
Všeobecní smluvní podmínky (VOP) pro odběratele firmy WESTTECH Maschinenbau GmbH 
1. Všeobecné, písemnost: 
Firma WESTTECH Maschinenbau GmbH - dále jen „WESTTECH“ – pracuje vůči svým odběratelům – dále jen smluvní partner – výhradně na základě 
těchto smluvních podmínek. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou podstatnou součástí každé smlouvy, kterou firma WESTTECH uzavírá. Smluvní 
partner potvrzuje, že obdržel a přečetl tyto VOP a prohlašuje, že v plném rozsahu souhlasí s jejich obsahem. Jiné než následující a vzadu uvedené 
dohody nebyly sjednány, pokud nejsou výslovně písemně formulované. Ústní změny, vedlejší dohody nebo přísliby vyžadují pro svou platnost písemné 
potvrzení orgánů oprávněných zastupovat firmu WESTTECH, které jsou firemním vyhotovením zaregistrované v obchodním rejstříku. Případné 
podmínky smluvního partnera, které odporují předloženým všeobecným smluvním podmínkám, jsou neúčinné, pokud jejich změna není provedena po 
vzájemné dohodě za dodržení formálních náležitostí písemnosti. Následující smluvní podmínky platí také pro budoucí obchodní vztahy, i když nebudou 
znovu výslovně sjednané. Firma WESTTECH si však vyhrazuje právo nabízet plnění za změněných podmínek. Nejpozději při uzavření další smlouvy v 
rámci obchodního vztahu, resp. poskytnutí dalších plnění v rámci již stávající smlouvy, upozorní firma WESTTECH na změněné obchodní podmínky a 
na vyžádání je smluvnímu partnerovi zašle.  S uzavřením nové smlouvy, resp. s převzetím dalších plnění se považují tyto podmínky za přijaté.  
2. Nabídka a uzavření smlouvy: 
Nabídky od firmy WESTTECH jsou – zejména ohledně cen, dodací lhůty, termínů, případně dodacích možností a vedlejší výkonů – otevřené a 
nezávazné. Rozsah a obsah plnění, která mají být poskytnuta, je stanoven výhradně potvrzením zakázky firmou WESTTECH a tyto smluvní podmínky 
jsou doplňkové. Informace o službách a výrobcích firmy WESTTECH, které jsou uvedené v katalozích, cenících, brožurách, firemních informačních 
materiálech, prospektech, inzerátech na veletrzích, oběžnících, reklamních sděleních nebo v jiných médiích, jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně 
prohlášené za písemný obsah smlouvy. Předběžné kalkulace nákladů firmy WESTTECH jsou vyhotovené zásadně bez záruky úplnosti a správnosti. 
Firma WESTTECH si vyhrazuje právo na odchylky od nabídkových podkladů, resp. potvrzení zakázky, které jsou podmíněné zohledněním závazných 
právních nebo technických norem. Prohlášení v souvislosti s uzavřením smlouvy a vedlejších dohod učiněná zaměstnanci a pověřenými osobami firmy 
WESTTECH a vůči zaměstnancům a pověřeným osobám firmy WESTTECH, které nejsou v obchodním rejstříku zaregistrované jako osoby oprávněné 
k zastupování, jsou pro firmu WESTTECH závazné pouze tehdy, jsou-li tyto osoby vybaveny příslušnou plnou mocí a pověřením firmy WESTTECH. 
Smluvní partner má povinnost se o rozsahu plné moci těchto osob informovat u firmy WESTTECH. Při nesplnění této povinnosti se nesmí smluvní 
partner spoléhat na rozsah smlouvy a pověření, které uvedl zaměstnanec nebo pověřená osoba.  
3. Odměna, metody plateb, následky z prodlení: 
a) Tvorba cen: 
Ceny se podle smlouvy rozumí v eurech. Pokud je cena vyjádřená v jiné zahraniční měně, může proběhnout platba v každém případě v eurech, ledaže 
by platba byla podmíněna výhradně v zahraniční měně. Přepočet se provádí podle hodnoty kurzu, který je směrodatný pro místo platby v době platby. 
Ceny jsou, pokud není výslovně dohodnuto něco jiného, netto ceny bez daně z přidané hodnoty. Ceny se navíc rozumí s přičtením nákladů 
skladovacích, za obaly, přepravu, nakládku a expedici, jakož i cla a pojištění. Zpětný příjem obalů je možný pouze po výslovné dohodě. Dodávky a 
služby, pro které nejsou výslovně dohodnuté pevné ceny, se vypočítávají podle ceníkové ceny platné ke dni poskytnutí nebo podle obvyklé odměny. 
