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Obchodní podmínky Mauting pro realizaci kooperací 
 

 

Článek 1 

Účel obchodních podmínek a vymezení pojmů 

(1) MAUTING s. r. o. (dále jen „MAUTING“) vystupuje v roli dodavatele při realizaci dodávek svých 

výrobků a služeb v tuzemsku a zejména v cizině. Přípravu těchto dodávek není MAUTING vždy schopna 

zabezpečit vlastními výrobními kapacitami. 

(2) Kooperací se rozumí spolupráce MAUTING s jiným dodavatelem spočívající v tom, že tento dodavatel 

(dále jen „kooperant“) zpracuje materiál dodaný MAUTING, tak aby jej MAUTING mohl využít při 

plnění zakázek podle odst. 1. 

(3) Obchodní podmínky Mauting pro realizaci kooperací (dále jen „Podmínky“) upravují rámcové podmínky 

kooperací podle odst. 2 zejména s přihlédnutím k těmto okolnostem: 

a) s ohledem na koordinaci dalších aktivit při plnění závazků MAUTING je podstatnou okolností 

dodržení sjednaných lhůt plnění 

b) prodlením s plněním závazků z kooperace mohou vznikat škody či obdobné nároky v řádek set tisíc 

eur. 

(4) Každá kooperace se uskutečňuje na základě smlouvy uzavřené podle Podmínek (dále jen „Smlouva“). 

(5) Kooperant uzavřením Smlouvy prohlašuje a bere na vědomí všechny okolnosti uvedené v odst. 3. 

 

Článek 2 

Podmínky změny v obsahu Podmínek 

Dodavatel prohlašuje, že smlouvy uzavírá na základě Podmínek. Jakákoliv jejich změna, jejich doplnění či 

výhrady k nim jsou neúčinné, dokud neudělí MAUTING s potřebnými změnami souhlas. 

 

Článek 3 

Uzavírání smluv 

(1) MAUTING vyhotoví na základě individuální komunikace a po ujasnění všech potřebných parametrů 

plnění s kooperantem návrh na uzavření smlouvy na formuláři smlouvy (dále jen „Formulář“), který 

zpravidla nese označení „Objednávka“. 

(2) Formulář obsahuje zpravidla: 

a) popis předmětu smlouvy (kooperace, zakázky), 

b) lhůtu pro splnění, 

c) cenu. 

(3) Potvrzení Formuláře se provádí podpisem, který musí obsahovat alespoň: 

a) uvedení jména, příjmení a funkce osoby oprávněné k uzavření Smlouvy a  

b) vlastnoruční podpis této osoby. 

(4) K uzavření Smlouvy dochází okamžikem, kdy je doručen dodavateli zákazníkem bezvýhradně potvrzený 

Formulář. 

(5) Připojí-li před podpisem či současně s podpisem Formuláře kooperant jakékoliv výhrady k jeho obsahu, 

jedná se o protinávrh, který vyžaduje bezvýhradný souhlas MAUTING.  

(6) Nastane-li situace podle odst. 5, vyhotoví MAUTING podle změněných údajů nový Formulář. 

(7) I když dojde ke vzniku smlouvy jiným platným způsobem, použijí se Podmínky, budou-li splněny ostatní 

zákonné podmínky jejich závaznosti. 

 

Článek 4 

Základní povinnosti smluvních stran 

(1) Kooperant je povinen zejména: 

a) poskytnout vyžádanou součinnost související s převzetím materiálu potřebného k plnění závazků ze 

Smlouvy (uskutečnění kooperace), 

b) postupovat při plnění svých závazků s nejvyšší odbornou péčí, 

c) splnit své závazky řádně a včas.  

(2) MAUTING je povinna zejména: 

a) v rozsahu podle Smlouvy poskytnout kooperantovi potřebnou součinnost, 

b) informovat kooperanta o důležitých okolnostech, které ovlivňují plnění závazků ze Smlouvy 

(kooperace), 
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c) řádně a včas zaplatit cenu sjednanou ve Smlouvě. 

