
OBJEDNACÍ PODMÍNKY 
společnosti ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o., 

IČO: 26034441, se sídlem Vimperk, Špidrova 49, PSČ 38501

zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 9587 u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích

vypracované jako obchodní podmínky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.
(občanského zákoníku)

Datum vydání: červen 2014

Článek I.
Základní ustanovení, působnost

1. Tyto objednací podmínky platí pro veškeré dodávky zboží a služeb poskytované 
společnosti ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o., IČO: 26034441, se 
sídlem Vimperk, Špidrova 49, PSČ 38501 (dále nazvané jako „R&S"). Uvádí-li se 
dále pojem zboží, rozumí se jím v případě dodávek služeb přiměřeně objednaná 
služba.

2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a R&S vzniká v souladu s § 1740 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) okamžikem, kdy 
dodavatel včas projeví souhlas s nabídkou R&S (např. přijetím objednávky 
apod.). Přijetí nabídky má za následek uzavření smlouvy jen tehdy, je-li dohoda o
celém obsahu nabídky (aplikace § 1740 odst. 3 NOZ se vylučuje).

3. Dodací, smluvní či jakékoliv jiné obchodní podmínky dodavatele se nestávají 
částí obsahu smlouvy, ledaže k nim dá R&S výslovný písemný souhlas.

Článek II.
Objednávky

1. Objednávky jsou právně závazné pouze tehdy, když je udělí R&S písemně, 
faxem nebo e-mailem s objednacím číslem R&S na objednacím formuláři k tomu 
určeném, pokud smluvní strany nesjednají něco jiného. 

2. Ceny uvedené v objednávce jsou pevné ceny. 
3. Dodavatel je povinen objednávky R&S písemně potvrdit nejpozději do 14.dne po 

dni doručení objednávky, nebo v této lhůtě objednávku splnit, pokud dodací 
termín určený R&S na objednávce spadá do lhůty 14 dnů od doručení 
objednávky dodavateli – v takovém případě již není třeba písemné potvrzení 
objednávky.

4. R&S je oprávněn provést písemnou změnu závazné objednávky, pokud to lze od 
dodavatele objektivně požadovat, tj. nezpůsobí-li tato dodatečná změna 
nepřiměřené obtíže v provozu dodavatele, popř. není-li taková změna spojena 
s neúměrnými vícenáklady. Pro změny závazné objednávky platí obdobně 
ustanovení odst.1 až 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany se dohodly, že dodací lhůta ke splnění dílčích objednávek R&S se
bude pohybovat v rozmezí 5-7 pracovních dnů v závislosti na druhu a množství 
objednaného zboží. R&S je oprávněn dodací termín v rámci rozmezí 
odpovídajícího druhu a množství objednávaného zboží určit v objednávce.

6. Nebude-li dodavatel z objektivních příčin schopen dodržet dodací termín určený 
R&S na objednávce v souladu s touto smlouvou, je povinen na tuto skutečnost 
R&S neprodleně písemně upozornit (faxem či e-mailem) a navrhnout náhradní 



dodací lhůtu. Pokud R&S tuto náhradní lhůtu písemně nepotvrdí nejpozději do 
konce následujícího kalendářního dne po doručení oznámení dodavatele, platí, 
že objednávka byla zrušena. 

7. Bude-li objednávka zrušena podle odst.6 a lze-li prokazatelně očekávat, že 
nesplnění této zrušené objednávky přinese R&S závažné provozní komplikace, je
R&S oprávněn zajistit dodávku zboží podle zrušené objednávky na náklady 
dodavatele u třetí osoby. Využije-li R&S tohoto oprávnění, je povinen informovat 
o tom dodavatele předem formou písemného oznámení.

8. Dodavatel je povinen uhradit R&S veškeré náklady a jiné škody, které R&S 
vzniknou v důsledku změny původního dodacího termínu, resp. v důsledku 
případného zrušení objednávky podle odst.6.

Článek III.
Cena. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena jednotlivých dílčích dodávek bude určena v 
příslušné objednávce přijaté dodavatelem.

2. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude cenu jednotlivých dílčích dodávek 
účtovat R&S v souladu s odst.1 formou vystavení faktury. Dodavatel je povinen 
vydávat – pro každou objednávku zvlášť – ověřitelné a přehledné faktury. Faktury
musí obsahovat označení objednávky jakož i čísla jednotlivých položek. R&S si 
vyhrazuje právo vrátit faktury, které neodpovídají smluvním nebo zákonným 
požadavkům, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty. DPH se musí vykázat 
zvlášť.

3. Lhůta k placení začíná běžet, jakmile je dílčí dodávka zcela a řádně dodána resp.
převzata a R&S dojde řádně vystavená faktura. Pokud není sjednána jiná lhůta 
splatnosti ceny dílčí dodávky, činí splatnost faktur 60 dní od doručení R&S. 

4. Pokud bude cena vyúčtována v rozporu s podmínkami podle bodu 1-3, popř. 
Pokud bude postrádat některou ze zákonných náležitostí daňového dokladu, je 
R&S oprávněn vadné vyúčtování dodavateli vrátit, aniž se dostane do prodlení s 
úhradou chybně vyúčtované ceny. Dodavatel je v takovém případě povinen 
provést vyúčtování ceny tak, aby odpovídalo zákonné úpravě i sjednaným 
podmínkám a určit novou lhůtu splatnosti.

5. R&S se zavazuje uhradit dodavateli cenu jednotlivých dílčích dodávek ve lhůtě 
podle odst.3 bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedeném na faktuře.
Za den úhrady ceny se považuje den, kdy bude příslušná finanční částka 
připsána na účet dodavatele.

6. Pokud R&S uhradí vyúčtovanou cenu dodávky ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání 
zboží (čl. IV odst.7), zavazuje se dodavatel poskytnout mu slevu z ceny ve výši 
3% původně vyúčtované ceny (bez DPH). Pokud R&S uhradí vyúčtovanou cenu 
dodávky ve lhůtě do 30 dnů, zavazuje se dodavatel poskytnout mu slevu z ceny 
ve výši 2% z původně vyúčtované ceny (bez DPH). Pohledávka R&S na 
zaplacení slevy z ceny je započitatelná proti pohledávce dodavatele na úhradu 
ceny z následujících dodávek zboží.

7. Bude-li R&S v prodlení s úhradou ceny jednotlivé dílčí dodávky, je dodavatel 
oprávněn požadovat kromě dlužné částky také zákonné úroky z prodlení 
(smluvní úroky z prodlení, úroky z úroků, smluvní pokuty nebo jiné sankce z 
tohoto důvodu jsou vyloučeny).

8. Pokud budou na některém zboží dodaném od dodavatele zjištěny v záruční době 
vady, je R&S oprávněn neuhradit vyúčtovanou cenu jakéhokoliv zboží od 
dodavatele, která dosud není proplacena, aniž by se tím dostal do prodlení. R&S 



vzniká povinnost uhradit neproplacenou cenu teprve v den následujícím po dni, 
kdy dojde k odstranění vady, pro kterou byla platba pozastavena.

9. Úhradou ceny jakékoliv dílčí dodávky R&S neuznává její bezvadnost a absenci  
vad, dodavatel odpovídá za vady, které se na dodaném zboží objeví v záruční 
lhůtě – viz čl.V.

10.Dodavatel se zavazuje oznámit písemně R&S veškeré změny týkající se 
bankovního spojení a čísla účtu, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy takové 
změny nastanou. Pokud dodavatel tuto svoji povinnost poruší, nenese druhá 
strana odpovědnost za nepřipsání příslušné částky na nový účet dodavatele, 
pokud prokáže, že částku poukázala na účet dodavatele jí známý v době 
poukázání příslušné částky. Za den splnění peněžitého závazku se v takovém 
případě považuje den, kdy byla částka z účtu R&S poukázána.