Firma WESTTECH je oprávněna požadovat vyšší odměnu než jaká byla sjednaná, pokud se po uzavření smlouvy v okamžiku udělení zakázky změní 
stávající základy kalkulace, jako jsou ceny surovin, směnný kurz nebo personální náklady. Pokud se musí zakázka podle své povahy naléhavě provést 
nebo je provedení od smluvního partnera nezbytně požadováno, vyúčtují se případné vícenáklady, které vznikly nezbytnými přesčasy. Periodicky 
zúčtovatelná odměna, např. za servisní a údržbářské výkony, je splatná ročně na začátku kalendářního roku. Pokud smlouva začíná nebo končí během 
roku, náleží tato odměna v poměrné výši. Tato odměna je stanovená hodnotou podle indexu spotřebitelských cen (ISC) 1996, přičemž měsíc, ve 
kterém byla dohodnuta periodická odměna, slouží jako výchozí základ. Pokud se ISC 1996 již nezveřejňuje, nastupuje na jeho místo následující nebo 
ten, který mu nejblíže odpovídá. Firma WESTTECH je mimoto oprávněna přizpůsobit periodicky zúčtovatelnou odměnu při změně kalkulačních základů 
ve smyslu výše uvedených ustanovení. Pro účinky osvobozují od dluhu a následky prodlení ohledně periodicky zúčtovatelné odměny platí ostatní 
ustanovení tohoto bodu smlouvy. Výdaje, které vznikají v souvislosti s výkony firmy WESTTECH, pro které je periodická odměna zúčtovatelná, jako 
jsou výdaje za cestovné, stravu a ubytování, se fakturují zvlášť a musí je celé hradit smluvní partner. Časy na dopravu platí v této souvislosti jako 
pracovní doba. Případná zvlášť sjednaná skonta a ostatní slevy z ceny zanikají v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek firmy WESTTECH. 
Firma WESTTECH si vyhrazuje právo fakturovat smluvně neoprávněné, smluvním partnerem však vyžádané a uplatněné výkony za aktuálně platné, 
resp. přiměřené ceny. To platí obzvlášť pro výkony, které jsou z důvodu nedostatečné spolupráce smluvního partnera potřebné, nebo které byly 
způsobeny použitím výkonů a programů nedodaných firmou WESTTECH. Případná školení a instruktáže k používání zboží, které dodala nebo měla 
dodat firma WESTTECH, se konají jen za úplatu podle příslušné dohody. 
b) splatnost, plnění a platební povinnost: 
Pokud nebylo dohodnuto jinak, je polovina odměny/kupní ceny splatná bez poplatků a srážek při obdržení potvrzení zakázky a zbytek při dodání nebo 
při připravenosti k odběru a po obdržení faktury. V případě zhoršení majetkových poměrů smluvního partnera je firma WESTTECH oprávněna 
požadovat smluvní odměnu nebo kupní cenu okamžitě, jakož i plnění zakázky realizovat proti platbě předem. Platbami firmě WESTTECH zaniká dluh 
pouze tehdy, jestliže se provedou převodem na bankovní účet uvedený na faktuře nebo hotově obchodně-právnímu orgánu. Ostatní osoby nejsou 
oprávněné k příjmu peněz, pokud se nemohou prokázat finanční plnou mocí podle formálních požadavků bodu 1). Platba platí jako došlá ten den, ve 
kterém platba došla firmě WESTTECH, v případě bankovního převodu den zaúčtování u bankovní instituce firmy WESTTECH. Směnky nebo šeky jsou 
přijímány pouze s výslovnou výhradou skutečně došlé platby. Veškeré s tím spojené poplatky, náklady a výdaje nese smluvní partner. Převod vlastních 
nebo cizích směnek ještě neplatí jako platba a není důvodem pro nárok na případné skonto. Zadržování plateb a námitka na nesplnění smlouvy 
smluvním partnerem kvůli uplatněným nárokům na záruční plnění a náhradu škody, nezávisle na tom, zda se prokážou jako oprávněné nebo 
neoprávněné, jsou vyloučené. Takovéto nároky tudíž neznamenají odložení splatnosti platby. Pokud je dohodnuté skonto, začíná u firmy WESTTECH 
běžet lhůta skonta s odesláním faktury. Nehledě na učiněnou dohodu o skontu zůstává dohodnutá odměna, jak je uvedeno výše, splatná k zaplacení. 
