
I    Obsah smlouvy, rozsah platnosti, nabídka 

1. Předem připravené smluvní podmínky pro nejrůznější smlouvy („Všeobecné 
obchodní podmínky“ ve smyslu §305 Občanského zákoníku), které používá 
objednavatel, nejsou předmětem smlouvy. Platí výhradně tyto Všeobecné 
podmínky pro výkony a prodejní a dodací podmínky společnosti XYZ AG. 

2. Tyto podmínky platí pro všechny výkony společnosti XYZ AG bez ohledu na 
právní povahu smlouvy, podle níž jsou takové výkony prováděny. Vztahují se na 
kupní smlouvy, na smlouvy o dílo, smlouvy o dodání díla a kombinované smlouvy. 

3. Individuální dohody o právech a povinnostech smluvních stran jsou nadřazeny 
těmto podmínkám. 

4. Veškeré dohody mezi XYZ AG a objednavatelem, které se týkají provádění 
smlouvy, musí být uzavřeny písemnou formou. 

5. Tyto podmínky platí pouze ve vztahu k podnikům, právnickým osobám veřejného 
práva a organizacím se zvláštním postavením (vždy ve smyslu §310 Občanského 
zákoníku). 

6. Tyto podmínky platí rovněž pro všechny budoucí obchodní vztahy mezi 
společností XYZ AG a objednavatelem. 

II.  Podklady, obchodní tajemství, přípravné práce 

1. Společnost XYZ AG si vyhrazuje veškerá práva a především vlastnická a 
autorská práva k předběžným rozpočtům, kalkulacím, plánům, obrázkům, 
návrhům, přípravným pracím, výkresům a jiným podkladům. Tyto dokumenty 
smějí být zpřístupněny třetí straně výhradně na základě písemného souhlasu 
společnosti XYZ AG. Společnost XYZ AG smí předat třetí straně podklady 
označené objednavatelem jako důvěrné pouze s jeho písemným souhlasem. 
Podklady poskytnuté společností XYZ AG smějí být používány k přípravě na 
uzavření smlouvy a k jejímu plnění. Jiný způsob využití je zakázán. 

2. Objednavatel nesmí sdělit třetí straně obchodní tajemství společnosti XYZ AG a 
jejích spřízněných podniků (ve smyslu §15 Akciového zákona), která se dozvěděl.  
Společnost XYZ AG nesmí sdělit třetí straně obchodní tajemství objednavatele a 
s ním spřízněných podniků (ve smyslu §15 Akciového zákona), která se 
dozvěděla.  

3. Společnost XYZ AG a objednavatel jsou povinni zajistit vhodným způsobem, aby 
také jejich orgány a pracovníci dodržovali výše uvedené závazky.  

III.  Dodací lhůta, rozsah dodávky, převzetí, prodlení 

1. Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení zakázky a vyjasněním všech 
technických otázek, avšak nemůže začít, dokud objednavatel nepředloží plány, 
podklady, schválení, souhlasy, povolení, které je povinen zajistit, a dále, dokud 
není přijata dohodnutá záloha. 

2. Výkon společnosti XYZ AG je považován za provedený včas, pokud předmět 
smlouvy byl řádně odeslán před uplynutím dodací lhůty nebo objednavatel byl 
informován o připravenosti k odeslání. 


