhodným způsobem do sídla objednatele. V tomto případě dopravu zajišťuje zhotovitel prostřednictví
dopravce, náklady spojené s takovou dopravou je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli na
vystaveném daňovém dokladu – faktuře, společně s cenou díla, pokud se zhotovitel s objednatelem
nedohodnou jinak. Termín dodání díla je zhotovitelem splněn předáním zboží dopravci k přepravě
objednateli.
5.7.
Objednatel je povinen dodané zboží při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody ihned
kontaktovat zhotovitele a zaslat bezodkladně zhotoviteli písemné oznámení se záznamem o zjištěné
neshodě.

6. Nahrazení materiálů
V případě, že PRODÁVAJÍCÍ není schopen některé stanovené materiály či díly obstarat včas, aby
dodržel dodací lhůtu, může je nahradit jinými materiály či díly, které podle jeho přesvědčení významně
nenaruší základní funkce, pevnost ani životnost VÝROBKU.

7.Sankce
7.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z celkové dlužné částky od prvního dne prodlení do
zaplacení.
7.2. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla delším než 30 dní je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z ceny opožděně dodaného díla od prvního dne prodlení
sjednaného smluvního termínu dodání.
7.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury déle než 35 dní, může zhotovitel předat
řešení pohledávky za objednatelem společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova
588/13, 602 00 Brno-město. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle objednateli předžalobní
upomínku, za kterou je objednatel povinen zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. částku v minimální výši
2.500 Kč + DPH.

8. Přechod nebezpečí škody na díle a vlastnického právo k věci
8.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele v době, kdy převezme dílo od
zhotovitele, nebo v době, kdy mu zhotovitel umožní s dílem nakládat a objednatel poruší smlouvu tím,
že dílo nepřevezme.
8.2. Vlastnické právo na věci, jež je předmětem smlouvy, nepřechází na zhotovitele po dobu realizace
díla.

9. Vady díla
9.1. Není-li sjednáno jinak, musí být vady díla uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
převzetí díla.
9.2. Případné nároky z vad díla budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy.

10. Důvěrnost duševního vlastnictví
Všechny nákresy a specifikace, které prodejce připraví v souvislosti s cenovou nabídkou nebo které
se týkají vzhledu a výroby výrobku, jsou „SOUKROMÝM MAJETKEM“ prodejce. Kupující nebude
soukromý majetek užívat jinak, než jak je nezbytné ke zhodnocení cenové nabídky nebo v souvislosti s
užíváním výrobku. Kupující nebude poskytovat soukromý majetek třetím osobám bez písemného
souhlasu prodejce, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné v souvislosti s montáží, provozem,
opravou a údržbou výrobku po jeho doručení kupujícímu. Kupující smí zpřístupnit soukromý majetek
pouze těm zaměstnancům, kteří jej potřebují ke své práci. Kupující smí vytvořit pouze minimální počet
kopií soukromého majetku, které budou nezbytné k vyhodnocení cenové nabídky nebo k používání
výrobku po jeho dodání. Veškeré poznámky o vlastnictví a o autorských právech, které budou obsaženy
v originálu, musí být připojeny také ke kopiím a částečným kopiím. Kupující bude chránit důvěrnost
důvěrných informací minimálně s takovou péčí, jakou věnuje zabezpečení a ochraně vlastních
důvěrných a chráněných informací, v žádném případě však ne s menší než přiměřenou péčí. Kupující
zajistí přiměřené zabezpečení a postupy k ochraně proti krádeži, ztrátě nebo šíření soukromého
majetku a v případě, že k takové krádeži, ztrátě nebo šíření dojde, je povinen okamžitě o tom prodejce
informovat. Pokud kupující výrobek nekoupí, je povinen prodávajícímu okamžitě vrátit všechny kopie
soukromého majetku.
Kupující souhlasí s tím, že peněžitá náhrada škody není dostatečnou nápravou porušení jeho
povinnosti chránit důvěrnost soukromého majetku a že prodávající bude mít nárok na zvláštní plnění,
soudní zákaz nebo jiný opravný prostředek jako nápravu takovéhoto porušení. Tato nápravná opatření
nejsou jedinými nápravnými opatřeními prodejce, má nárok také na všechny ostatní opravné prostředky
dostupné podle práva. Pokud příslušný soud rozhodne v nařízení, proti kterému se nelze odvolat, že
kupující vědomě a úmyslně porušil svoji povinnost chránit důvěrnost soukromého majetku, pak bude
kupující povinen uhradit prodejci přiměřené právní poplatky, soudní výlohy, poplatky za soudního znalce
a další přiměřené hotové výdaje, které prodejce vynaložil v souvislosti s takovýmto procesem, včetně
případných odvolání.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Zhotovitel odpovídá za případné škody vzniklé jeho činností do její skutečné výše, maximálně
však do částky odpovídající hodnotě nedodaného či vadně dodaného zboží.
11.2. Veškeré změny či dodatky těchto VOP je možné učinit pouze písemnou formou.
11.3. Podmínky sjednané ve smlouvě o dílo, jejím dodatku nebo potvrzené písemné objednávce mají
přednost před těmito VOP. Všechna neupravená práva a povinnosti budou řešeny dle z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
11.4. Společnost OMNI-X CZ s.r.o. je oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Společnost
OMNI-X CZ s.r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.omni-x.cz
vždy v časovém předstihu. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny

nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti OMNI-X CZ s.r.o. svůj nesouhlas se zněním změněných
nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči
druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP. Smluvní partner je oprávněn změny
odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět v 2 měsíční výpovědní době. Výpovědní doba začíná
běžet v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla podána výpověď. V případě, že smluvní partner
uplatní výpověď, je povinen nahradit společnosti OMNI-X s.r.o. bez zbytečného odkladu po uplynutí
výpovědní doby náklady, jež vznikly s prováděním díla do dne uplynutí výpovědní doby.
11.5. Dojde-li ke sporu mezi smluvními stranami, bude řešen přednostně smírnou cestou.
11.6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, zveřejněné v aktuálním znění na www.omni-x.cz, nabývají
platnosti i účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Platné od 1.2.2017

Josef Weber - jednatel