Případné nároky na záruční plnění nebo údajné protipohledávky nepřerušují nebo neomezují lhůtu pro skonto. Dohodnuté skonto je bezpředmětné, 
pokud platba není provedena v termínu, nebo je neúplná. Firma WESTTECH je oprávněna použít přicházející platby bez ohledu na případná jinak 
znějící prohlášení týkající se účelu platby dle svého uvážení na splatné závazky všeho druhu, tudíž také na výdaje související s upomínkou na 
vymáhání svých nároků, na stravné, výdaje za pátrání po pobytu, úroky resp. úroky z prodlení a konečně na částky předmětu sporu. Smluvní partner je 
povinen v případě prodlení nahradit všechny výdaje související s upomínkou, náklady a výdaje v hotovosti, které souvisí s vymáháním platby. Jako 
místo plnění platební povinnosti smluvního partnera se sjednává sídlo firmy WESTTECH.  
c) Následky prodlení: 
Při překročení termínu platby musí smluvní partner, bez potřeby formálního stanovení prodlení, zaplatit za aktuální částky po splatnosti úroky z prodlení 
ve výši 1 % měsíčně, které jsou splatné ihned. Smluvní partner se dále zavazuje nahradit firmě WESTTECH veškeré náklady, které vznikly prodlevou 
platby, jako jsou výdaje za upomínky, pokusy o inkaso, skladovací náklady a případné soudní nebo mimosoudní náklady na právní zastoupení. Při 
prodlení smluvního partnera je firma WESTTECH oprávněna bez ohledu na ostatní práva zastavit svá plnění a/nebo uplatnit přiměřené prodloužení 
dodací lhůty svých plnění, vyžadovat okamžité splacení otevřených pohledávek z tohoto nebo jiných právních úkonů a případně i opět vyzvednout 
dodané předměty, aniž by to smluvního partnera zprostilo jeho povinnosti plnění. Odstoupení firmy WESTTECH nastává u těchto počinů pouze při 
výslovném prohlášení firmou WESTTECH. U dílčí platby platí ztráta lhůty jako dohodnutá. U nevčasného nebo neúplného plnění i jen jedné dílčí platby 
jsou okamžitě splatné veškeré dosud neuhrazené zbývající pohledávky. V případě ztráty lhůty se vyúčtují úroky z prodlení v souladu s výše uvedeným 
ustanovením.  
4. Povinnosti smluvního partnera: 
Smluvní partner je při montážích prováděných firmou WESTTECH povinen zajistit, aby montážní personál firmy WESTTECH mohl ihned po příjezdu 
zahájit práce. Smluvní partner ručí za to, že jsou splněny nezbytné technické požadavky na zhotovované dílo nebo předmět koupě, a za to, že 
technická zařízení, jako přívodní potrubí, vedení kabelů, sítě a podobně jsou v technicky bezvadném a provozuschopném stavu a kompatibilní s díly 
zhotovovanými firmou WESSTTECH nebo předměty koupě. Firma WESTTECH je oprávněna, nikoli však povinna, tato zařízení za zvláštní odměnu 
zkontrolovat. Neexistuje povinnost kontroly, výstrahy nebo poučení ohledně případných, smluvním partnerem poskytnutých podkladů, předaných údajů 
nebo pokynů a ručení firmy WESTTECH je v tomto ohledu vyloučené. Zakázka se uděluje nezávisle na případných požadovaných úředních 
schváleních a povoleních, které si musí smluvní partner opatřit. 
5. Zákaz započtení a zákaz postoupení: 
Smluvní partner není oprávněn započítat své pohledávky proti pohledávkám firmy WESTTECH. Smluvní partner může nároky ze smluvního poměru s 
firmou WESTTECH, zejména nároky na záruční plnění a náhradu škody postoupit třetímu subjektu pouze s výslovným souhlasem, který odpovídá 
formálním požadavkům bodu 1. 
