
Obchodní podmínky společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o., IČ: 284 33 301 se sídlem Podnikatelská 
1160/14, Skvrňany, 301 00 Plzeň, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, 
vložka č. 21906 (dále jen „Podmínky“), upravují smluvní vztahy mezi společností Typos, tiskařské závody, s.r.o. 
(dále jen „Dodavatel“) a Odběratelem. Těmto Podmínkám podléhá prodej či zhotovení díla – polygrafických 
výrobků nebo poskytnutí polygrafických služeb (dále jen „Zakázka“) Dodavatelem na základě akceptovaných 
objednávek i jakkoliv jinak uzavřených smluv s Odběratelem (dále jen „Smlouva“). Tyto Podmínky tvoří nedíl-
nou součást těchto smluv. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost. Zaslá-
ním poptávky nebo objednáním Zakázky Odběratel potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito Podmínkami.

II. Objednávka

1. Objednávku předá Odběratel Dodavateli písemně, elektronickou poštou, na elektronickém nosiči dat, 
ústně nebo telefonicky. Objednávka je pro Odběratele závazná. Odběratel v objednávce uvede:
a. označení Odběratele obchodní firmou, sídlem, IČ a případně údajem o zápisu v OR;
b. druh a množství v rámci Zakázky požadovaných polygrafických výrobků;
c. cenu;
d. termín dodání výrobních podkladů, dodací lhůtu Zakázky, odběrné místo a požadovaný způsob dodání;
e. kontaktní údaje zákazníka: e-mail a/nebo telefon;
f. osobu oprávněnou k převzetí Zakázky;
pokud tyto údaje již Dodavatel nemá k dispozici v souvislosti s již realizovanými Zakázkami. Shora uvedené 
údaje mohou být v objednávce vymezeny také odkazem na cenovou nabídku Dodavatele, pokud byla zpracová-
na a příslušné údaje obsahuje, či odkazem na jiný dokument, jehož obsah je v okamžiku doručení objednávky 
znám Dodavateli i Odběrateli.

2. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky nebo oboustranným podpisem smlouvy o dílo. Dodava-
tel potvrdí Odběrateli jeho objednávku do 5 pracovních dnů po jejím obdržení, a to písemně, elektronickou 
poštou, ústně nebo telefonem. Dodavatel může Odběrateli také písemně potvrdit uzavření smlouvy ve smyslu 
§ 1757 obč. zák. Potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění   podmínky    ob-
jednávky,    je   přijetím    objednávky. V případě, že v období jednoho roku před doručením objednávky již 
Dodavatel provedl pro Odběratele zhotovení jiné Zakázky, se objednávka se považuje za potvrzenou uplynutím 
5 pracovních dní od jejího doručení, ledaže Dodavatel v této době sdělí výslovně Odběrateli, že objednávku 
nepřijímá. V případě, že Dodavatel předkládá v rámci jednání o uzavření smlouvy Odběrateli cenovou nabídku, 
není tato cenová nabídka návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

3. Odběratel nese odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které dodá Dodavateli. Odběratel odpovídá 
za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví třetích osob, dále pak 
osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí 
by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace 
hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovo-
vaných materiálů. V případě, že by však dle jeho názoru byly dodány materiály v rozporu s tímto ustanovením, 
je
 
oprávněn zhotovení Zakázky odmítnout. Poruší-li Odběratel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá výlučně 
sám třetím osobám za případnou škodu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá Odběratel za škodu, kterou 
tímto způsobí Dodavateli, včetně ušlého zisku, jiných škod např. poškozením dobré pověsti, či jiných škodlivých 
následků. Podklady k Zakázce (vč. tiskových dat, nátisků, tištěných vzorů, apod.) předané Odběratelem není 
Dodavatel povinen archivovat.