(3) Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 1 a 2 smluvní strany považují za podstatné porušení této 

smlouvy.  

(4) Kromě Podmínek se další práva a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou a obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

 

Článek 5 

Materiál k uskutečnění kooperace 

(1) Materiál potřebný ke splnění předmětu Smlouvy (kooperace) předává MAUTING kooperantovi písemně. 

(2) Kromě písemného předání podle odst. 1 je MAUTING oprávněna požadovat ještě další potřebnou 

součinnost k prokázání, že předaný materiál se nachází stále v jejím vlastnictví, a to například pro účely 

účetní či k prokázání svého vlastnictví v exekučním či insolvenčním řízení. 

(3) Zbytky materiálu nespotřebovaného při plnění předmětu Smlouvy (kooperace) je povinen kooperant 

MAUTING vrátit.  

(4) Kterákoliv ze stran je oprávněna požadovat písemné potvrzení o vrácení zbytků, to bude zpravidla 

obsahovat také určení množství vracených zbytků. 

(5) Nebezpečí škody na materiálu po dobu od jeho převzetí kooperantem až po převzetí předmětu Smlouvy 

(výsledku kooperace) a vrácení zbytků ze strany MAUTING nese kooperant. 

 

Článek 6 

Předání předmětu Smlouvy 

(1) Předmět Smlouvy (kooperace) předává kooperant MAUTING na sjednaném místě. Není-li místo zvlášť 

dohodnuto, probíhá předání v místě sídla MAUTING. 

(2) Předání a převzetí předmětu Smlouvy (kooperace) probíhá na základě písemného dokladu (protokolu), 

který deklaruje fyzické převzetí nikoliv bezvadnost plnění.  

(3) MAUTING provede bez zbytečného odkladu prohlídku předmětu Smlouvy (kooperace), jejímž 

předmětem je zjištění případných vad.  

(4) Vadou se rozumí rozpor se Smlouvou či absence obvyklých vlastností, které lze od předmětu Smlouvy 

(kooperace) spravedlivě požadovat. 

(5) V případě, že má předmět Smlouvy (kooperace) vady, je MAUTING oprávněna: 

a) požadovat odstranění vady kooperantem, a to v přiměřené lhůtě, kterou MAUTING kooperantovi 

určí vzhledem k povaze vady, 

b) vadu sama odstranit, nebo nechat odstranit vadu. 

(6) Volba nároků podle odst. 5 náleží výhradně MAUTING. 

(7) V případě volby nároku podle odst. 5 písm. b) je MAUTING oprávněna požadovat náhradu nákladů 

vynaložených na odstranění vady. Náhrada vždy zahrnuje částky určeném podle odst. 8 a 9 a další 

prokazatelně vynaložené náklady. Tuto náhradu je oprávněna započíst na platbu sjednané ceny podle 

Smlouvy, případně z jiných právních poměrů s kooperantem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

(8) Za náklad na hodinu práce pro účely náhrady podle odst. 7 smluvní strany považují částku 600 Kč za 

každou i jen započatou hodinu práce každého zaměstnance MAUTING či jiného dodavatele (osobní 

paušál). Náhrada podle předchozí věty nezahrnuje případné cestovní náhrady. 

(9) Jako náhradu je MAUTING oprávněna požadovat částku ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH sjednané 

ve Smlouvě; jedná se o náhradu provozních nákladů souvisejících s odstraněním vady (technický paušál). 

Náhrada podle předchozí věty nezahrnuje náklady na přepravu.  

(10) Na vady, jež budou zjištěny později, se vztahuje ustanovení o záruce za jakost podle čl. 7. 

 

Článek 7 

Záruka za jakost 

(1) Kooperant poskytuje za předmět Smlouvy záruku za jakost v délce 24 měsíce od převzetí předmětu 

Smlouvy (kooperace) podle čl. 6 odst. 1. 

(2) Kdykoliv během záruční doby je oprávněna MAUTING reklamovat vady definované v čl. 6 odst. 4. 