6. Zajišťovací práva: 
a) výhrada vlastnictví: 
Veškeré zboží zůstává i po jeho předání až do úplného zaplacení dohodnuté ceny včetně vedlejších poplatků ve vlastnictví firmy WESTTECH. Dokud 
existují jakékoli pohledávky ze smluv mezi firmou WESTTECH a smluvním partnerem, nesmí smluvní partner bez souhlasu firmy WESTTECH zboží 
prodat, pronajmout, zapůjčit, zastavit, darovat nebo vyvézt do zahraničí. Výhrada vlastnictví zůstává platná bez ohledu na takové nakládání smluvního 
partnera se zbožím i v případě, že třetí osoby získají v dobré víře práva k tomuto zboží. Firma WESTTECH má až do úplného zaplacení svých 
pohledávek právo přesvědčit se o přítomnosti a stavu zboží. Pokud by třetí strana měla převzít zboží do zástavy, je smluvní partner povinen okamžitě 
informovat firmu WESTTECH doporučeným dopisem. Musí být přiložen exekuční protokol a místopřísežné prohlášení o obsahu, že zabavené zboží je 
identické se zbožím dodaným firmou WESTTECH a dosud není zaplacené. V případě zahájení insolvence na majetek smluvního partnera je smluvní 
partner povinen okamžitě informovat firmu WESTTECH a oddělit od konkurzní podstaty veškeré předměty a pohledávky, na které se vztahuje výhrada 
jejího vlastnictví. Intervenční náklady nese smluvní partner. Zabavení zboží z příkazu firmy WESTTECH, které je dodáno s výhradou vlastnictví, neplatí 
jako zřeknutí se výhrady vlastnictví. Firma WESTTECH je oprávněna zpětně odebrané zboží prodat třetímu subjektu bez kontroly přiměřenosti kupní 
ceny. Zisk z prodeje zpětně odebraných předmětů se musí odečíst od původní cenové pohledávky. Částku, která z toho vyplývá včetně úroků a 
nákladů, které jsou spojené s prosazením výhrady vlastnictví, musí smluvní partner firmy WESTTECH nahradit resp. zúčtovat s již uhrazenou kupní 
cenou. 
b) zajišťovací cese: 
Smluvní partner postupuje firmě WESTTECH k vymáhání veškeré pohledávky, které mu vzniknou prodejem, zpracováním, smíšením, použitím nebo 
užíváním zboží dodaného firmou WESTTECH. Smluvní partner se zavazuje při jiné povinnosti náhrady škody, až do úplného a ve smyslu bodu 3.) 
řádného zaplacení veškerých odměn, toto postoupení vyznačit ve svých účetních knihách a na svých fakturách a upozornit na to své dlužníky. Na 
výzvu musí firmě WESTTECH poskytnout všechny podklady a informace, které jsou potřebné pro uplatnění postoupené pohledávky a nároků.  
c) zadržovací práva: 
Firmě WESTTECH náleží k zajištění svých pohledávek z těchto nebo jiných právních úkonů se smluvním partnerem právo zadržet výrobky a zboží až 
do vyrovnání veškerých nezaplacených pohledávek z obchodního vztahu. Dále je firma WESTTECH k zajištění svých pohledávek z těchto nebo jiných 
právních úkonů se smluvním partnerem oprávněna zadržet věci, které byly smluvním partnerem předány firmě WESTTECH k opracování nebo 
zpracování až do úplného vyrovnání veškerých nezaplacených pohledávek z obchodního vztahu. Smluvní partner se zavazuje, že v případě prodlení 
svých závazných plnění souhlasí s volným prodejem těchto věcí firmou WESTTECH. Firma WESTTECH je oprávněna použít zisk z prodeje na umoření 
veškerých pohledávek z tohoto nebo jiných právních úkonů se smluvním partnerem za analogického použití ustanovení v bodu 3. b) o pořadí 
umořování. 
b) bankovní záruky, zástavy, atd.: 
Případné sjednané bankovní záruky, prohlášení o zástavě a podobné jistiny k zajištění pohledávek firmy WESTTECH musí smluvní partner doložit v 
písemné formě před přijetím zakázky. Pokud firma WESTTECH zakázku přijme bez tohoto dokladu, je firma WESTTECH oprávněna počkat se svým 
plněním až do poskytnutí dokladu. Na zahájení a průběh dodacích lhůt musí být použito ustanovení v bodu 7. o začátku dodací lhůty u poskytnutí 
záruk. 
7. Dodací lhůta, odběr, prodleva při převzetí u smluvního partnera: 
Případné lhůty uvedené firmou WESTTECH, zejména termíny dodání, jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly písemně přislíbeny jako závazné.  

