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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

Plnění bude poskytnuto dodavatelem v nejvyšší jakosti a bude předáno odběrateli proti písemnému potvrzení.

2.

Dodavatel je povinen předat plnění odběrateli prosté práv třetích osob, včetně práv autorských, a pokud je součástí
plnění dodavatele projekt či jiné autorské dílo chráněné předpisy v oblasti autorských práv, předá jej odběrateli
s právem dotčené plnění užívat, včetně práva následné úpravy takového díla, pro účely této objednávky.

3.

Pro platby za předmět plnění bezhotovostním převodem tuzemskému dodavateli platí, že úplata proběhne výlučně na
bankovní účet dodavatele vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku.

4.

Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem na účet dodavatele používaný pro jeho
ekonomickou činnost, přičemž dodavatel prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy
a bude po celou dobu platnosti smluvního vztahu uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), tj.
zejména bude číslo bankovního účtu dodavatele zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se
vyskytnou důvodné pochybnosti odběratele o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů dodavatelem (zejména
v případě, že dodavatel bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet dodavatele nebude
odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH, atp.), je odběratel
oprávněn pozastavit platbu dodavateli do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby dodavateli oznámí a částku
odpovídající výši DPH uhradí odběratel v pozici ručitele za odvedení DPH způsobem uvedeným v bodu 10 níže. V
případě pozastavení platby odběratelem dodavateli z výše uvedených důvodů není odběratel v prodlení s platbou a
dodavatel nemá nárok uplatňovat vůči odběrateli jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby odběratelem, ani nárok
na náhradu škody.

5.

Platba za plnění dodavatele bude dodavateli odběratelem uhrazena na základě faktury vystavené dodavatelem.

6.

Každý dodavatel je povinen předložit fakturu objednateli bez zbytečného odkladu po dni uskutečnění zdanitelného
plnění, nejpozději však pátý (5.) kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zdanitelné plnění
poskytnuto, za nedodržení této povinnosti je odběratel oprávněn dodavateli vyúčtovat jednorázovou smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč. Dodavatel – plátce DPH vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů na úseku
daní plátcem DPH dodavatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká dodavateli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné
plnění, u něhož je dle právních předpisů plátcem DPH odběratel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká
odběrateli).

7.

Dodavatel uvede na faktuře kromě zákonem předepsaných náležitostí daňového dokladu ve smyslu příslušných
ustanovení zákona o DPH také číslo objednávky, název a popis množství, MJ, cenu za jednotku a cenu celkem bez
DPH. Dodavatel – plátce DPH doloží registraci plátce DPH a uvede také CZ-CPA kódy pro objednané plnění podle
Klasifikace produkce CZ-CPA, platné od 1. 1. 2008, za účelem uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.

8.

Faktura vystavená dodavatelem bude rovněž doložena kopií dokladu o převzetí plnění potvrzeného ze strany
odběratele. Dodavatel – plátce DPH, potvrzením této objednávky zároveň potvrzuje správnost označení objednaného
plnění příslušným číselným kódem Klasifikace produkce CZ-CPA, a tím zařazení objednaného plnění do režimu
daňové povinnosti dodavatele nebo do přenesené daňové povinnosti odběratele ve smyslu zákona o DPH.

9.

V případě, bude-li faktura obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná nebo nebude obsahovat veškeré
údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky nebo bude požadována úhrada faktury způsobem, kdy
se odběratel stane či může stát ručitelem za odvod DPH dodavatelem, je odběratel oprávněn vrátit fakturu dodavateli
zpět bez zaplacení k opravě. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu a doručit ji odběrateli, přičemž
lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury odběrateli.

10. V případech, kdy se odběratel stane ručitelem za odvod DPH dodavatelem ve smyslu ustanovení zákona o DPH
(zejména § 109, 109a a další), je oprávněn uhradit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku za plnění bez DPH a
částku odpovídající částce DPH uvedené na faktuře uhradí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH přímo
na příslušný účet správce daně dodavatele. Poukázáním částky odpovídající DPH přímo na účet správce daně
dodavatele zaniká v této výši pohledávka dodavatele vůči odběrateli a odběratel není v prodlení s platbou.
11. Potvrzení této objednávky doručí dodavatel do pěti (5) pracovních dnů od doručení objednávky na adresu odběratele
uvedenou v záhlaví objednávky. Marným uplynutím uvedené lhůty nebude odběratel tímto návrhem vázán.
12. Váže-li se objednávka k plnění poskytovanému dodavatelem odběrateli na základě smlouvy, platí pro smluvní vztah
podmínky a požadavky uvedené ve smlouvě sjednané za tímto účelem mezi stranami a výše uvedené obchodní a
platební podmínky se pro dotčené plnění neuplatní.