Článek IV.
Dodací podmínky. Předávací řízení

1. Smluvní strany se dohodly, že místem dodání zboží se pro účely jejich smluvního
vztahu rozumí adresa určená v objednávce R&S podle čl.II těchto objednacích 
podmínek.

2. Dodavatel se zavazuje zajistit zboží dodávané R&S podle jednotlivých 
objednávek vhodným obalem tak, aby nedošlo k poškození zboží v důsledku 
přepravy. Na obalu každé zásilky se dodavatel zavazuje uvést číslo příslušné 
objednávky, ke které se zásilka vztahuje. Dodavatel je povinen používat k balení 
zboží výhradně obaly, které nepoškozují životní prostředí. Smluvní strany se 
dohodly, že náklady spojené s balením a přepravou zboží jsou již zahrnuty v ceně
podle čl.III těchto objednacích podmínek.

3. R&S je oprávněn určit dopravce, jehož prostřednictvím má být doprava zboží na 
určené místo realizována. R&S se zavazuje dodané zboží na výzvu dopravce 
převzít a převzetí písemně potvrdit na dodacím listu, popř. na listu pro 
mezinárodní přepravu. R&S je oprávněn požadovat jedno písemné vyhotovení 
dodacího listu. Na dodacím listu musí být uvedeno číslo příslušné objednávky.

4. Pokud bude v některém konkrétním případě dílčí objednávky dojednána dodávka 
“ze závodu”, není cena dopravy zahrnuta v ceně a bude účtována zvlášť. 
Dodavatel je v takovém případě povinen zajistit přepravu tak, aby náklady s ní 
spojené byly co nejnižší, pokud R&S v takovém konkrétním případě neposkytne 
dodavateli zvláštní pokyn týkající se přepravy. Pokud vzniknout při dodávce “ze 
závodu” nějaké vícenáklady nepodložené písemným pokynem R&S nebo 
vícenáklady spojené se zrychlenou přepravou nutnou k zachování dodacího 
termínu určeného R&S na objednávce, není dodavatel oprávněn požadovat 
úhradu takových vícenákladů od R&S.

5. Pokud dodavatel nedodrží podmínky přepravy (a balení) zboží podle předchozích
odstavců, popř. nepředloží osvědčení a dokumenty potřebná podle platných 
právních předpisů (např. prohlášení o shodě, certifikáty zboží apod.), je R&S 
oprávněn odmítnout převzetí příslušné zásilky a dodavatel se dostává s 
dodávkou zboží do prodlení.

6. Dodavatel je povinen dodat zboží v den určený jako termín dodání v objednávce 
podle čl.II (odst.2, odst.6 – dále též “dodací termín”) a R&S je povinen v tento den
řádně dodané zboží odpovídající podmínkám smlouvy převzít. Dodání zboží před
dodacím termínem je přípustné pouze se souhlasem R&S. Pokud dodavatel dodá
zboží bez souhlasu R&S před dodacím termínem, je R&S oprávněn odeslat 
předčasně dodané zboží na náklady dodavatele zpět. Pokud R&S tohoto 



oprávnění nevyužije a zboží převezme, je oprávněn požadovat od dodavatele k 
úhradě náklady spojené se skladováním předčasně dodaného zboží.

7. Zboží odpovídající smlouvě se považuje za dodané dnem:
a) kdy dojde k převzetí zásilky ze strany R&S na adrese určené v příslušné 

objednávce, nebo
b) kdy je R&S umožněno v souladu se smlouvou zboží převzít a R&S poruší 

smlouvu tím, že zboží nepřevezme,
dále též “den dodání zboží”.

8. Bude-li dodavatel v prodlení s dodáním zboží, je R&S oprávněn požadovat od 
dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen nárok R&S na náhradu škody. R&S může navíc
dodavateli poskytnout přiměřenou náhradní lhůtu k plnění a po uplynutí této lhůty 
odstoupit od dané objednávky popř. smlouvy..