Změny zakázek – ať už nastanou z jakýchkoli důvodů – vedou ke zrušení sjednaných termínů a lhůt, pokud nebylo dohodnuto jinak. Dodací lhůty a 
termíny plnění se přiměřeně prodlužují, resp. posouvají v případě vyšší moci, resp. překážek, které mají vliv na dodávku nebo výkon, jako jsou provozní 
poruchy, výsostná opatření a zásahy, potíže se zásobováním energiemi, výpadek obtížně nahraditelného dodavatele, stávka, překážka v silničním 
provozu, zpoždění v celním řízení, atd. Z nedostatku odlišných dohod začíná dodací lhůta nejdříve datem potvrzení zakázky, datem splnění všech 
technických, obchodních a ostatních předpokladů, které náleží smluvnímu partnerovi, nebo datem, k němuž firma WESTTECH obdrží dohodnutou 
platbu nebo poskytnutou záruku. Pro začátek dodací lhůty je z těchto tří směrodatná ta událost, která nastane nejpozději. Plnění firmy WESTTECH 
musí smluvní partner přijmout, jakmile firma WESTTECH prohlásí, že je připravena k dodání a plnění. Nepodstatné odchylky neopravňují smluvního 
partnera k odmítnutí přejímky. Pokud se dostane smluvní partner s převzetím objednaného zboží do prodlevy, je firma WESTTECH oprávněna po 
stanovení přiměřené dodatečné lhůty nejvýše 14 dní, odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody kvůli nesplnění. Pokud smluvní partner 
neakceptuje dohodnuté služby bez ohledu na připravenost k plnění, je smluvní partner povinen zaplatit celkové dohodnuté, resp. přiměřené úhrady. 
Firma WESTTECH je také oprávněna odstoupit od předmětné smlouvy a/nebo požadovat náhradu škodu kvůli nesplnění. Firma WESTTECH je 
oprávněna provést a vyúčtovat dílčí nebo předčasné dodávky. Pokud je dodávka dohodnutá na vyžádání, platí předmět plnění/koupě nejpozději šest 
měsíců po objednání jako vyžádaný. Pro případ, že je podnik, závod nebo vnitropodnikový úsek firmy WESTTECH a v souvislosti s tím předmětná 
smlouva postoupena jinému subjektu, je pro smluvní závazky vyloučené solidární ručení firmy WESTTECH v souladu s § 1409 všeobecného 
občanského zákoníku.  
8. Nesení rizika a expedice: 
Riziko přechází na smluvního partnera, jakmile firma WESTTECH má předmět koupě/dílo připravené v závodu nebo na skladě a to nezávisle na tom, 
zda jsou věci firmou WESTTECH předány dopravci nebo přepravci. Expedice, nakládka a vykládka, jakož i přeprava se provádí vždy na riziko 
smluvního partnera. Smluvní partner schvaluje každý řádný způsob expedice. Pojištění dopravy se uzavírá pouze na základě písemné objednávky 
smluvního partnera. Firma WESTTECH je oprávněna při zasílání použít u smluvního partnera platbu dobírkou za balení a dopravu, jakož i odměnu 
nebo kupní cenu, pokud se zhorší majetkové poměry smluvního partnera nebo je překročen úvěrový rámec dohodnutý s firmou WESTTECH. Místo 
plnění pro veškerá povinná plnění firmy WESTTECH je závod firmy WESTTECH.  