(3) MAUTING je v případě záručních vad oprávněna sama odstranit či nechat odstranit vady a požadovat 

náhradu odpovídající nákladům vynaloženým na odstranění vad. 

(4) Ustanovení čl. 6 odst. 7 se použije obdobně. 
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Článek 8 

Cena a její úhrada 

(1) Cena sjednaná ve Smlouvě je úplná a zahrnuje veškeré náklady na splnění předmětu Smlouvy, i když je 

v době uzavření Smlouvy kooperant nepředpokládal.  

(2) MAUTING uhradí sjednanou cenu ve lhůtách a za podmínek uvedených ve Smlouvě. 

(3) Cena se hradí na základě faktury kooperanta, bezhotovostně na účet v této faktuře uvedený. Přílohou 

faktury musí být vždy doklad podle čl. 6 odst. 2; MAUTING je oprávněn pozastavit placení ceny až do 

doby odstranění vad postupem podle čl. 6 odst. 5. 

(4) Fakturu kooperant vystaví se splatností alespoň 14 dnů. 

(5) Faktura zasílá kooperant elektronicky na adresu faktury@mauting.cz. 

(6) Smluvní strany se mohou dohodnout na předání faktury v listinné podobě odchylně od ustanovení odst. 5. 

(7) Faktura musí být MAUTING doručena do tří pracovních dnů ode dne svého vystavení. Při překročení této 

lhůty je oprávněna MAUTING odložit bez sankce platbu podle faktury, a to o dobu překročení lhůty 

podle předchozí věty. 

 

Článek 9 

Prodlení s plněním závazku 

(1) V případě prodlení s placením sjednané ceny je kooperant oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

1 % dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 

(2) V případě prodlení kooperanta s plněním závazku podle Smlouvy je MAUTING oprávněna požadovat 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny bez DPH sjednané ve Smlouvě. 

(3) Nezávisle na sjednané smluvní pokutě je poškozená strana oprávněna požadovat také náhradu škody za 

podmínek, které stanoví zákon. 

(4) V případě prodlení s placením jakékoliv peněžité částky sjednané mezi smluvními stranami může 

oprávněná strana požadovat vedle sjednané smluvní pokuty úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i jen 

započatý den prodlení. 

 

Článek 10 

Odstoupení od smlouvy 

(1) Stanoví-li tato smlouva, nebo zákon, že došlo k podstatnému porušení smlouvy, lze od smlouvy 

odstoupit. 

(2) Odstoupení musí být písemné. 

(3) Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran, které vznikly před odstoupením, i když se 

vztahují k důvodu odstoupení. 

 

Článek 11 

Vyšší moc 

(1) Stane-li se plnění jedné ze stran nemožné v důsledku změn, které mají svou povahu v politických, 

ekonomických, přírodních a provozních událostech a změnách, není strana v době trvání takové překážky 

odpovědná za neplnění svých smluvních povinností, pokud překážku sama nezavinila a pokud překážku 

nebylo možno běžnými prostředky odvrátit nebo překonat (vyšší moc).  

(2) Za okolnosti vyšší moci podle odst. 1 strany považují zejména stávky v oblasti dopravy, embarga, živelné 

pohromy, teroristické útoky, dlouhodobé výpadky dodávek energie či nehody způsobující dopravní 

kolaps.  

(3) Za vyšší moc se nepovažuje okolnost, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení 

s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů (insolvence). 

(4) Strana, které překážka brání splnění povinností ze smlouvy, o tom zpraví písemně protistranu nejpozději 

do 5 dnů poté, co vyšší moc vznikla. 

 

Článek 12 

Řešení sporů 

(1) Pokud nedojde ke smírnému řešení případného sporu, budou všechny spory, které vznikají ze vztahů mezi 

stranami rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení vedeném před Rozhodčím soudem při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Brno podle řádu tohoto 

rozhodčího soudu. 

(2) Spory, které nelze projednat v rozhodčím řízení podle odst. 1, budou projednány před soudem, jehož 

příslušnost bude určena podle sídla dodavatele.  