9. Pokud dodavatel umožní R&S převzít zboží podle dílčí objednávky před 
posledním dnem příslušné dodací lhůty a R&S v souladu se svým oprávněním 
podle odst.6 zboží převezme, plyne lhůta splatnosti až od dodacího termínu 
určeného na objednávce podle čl.II (odst.2, odst.6).

10. R&S není povinen provést prohlídku dodávky a vytýkat dodavateli vady dodávky 
(§ 1921, § 2103 až § 2105, § 2112 NOZ se nepoužijí). R&S má právo požadovat 
uskutečnění předávacího řízení, které je zahájeno dnem, ve kterém dodavatel 
umožní R&S zboží převzít a ve kterém R&S tohoto práva v souladu s těmito 
objednacími podmínkami využije. O předání a převzetí každé dílčí dodávky 
(zásilky) se sepíše písemný předávací protokol potvrzený oběma smluvními 
stranami. 

11.Při uskutečnění předávacího řízení R&S může provést namátkovou kontrolu 
dodaného zboží. Namátkovou kontrolu je R&S oprávněn provést i prostřednictvím
třetích osob. Pokud budou při namátkové kontrole zjištěny podstatné zjevné vady 
zboží, je R&S oprávněn odmítnout převzetí zboží a dodavatel se tímto dnem 
dostává do prodlení s dodáním zboží. O odmítnutí převzetí zboží, včetně 
odůvodnění, se R&S zavazuje učinit záznam v předávacím protokolu.

12.Pokud budou při namátkové kontrole zjištěny pouze nepodstatné vady zboží, je 
R&S povinen zboží převzít. V předávacím protokole je nutné podrobně popsat 
zjištěné drobné vady zboží a určit způsob jejich kompenzace (viz čl.V), popř. 
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Povinnosti ohledně kompenzace drobných 
vad zboží vyplývající z předávacího protokolu jsou pro dodavatele závazné. Tím 
není dotčeno oprávnění R&S pozastavit platby podle čl.III odst.8.

13.Předávací protokol musí být opatřen číslem příslušné objednávky, podepsán 
oprávněnými zástupci R&S i dodavatele a vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá
ze smluvních stran obdrží po jednom.

14.Dodavatel je povinen k zpětnému převzetí obalů použitých k dodání zboží pro 
R&S na své náklady, pokud k tomu bude R&S vyzván. Pokud dodavatel i přes 
výzvu R&S zpětné převzetí obalů nezajistí, je R&S oprávněn zajistit odborné 
odstranění (likvidaci) obalů na náklady dodavatele. 

Článek V.
Odpovědnost za vady zboží

1. Pokud dodavatel nedodá zboží v sortimentu, množství nebo jakosti 
odpovídajících požadavkům R&S podle objednávky, má zboží vady.

2. Dodavatel přebírá závazek, že zboží dodané R&S v rámci smluvního vztahu 



podle čl.I těchto objednacích podmínek bude po celou dobu trvání smluvního 
vztahu mezi dodavatelem a R&S splňovat požadavky na kvalitu stanovené R&S a
požadavky příslušného systému zajištění kvality (např. DIN ISO 9000ff.).

3. Záruční doba dodaného zboží činí 2 roky ode dne dodání zboží. Pokud bude 
dodané zboží v průběhu záruční doby vykazovat vady, je R&S povinen o 
zjištěných vadách dodavatele písemně informovat bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 14-ti dnů ode dne jejich zjištění a v písemném oznámení o 
reklamaci zároveň určit, který nárok vyplývající z odpovědnosti dodavatele za 
vady zboží v souvislosti se zjištěnými vadami uplatňuje.

4. V rámci reklamace je R&S od dodavatele oprávněn požadovat:
a) dodání náhradního zboží za zboží vadné, nebo
b) bezplatné odstranění vady (jde-li o vadu odstranitelnou), nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla, kterou je R&S oprávněn určit podle charakteru a 

závažnosti vady.
5. Při volbě nároku podle odst.4 písm.a) je dodavatel oprávněn od R&S požadovat, 

aby R&S vadné zboží dodavateli na jeho náklady vrátil nejpozději ve lhůtě 14 dní,
popř. je dodavatel oprávněn zajistit si zpětnou přepravu vadného zboží za účelem
vyřízení reklamace na své náklady

6. Pokud v souvislosti s vadami zboží dodaného podle této smlouvy uplatní jakákoliv
třetí osoba proti R&S kdykoliv po uzavření této smlouvy nějaké nároky související
s odpovědností za vady zboží, zavazuje se dodavatel R&S takto vzniklé náklady 
v nesporně prokázané výši uhradit.