9. Záruční plnění, ručení, smluvní pokuta: 
Firma WESTTECH zaručuje následující ustanovení: 
a) Jako záruční lhůta u movitých a nemovitých věcí se sjednává lhůta 6 měsíců od přechodu rizik ve smyslu těchto VOP. b) Ručí se za vady v rámci 
výše uvedené lhůty, které existovaly při předání, přičemž důkazní břemeno je na smluvním partnerovi. c) Smluvní partner musí při jiné ztrátě svých 
nároků na ručení a/nebo náhradu škody neprodleně po přijetí zboží, resp. poskytnutí služeb, vady písemně oznámit a vady a možné příčiny podrobně 
popsat. Reklamace se musí uplatnit v sídle firmy WESTTECH a smluvní partner musí reklamované zboží nebo pracovní plnění předat, pokud je to 
proveditelné. Po provedení přejímky je reklamace vyloučená. Smluvní partner případně musí na vlastní náklady pověřit kvalifikované osoby provedením 
prohlídky zboží před přejímkou. Pokud tak neučiní, je pozdější námitka, že vada nebyla zjevná, nepřípustná. Nároky na záruční plnění nad tento rámec 
jsou vyloučené. Dále jsou nároky na záruční plnění a na náhradu škody smluvního partnera vyloučené, jestliže technická zařízení, jako jsou přívodní 
potrubí, vedení kabelů, sítě a podobně, které poskytl on sám nebo jím pověřené jednající subjekty nejsou v technicky bezvadném a provozuschopném 
stavu nebo nejsou kompatibilní s díly nebo předměty koupě, které má vyrobit firma WESTTECH. Nároky na záruční plnění a na náhradu škody dále 
neexistují u vad, které vznikly nesprávnou manipulací nebo přílišným namáháním, jestliže nebyly dodržovány zákonné nebo firmou WESTTECH 
vydané předpisy k obsluze a instalaci; jestliže byl předmět dodávky vyroben na základě zadání smluvního partnera a vadu lze přičíst tomuto zadání, 
resp. výkresům; při nesprávné montáži, resp. uvedení do provozu smluvním partnerem nebo třetími subjekty, při přirozeném opotřebení, při poškození 
při přepravě, při nesprávném skladování, při provozních podmínkách, které působí negativně na funkci (např. nedostatečné elektrické napájení), při 
chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivech, při neprovedení potřebné údržby nebo při špatném technickém servisu.  
Firma WESTTECH je oprávněna provést nebo nechat provést jakékoli přezkoumání, které považuje za nezbytné, a to i tehdy, když se tím zboží nebo 
obrobky stanou neupotřebitelnými. Jestliže z přezkoumání vyplyne, že firma WESTTECH nenese za chyby odpovědnost, smluvní partner musí nést 
náklady na toto přezkoumání v přiměřené výši. Pokud se předměty plnění vyrábí na základě údajů, výkresů, plánů, modelů a ostatních specifikací 
smluvního partnera, ručí firma WESTTECH pouze za provedení v souladu se sjednanými podmínkami. Pokud smluvní partner provede změny na 
předaném předmětu koupě nebo dílech bez písemného souhlasu firmy WESTTECH, zaniká povinnost záručního plnění/náhrady škody firmou 
WESTTECH. Při uplatňování sekundárních nároků na záruční plnění je firma WESTTECH podle svého uvážení oprávněna odvrátit požadavek na 
výměnu nárokem na snížení ceny, pokud se nejedná o podstatnou a neodstranitelnou vadu. Veškeré náklady, které vznikly v souvislosti s 
odstraňováním vad, jako jsou např. náklady na přepravu, demontáž a montáž jakož i cestovní náklady, jdou k tíži smluvního partnera. Smluvní partner 
musí na požádání firmy WESTTECH poskytnout bezúplatně nezbytné pracovní síly. Záruční plnění probíhá pouze výměnou dotčeného dílu, popřípadě 
přiměřenou opravou. Firma WESTTECH ručí za vady vždy pouze v rámci záručního plnění dodavatelských firem. Ze záručního plnění jsou vyloučeny 
vynaložené mzdy a náklady na demontáž a montáž, jakož i náklady na expedici a dopravu. Smluvní partner není oprávněn požadovat náhradu nákladů 
od firmy WESTTECH za odstraňování vad, které sám vykonal, ledaže by s nimi firma WESTTECH písemně souhlasila. Případné odstraňování vad 
firmou WESTTECH nemá vliv na záruční lhůtu. Zlepšení nebo pokus o něj zejména neprodlužuje původně sjednanou lhůtu 6 měsíců od dodání. 