III. Ceny

1. Cena je sjednána ve smlouvě o dílo, případně stanovena na základě cenové nabídky Dodavatele, která je plat-
ná po dobu 2 měsíců. Cena může být sjednána také na základě ceníku odsouhlaseného pro příslušné období. 
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré uváděné ceny bez DPH. DPH je k ceně připočtena v sazbě platné dle 
obecně závazných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v období jednoho 
roku před doručením objednávky již Dodavatel provedl pro Odběratele zhotovení jiné srovnatelné zakázky a 
na novou Zakázku není Dodavatelem zpracována samostatná cenová nabídka, platí pro tuto Zakázku shodná 
jednotková   cena    jako    pro    předchozí    Zakázku,    není-li v konkrétním případě výslovně určeno jinak. 
Liší-li se cena uvedená v objednávce od ceny uvedené v cenové nabídce Dodavatele, platí cena uvedená v cenové 
nabídce. Pokud není cena vůbec sjednána, je Odběratel povinen zaplatit cenu obvyklou.
2.  V případě, že kdykoliv během trvání Smlouvy s Odběratelem anebo kdykoliv po přijetí objednávky Odběra-
tele dojde z důvodů, za které Dodavatel neodpovídá, ke změně vstupních cenových podmínek, např. z důvodu 
nepředvídatelného navýšení přislíbených cenových podmínek ze strany poddodavatele Dodavatele, nebo z 
důvodu nepředvídatelného nárustu cen vstupních výrobních materiálů, nepředvídatelného zvýšení cen energií 
a pohonných hmot, anebo jiných objektivně nepředvídatelných událostí, je Dodavatel oprávněn zvýšit jed-
nostranně adekvátním způsobem cenu sjednanou podle čl. III. odst. 1 těchto obchodních podmínek. Za splnění 
takovýchto okolností je Dodavatel oprávněn zaslat Odběrateli písemné oznámení o navýšení ceny a Odběratel 
je povinen uhradit Dodavateli konečnou cenu Zakázky uvedenou na faktuře Dodavatele vypočtenou v souladu 
s tímto navýšením ceny.

IV. Dodací lhůta

1. Dodavatel je povinen předat Zakázku osobě pověřené Odběratelem za podmínek a ve lhůtě uvedené 
ve Smlouvě. Dohodnutá dodací lhůta platí v případě včasného dodání a odsouhlasení výrobních podkladů, a 
případně včasné úhrady zálohové platby (je-li sjednána). Odběratel je povinen výrobní podklady dodat do data 
uvedeného ve Smlouvě. Bude-li Odběratel v prodlení s dodáním podkladů nebo uhrazením dohodnuté záloho-
vé platby, bude sjednaná dodací lhůta Dodavatelem jednostranně změněna dle výrobních možností Dodavatele. 
Dodavatel bude v takovém případě o změně termínu výroby Zakázky informovat Odběratele. Dodavatel není v 
prodlení s provedením Zakázky, jestliže Odběratel ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě nesplní své závazky vůči 
němu, zejména nedodá-li včas všechny potřebné výrobní podklady, nebo neposkytne-li mu potřebnou součin-
nost nebo neuhradí zálohu na cenu Zakázky (je-li sjednána). Dodavatel upozorňuje Odběratele na skutečnost, 
že porušení povinnosti dodat včas výrobní podklady může vést k prostoji ve výrobě a vzniku škody na straně 
Dodavatele, jejíž náhradu v plné výši je oprávněn požadovat po Odběrateli.
2. Odběratel je povinen Zakázku převzít. Pokud je ve Smlouvě sjednáno jiné místo předání Zakázky než 
sídlo Dodavatele, je odběratel povinen předat Dodavateli přepravní dispozice s uvedením přesných adres, 
telefonického spojení, jménem kontaktní osoby, rozsahu jednotlivých dodávek a případně označením doprav-
ce (požaduje-li doručení konkrétním dopravcem), a to nejpozději tři dny před sjednaným termínem převzetí 
Zakázky, pokud přesné přepravní dispozice již nejsou uvedeny ve Smlouvě.
3. Odběratel je povinen při předání Zakázky v místě mimo sídlo Dodavatele poskytnout Dodavateli a 
dopravci přiměřenou součinnost. V případě neposkytnutí přiměřené součinnosti je Dodavatel oprávněn Odbě-
rateli účtovat náklady, které mu z důvodu neposkytnutí přiměřené součinnosti vznikly.
4. Změnu specifikace předmětu plnění (výše nákladu, změna rozsahu, formátu, barevnosti apod.) proti 
platné Smlouvě lze sjednat pouze za předpokladu upravení ceny Zakázky a dalších souvisejících smluvních 
podmínek. V případě odstoupení od Smlouvy nebo zániku závazku jinak než jeho splněním má Dodavatel prá-
vo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s plněním smluvních závazků do doby odstoupení od 
Smlouvy nebo do doby ukončení smluvního vztahu a nákladů vlastního úkonu odstou 
Předáním zhotovené Zakázky Odběrateli přechází na Odběratele nebezpečí škody na věci.
5. Vlastnické právo k zhotovené Zakázce nabude Odběratel dnem úplného zaplacení smluvní ceny Zakáz-
ky.
6. V případě prodlení s převzetím Zakázky ze strany Odběratele je Dodavatel oprávněn účtovat skladné ve 
výši 1% ceny Zakázky za každý započatý týden prodlení. Prvním dnem takového prodlení přechází na Odběra-
tele nebezpečí škody na věci.