7. Pokud se budou v dodávkách od dodavatele opakovaně vyskytovat vady, je R&S 
oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem písemným oznámením o 
odstoupení – viz též článek IX. těchto objednacích podmínek.

8. R&S si vyhrazuje oprávnění provádět kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu 
k dodavateli v jeho provozu kontroly kvality.

Článek VI.
Přechod nebezpečí škody na zboží. Nabytí vlastnického práva.
Vlastnické právo k dodanému zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na R&S 
dnem dodání zboží (čl.IV odst.7).

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti. Ochrana práv třetích osob. Ochrana životního 
prostředí
1. Dodavatel je povinen uchovat v přísné mlčenlivosti veškeré informace, které mu 

R&S v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem nebo v průběhu jeho trvání 
poskytl. Takovéto informace mají v souladu s § 1730 odst. 2 NOZ charakter 
důvěrných informací. Dodavatel nesmí žádné informace poskytnuté mu 
v souvislosti s touto smlouvou prozradit třetí osobě, ani je použít v rozporu s jejich
účelem pro své potřeby.

2. Dodavatel se zavazuje zachovávat povinnost mlčenlivosti po celou dobu trvání 
smluvního vztahu podle této smlouvy i po jeho skončení.

3. Pokud dodavatel poruší svoji povinnost mlčenlivosti, je R&S oprávněn požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši  100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti mlčenlivosti. Tím není dotčen nárok R&S na náhradu škody.

4. Veškerá výkresová dokumentace, materiál a další věci, které R&S předá 
dodavateli v rámci jejich smluvního vztahu podle čl.I těchto objednacích 
podmínek, zůstávají ve výlučném vlastnictví R&S. Dodavatel je povinen vydat 



R&S při ukončení jejich smluvního vztahu veškerou výkresovou dokumentaci, 
materiály a další věci podle předchozí věty.

5. Dodavatel se zavazuje, že ve svých inzertních a propagačních materiálech 
nebude uvádět žádnou zmínku o spolupráci s R&S podle této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu R&S.

6. Dodavatel prohlašuje, že výrobou zboží dodávaného touto smlouvou neporušuje 
žádná práva třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví. Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým a pokud R&S 
v důsledku toho vzniknou nějaké povinnosti vůči třetím osobám, zavazuje se 
dodavatel tyto nároky třetích osob v plné výši uspokojit.

7. Dodavatel je povinen zajistit, aby jím dodávané zboží odpovídalo aktuálnímu 
stavu vědy a techniky, aktuálním požadavkům příslušných právních předpisů.  
Pokud si vývoj vědy a techniky nebo změna právních předpisů vyžádá změny 
vlastností a kvality zboží dodávaného v rámci smluvního vztahu ke R&S, je 
dodavatel povinen o takových změnách R&S informovat a potřebné změny zajistit
bez zvýšení ceny dodávaného zboží.

8. Dodavatel je povinen používat při výrobě zboží dodávaného R&S pouze suroviny 
a výrobní technologie, které nepoškozují životní prostředí. 

Článek VIII.
Zvláštní ujednání o užívacích právech k softwaru
1. K standardnímu softwaru, který dodavatel dodá R&S v rámci jejich obchodního 

vztahu, je dodavatel povinen poskytnout R&S časově a prostorově neomezená 
užívací práva. Ohledně těchto užívacích práv se negarantuje exkluzivita.