Ručení firmy WESTTECH za škody smluvního partnera z jakéhokoliv právního důvodu – včetně prodlevy, nemožnosti, špatného plnění a 
mimosmluvního ručení – je vyloučené, ledaže škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Smluvní partner nese důkazní břemeno 
ohledně vzniku škody, příčinné souvislosti, protiprávnosti a zavinění. Vyloučení ručení platí zejména pro nároky na náhradu škody pro následné škody 
vzniklé v důsledku vady, nepřímé škody, ušlý zisk, ztrátu úroků, ostatní škody na majetku, škody přerušením provozu, ztráty údajů, pro porušení 
ochranných povinností vůči třetím subjektům a pro nároky třetích subjektů vůči smluvnímu partnerovi. Při uplatnění nároku třetími subjekty musí 
smluvní partner firmu WESTTECH odškodnit a uspokojit. Případné ručení firmy WESTTECH je v každém případě omezené částkou do výše dohodnuté 
odměny nebo kupní ceny za příslušnou zakázku. Smlouvy převzaté firmou WESTTECH jsou převzaty pouze s výhradou tohoto omezí ručení. Jiné 
ručení firmy WESTTECH je výslovně vyloučené. Pokud celková škoda přesáhne nejvyšší limit, snižují se nároky na náhradu jednotlivých poškozených 
poměrným způsobem. Smluvní partner musí firmu WESTTECH neprodleně informovat o zjištěných chybách na zboží, resp. díle, jinak dojde ke ztrátě 
jakýchkoli nároků. V každém případě musí být nároky na náhradu škody uplatněny u soudu do šesti měsíců od převzetí zboží, nejpozději však od 
projevení škody, jinak dojde k jejich zániku. Tímto zůstávají nedotčeny povinnosti neprodlené reklamace při přejímce zboží, které jsou stanovené v 
bodu 9. c). Smluvní partner může jako náhradu škody požadovat nejprve jen opravu nebo výměnu věci/díla; jen tehdy, když ani jedno není možné nebo 
je to pro firmu WESTTECH spojené s neúměrnými náklady, může smluvní partner požadovat okamžitou peněžní náhradu. Při nedodržení případných 
podmínek pro montáž, uvedení do provozu a používání nebo úředních podmínek pro schvalování je ručení zásadně vyloučené. Smluvní partner je 
povinen dbát na to, aby všichni uživatelé dodržovali návody k obsluze pro dodané zboží, resp. dodaná díla. Zejména musí smluvní partner příslušně 
zaškolit a poučit svůj personál a jiné osoby, které přijdou do styku s dodaným zbožím, resp. dílem. Povinnost náhrady za materiální škody, jakož i 
nároky z ručení za výrobek, které vyplývají ze zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku, které se dají odvodit z jiných ustanovení, 
jsou vyloučené, pokud je to podle zákona možné. Smluvní partner je povinen převést vyloučení odpovědnosti pro nároky z ručení za výrobek na své 
případné smluvní partnery. Požadování náhrady smluvním partnerem vůči firmě WESTTECH z uznání nároku podle zákona o ručení výrobce za škody 
způsobené vadou výrobku je vyloučené. Smluvní partner musí uzavřít dostatečné pojištění pro nároky z ručení za výrobek a firmu WESTTECH musí 
odškodnit a uspokojit. Případná dohodnutá smluvní pokuta vylučuje uplatnění případného dalšího hodnotového nároku smluvního partnera na náhradu 
škodu. Firma WESTTECH je oprávněna namísto smluvní pokuty uhradit případnou nižší škodu.  
10. Odstoupení, rozvázání smlouvy: 
Firma WESTTECH je oprávněna v případě prodlení odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty. V takovém případě je firma WESTTECH 
oprávněna vyúčtovat veškerá provedená plnění až do rozvázání smlouvy a prohlásit odměnu za splatnou. Ustanovení bodu 3. b) o splatnosti a splnění 
platební povinnosti se mají v takovém případě uplatnit adekvátně. Tento odstavec platí také pro případ rozvázání smlouvy na základě zahájení 
insolvenčního řízení na majetek firmy WESTTECH, jestliže nebyly nebo nebyly zcela splněny oboustranné závazky a správce konkurzní podstaty 
nevstupuje do smlouvy podle § 21 nařízení o úpadkovém řízení. Firma WESTTECH je v tomto případě však oprávněna nabídnout zachování smlouvy i 
nadále. Pokud bude splnění smlouvy nemožné z důvodů, které nemohou být přičítány firmě WESTTECH, je od svých plnění osvobozena. Firma 
WESTTECH je navíc oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže po nabytí právní účinnosti smlouvy vejdou ve známost okolnosti, které vyvolají pochyby 
o splnění smlouvy smluvním partnerem. V případě takového prohlášení o odstoupení nenáleží smluvnímu partnerovi žádný nárok. Smluvní partner 
upustí od napadení/úpravy této smlouvy kvůli omylu. 