V. Dodací podmínky

1. Dodavatel je oprávněn vyrobit a dodat nadnáklad nebo podnáklad v rozmezí -5 % až + 5 % objednané-
ho množství, kdy každý kus nadnákladu bude dodán za 50 % dohodnuté jednotkové ceny. V případě podnákla-
du v rozmezí max. do - 1 % objednaného množství nedochází ke snížení dohodnuté celkové ceny a Odběratel 
souhlasí s tím, že obdrží menší množství za původně sjednanou celkovou cenu. V případě podnákladu v rozsa-
hu větším než 1 % bude cena přiměřeně snížena. Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli cenu Zakázky stano-
venou ve Smlouvě. Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena stanovena EX WORKS (dle Incoterms 2016) Plzeň, 
Podnikatelská 1160/14 či Klatovy, Nádražní 473/3, přičemž konkrétní odběrné místo bude uvedeno v objednáv-
ce.
2. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, kterou Dodavatel zašle Odběrateli e-mailem, není-li výslovně 
sjednáno jinak. Oprávnění fakturovat vzniká Dodavateli dnem předání Zakázky. V případě, že si Odběratel ne-
převezme řádně zhotovenou Zakázku nejpozději do 7 dnů od sjednané doby dodání, považuje se poslední den 
této lhůty Zakázka za řádně předanou. Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná ve lhůtě splat-
nosti uvedené na faktuře. Požaduje-li Odběratel dodání Zakázky na adresu třetí osoby, například konečného 
zákazníka, považuje se Zakázka za dodanou okamžikem předání této třetí osobě. Převzetí Zakázky je v takovém 
případě doloženo dodacím listem či jiným dokladem o předání zakázky třetí osobě přepravcem.
3. Je-li Odběratel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 
% denně až do zaplacení. Přesáhne-li však prodlení 30 dnů, činí od 31. dne úrok z prodlení 0,1 % denně z dluž-
né částky až do zaplacení. Jestliže dosud nedošlo k předání Zakázky, a je-li Odběratel v prodlení se zaplacením, 
je Dodavatel oprávněn ji zadržet až do uhrazení dlužné částky. Dodavatel rovněž není povinen započít či pokra-
čovat ve zhotovování jiné Zakázky téhož Odběratele, a to až do doby plné úhrady dlužné částky. Jednostranné 
započtení provedené Odběratelem nebo postoupení pohledávky za Dodavatelem se vylučuje.
4. Pokud je zakázka dodávána na vratných paletách, jsou palety dodávány na základě systému výměny pa-
let, ale nebude-li to možné nebo účelné, či vratné palety nebudou vráceny Dodavateli ani do 3 měsíců od jejich 
odběru, bude Odběrateli následně cena dodaných palet doúčtována v částce 250 Kč + DPH za 1 paletu.
5. Dodavatel je oprávněn, po dohodě s Odběratelem, plnit Zakázku i částečně a Odběratel je v takovém 
případě povinen částečné plnění převzít.
6. Včas nepřevzatou Zakázku Dodavatel uskladní a má v takovém případě právo účtovat Odběrateli sklad-
né ve výši 0,5 % z ceny Zakázky bez DPH za každý započatý den skladování. V případě, že Odběratel nepřevez-
me uskladněnou Zakázku nebo její část nejpozději do 60 dnů ode dne uskladnění, po uplynutí této lhůty má 
Dodavatel právo Zakázku zlikvidovat a náklady na likvidaci vyúčtovat Objednateli.

VI. Platební podmínky

1. Odběratel uhradí cenu, eventuálně také dopravné a případné přirážky, včetně DPH po dohodě s Doda-
vatelem jedním z následujících způsobů, případně jejich kombinací.

2. Způsob platby:
a. úhradou zálohy na základě požadavku na zálohu;
 
b. úhradou v hotovosti při dodávce či převzetí Zakázky;
c. úhradou bankovním převodem na fakturu, splatnou do data splatnosti uvedeného na faktuře.
3. Odběratel je povinen zaplatit celou cenu Zakázky i v případě, že Zakázka byla řádně splněna, ale Odbě-
ratel ji nepřevzal. Dodavatel může fakturovat i částečné plnění Zakázky a Odběratel je povinen částečné plnění 
uhradit.