2. Dodavatel je povinen poskytnout R&S exkluzivní – výhradní časově a prostorově 
neomezenou a nepřenosnou licenci pro užívání softwaru, který bude speciálně 
vyvinutý ve prospěch R&S v rámci jejich vzájemného obchodního vztahu, dále též
„nadstandardní software“. Dodavatel je povinen umožnit R&S v rámci výhradní 
licence k nadstandardnímu softwaru:
- oprávnění užívat software v rámci celé koncernové struktury R&S
- oprávnění software podle potřeby rozmnožovat a rozšiřovat
- oprávnění software přenášet dálkovým vedením či bezdrátově
- oprávnění převést tato oprávnění podle úvahy R&S na třetí osobu i bez 

souhlasu dodavatele.
3. Pokud dodavatel vyvine pro R&S individuálně nadstandardní software, je povinen

převést programu odpovídající Quellkod do vyšší programovací řeči. Za Quellkód 
se považuje nejen samotný programový kód, nýbrž také manuál (prováděcí a 
popisná dokumentace), který musí být zpracován srozumitelně tak, aby mu bylo 
možné v rámci přiměřené doby zaškolení porozumět. Tato povinnost se považuje
za podstatnou smluvní povinnost vyplývající ze smluvního vztahu mezi R&S a 
dodavatelem.

4. Dodavatel se zavazuje zajistit důkladné prověření softwaru dodávaného R&S 
před jeho předáním R&S antivirovým programem, jehož kvalita odpovídá aktuální
stavu vědy a techniky. Dodavatel se zavazuje zpracovat o virové kontrole 
písemnou dokumentaci, kterou je povinen R&S předložit k nahlédnutí kdykoliv na 
jeho žádost. 

5. Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu mezi dodavatelem a R&S 
k aktualizaci či jakémukoliv vylepšení virového programu použitého ke kontrole 
podle odst.4, je dodavatel povinen o této skutečnosti R&S informovat . Pokud má 
dodavatel takovou vylepšenou verzi antivirového programu k dispozici, zavazuje 



se na žádost R&S software dodaný R&S tímto vylepšeným antivirovým 
programem prověřit.

6. Pokud dodavatel poruší některé z uvedených povinností týkající se ochrany 
softwaru proti virům, je povinen uhradit veškeré škody, které v důsledku toho 
vzniknou R&S.

Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. R&S je oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem formou písemného 

oznámení o odstoupení adresovaného dodavateli v následujících případech:
a) v dodávkách od dodavatele se opakovaně vyskytnou vady, nebo
b) dodavatel získá možnost nahradit dodávky od dodavatele jinými výrobky, které

jsou prokazatelně výrazně progresivnější co do konstrukce, zpracování a 
kvality, nebo

c) dodavatel závažným způsobem poruší některou ze svých povinností vůči R&S,
které vyplývají ze smluvního vztahu podle čl.I těchto objednacích podmínek.

2. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku vůči R&S 
vyplývající ze smluvního vztahu založeného podle čl.I těchto objednacích 
podmínek na žádnou třetí osobu, ani ji zatížit zástavním právem či jiným právem 
třetích osob bez předchozího písemného souhlasu R&S. 

3. Dodavatel je povinen prokázat R&S na jeho žádost, že je pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škody způsobené jeho výrobky na pojistnou částku pokrývající 
veškeré předvídatelné nároky spojené s případnou odpovědností za škodu 
způsobenou vadnými výrobky.

4. Záležitosti, které tyto objednací podmínky výslovně neupravují, se řídí zákonem 
č.89/2009 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní vztahy mezi R&S a dodavatelem se řídí českým právem. Použití dohody 
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno. Smluvní 
strany sjednávají pro všechny spory z této smlouvy místní soudní příslušnost 
Okresního soudu v Prachaticích.

6.  Ani R&S ani dodavatel nemá vůči druhé smluvní straně postavení postavení 
slabší strany.

7.  Svým podpisem vzájemné smlouvy resp. R&S objednávkou a dodavatel přijetím 
objednávky dodavatel a R&S potvrzují, že jsou seznámeni s těmito objednacími 
podmínkami a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.