11. Ochranná průmyslová práva: 
Smluvní partner ručí za to, že případné konstrukční údaje, výkresy, modely nebo ostatní specifikace, které byla předány k výrobě nezasáhnou do 
ochranných práv třetích subjektů. Při případném porušení ochranných práv musí smluvní partner firmu WESTTECH odškodnit a uspokojit. Software, 
plány, skici, rozpočty nákladů a ostatní technické podklady, které mohou také být součástí nabídky, zůstávají stejně tak jako vzorky, katalogy, 
prospekty, fotografie apod. neustále duševním vlastnictvím firmy WESTTECH. Každé použití, rozmnožování, reprodukce, rozšiřování a předávání 
třetím subjektům, zveřejňování a předvádění smí nastat pouze s výslovným souhlasem firmy WESTTECH.  
12. Software: 
Pokud k předmětu plnění/koupě patří také softwarové součásti nebo počítačové programy, firma WESTTECH k nim poskytne smluvnímu partnerovi 
nepřenosné a nevýhradní užívací právo na sjednaném místě instalace při dodržování smluvních podmínek a podkladů (např. návodu k obsluze, ...). 
Bez předchozího písemného souhlasu firmy WESTTECH není smluvní partner – při vyloučení jakýchkoli jiných nároků – oprávněn software 
rozmnožovat, měnit, zpřístupnit třetím subjektům nebo používat k jiným než sjednaným účelům. To platí obzvlášť pro zdrojový kód. Záruka na software 
se vztahuje pouze na shodu softwaru se specifikacemi, které byly dohodnuty při uzavření smlouvy, pokud byl software použit v souladu s požadavky na 
instalaci a odpovídá vždy platným podmínkám použití. Firma WESTTECH nezaručuje, že software je řádně pořízen a funguje nepřetržitě nebo 
bezchybně. Výskyt chyb nelze vyloučit. Hardware, který je nezbytný pro použití softwaru, musí poskytnout smluvní partner, pokud není zahrnutý do 
rozsahu smluvního plnění. Firma WESTTECH neposkytuje záruku, ani neručí za to, jestliže software nefunguje z důvodu chybějících předpokladů 
hardwaru – pokud je musí smluvní partner podle tohoto ustanovení vytvořit. Výběr a specifikaci softwaru nabízeného firmou WESTTECH provádí 
smluvní partner, který musí zajistit, aby software byl kompatibilní s technickými podmínkami na místě. Smluvní partner je zodpovědný za používání 
softwaru a s ním dosahované výsledky. Pro individuálně vytvářený software vyplývají výkonové charakteristiky, speciální funkce, hardwarové a 
softwarové předpoklady, požadavky na instalaci, podmínky používání a obsluha výhradně z technických požadavků, které musí být písemně dohodnuty 
mezi smluvními stranami. Informace, které jsou nezbytné pro výrobu individuálního softwaru, musí poskytnout smluvní partner před uzavřením 
smlouvy.  
13. Zachování mlčenlivosti, ochrana dat: 
Smluvní partner je povinen uchovávat v tajnosti podniková a obchodní tajemství, jakož i jiné důvěrné a chráněné informace a záležitosti druhé strany, 
které mu jsou svěřeny nebo známy v souvislosti s plněním zakázky a nesmí je používat pro vlastní nebo cizí účely, ale jen k oprávněnému plnění úkolů. 
Pro informace, které jsou již známé nebo vchází ve známost mimo smlouvu, tato povinnost k důvěrnému zacházení neplatí. Další zákonné povinnosti k 
zachovávání mlčenlivosti zůstávají nedotčené. Tento závazek zachovávání mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy. 
14. Všeobecná závěrečná ustanovení: 
Jednotlivé neúčinné smluvní podmínky nemají žádný vliv na platnost ostatních klauzulí a smluvní partneři je mají nahradit takovými ustanoveními, které 
se co nejvíce blíží ekonomickým zájmům a právnímu účelu neúčinného ustanovení. Změny svého jména, firmy, adresy, právní formy a nebo jiné 
relevantní informace musí smluvní partner neprodleně písemně oznámit firmě WESTTECH. Místo plnění je pro obě smluvní strany sídlo firmy 
WESTTECH. Smluvní strany se pro veškeré právní spory vyplývající z této smlouvy dohodly na používání rakouského práva s vyloučením kupního 
práva OSN, a také na výhradní místní příslušnosti soudu, který je věcně příslušný pro sídlo firmy WESTTECH. 