VII. Vyšší moc

1. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost splnění Zakázky v důsledku vyšší moci. 
Vyšší moc znamená pro účely těchto obchodních podmínek mimořádnou událost nebo okolnost, kterou ne-
mohl Dodavatel předvídat ani ji předejít přijetím preventivního opatření, a která je mimo jakoukoliv kontrolu 
Dodavatele, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti, konáním nebo opomenutím Dodavatele, a která zcela 
anebo částečně ztěžuje nebo znemožňuje plnění Zakázky v souladu se Smlouvou. Za vyšší moc jsou považovány 



zejména, nikoli výlučně:
• živelné události, např.  zemětřesení, záplavy, vichřice, sněhové kalamity, a jiné podobné překážky, apod.;
• události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní za-
moření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
• nedodržení termínu na straně poddodavatele zaviněného objektivními důvody anebo nepředvídatelný 
nedostatek vstupních výrobních materiálů,
• nařízení anebo opatření či omezení a zákazy vyplývající z právních předpisů, opatření obecné povahy 
nebo jinak nařízené příslušnými orgány veřejné správy, pokud souvisí s šířením pandemie onemocnění SARS-
-CoV-2 (COVID-19) či pandemie nebo epidemie jinak závažné nemoci s obdobným vlivem na podnikatelskou 
činnost, a to  za podmínky, že vydání takových omezení a zákazů nemohlo být předvídáno, a  jejich důsledkům 
nebylo možné předejít přijetím preventivních opatření.

2. Dodavatel je povinen o takovém případu neprodleně informovat Odběratele, a to i včetně o pravděpo-
dobném termínu, kdy lze splnění Zakázky očekávat. Dodavatel má v případě působení vyšší moci právo buď 
prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od Smlouvy, bez odpovědnosti za eventuálně vzniklou škodu. 

VIII. Odpovědnost za vady (reklamace)

1. Odběratel je povinen při převzetí Zakázku prohlédnout včetně obalu a zjistit její stav a množství. Zjev-
né vady je Odběratel povinen uplatnit u Dodavatele písemně, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Nároky ze 
skrytých vad zanikají, jestliže Odběratel nepodá zprávu Dodavateli o skrytých vadách Zakázky do 3 pracovních 
dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy Odběratel při vynaložení odborné péče měl vady zjistit nejpozději 
však do 3 měsíců ode dne předání Zakázky.
2. Reklamace nemá vliv na povinnost Odběratele uhradit cenu Zakázky, ustanovení § 2108 občanského 
zákoníku se na Smlouvu nepoužije.
3. Vyskytují-li se v dodávce kvalitativní nedostatky jako např. nepřesnost v barevnosti, soutisku či dokon-
čujícím zpracování a nepřesahuje-li počet vadných výtisků 1 % dodávky, považuje se Zakázka za řádnou.
4. Za vady Zakázky nebudou považovány odchylky v rozsahu stanoveném v dokumentu: „Výrobní para-
metry a jejich tolerance“, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právo Dodavatele na zaplacení ceny Zakázky dle Smlouvy se promlčí ve lhůtě 10 let.
2. Dodavatel odpovídá Odběrateli jen za skutečnou škodu způsobenou zaviněným porušením povinnos-
tí stanovených Smlouvou, maximálně však do výše ceny Zakázky bez DPH. Tato částka představuje současně 
maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením povinností Dodavatele.
3. Ušlý zisk Dodavatel nenahrazuje.
4. Dodavatel je oprávněn, kromě důvodů stanovených obecně závaznou právní úpravou, odstoupit od 
Smlouvy v případě, že bylo rozhodnuto o úpadku Odběratele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedo-
statek majetku.
5. Smlouva se řídí občanským zákoníkem a českým právem i v případě, že je Odběratel zahraniční osobou. 
Použití Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 
160/1991 Sb., o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) na Smlouvu a na tyto obchod-
ní Podmínky je tímto vyloučeno.
6. Dodavatel je oprávněn jednostranně tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, o čemž 
musí Odběratele informovat písemným oznámením na kontaktní poštovní anebo elektronickou adresu Odbě-
ratele. Odběratel má právo ve lhůtě 15 dní ode dne doručení takového oznámení Dodavatele změněné obchod-
ní podmínky odmítnout a smluvní vztah s Dodavatelem ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou 15 dní. 

Tyto obchodní Podmínky vstupují v účinnost dne 23. 11. 2021. Tyto Podmínky jsou k dispozici na stránkách 
www.typos.cz.

Nedílnou součástí těchto Podmínek je dokument „Výrobní parametry a jejich tolerance“.

https://www.typos.cz/files/dateien/typos/GTC/V%c3%bdrobn%c3%ad%20parametry%20a%20jejich%20tolerance.pdf

