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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1.1. Těmito obchodními podmínkami („OP“) se řídí smluvní vztahy mezi Narran s.r.o., se sídlem Bayerova 802/33, Veveří, 
602 00 Brno, IČO: 01835483, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79323 
(„Narran“), a ostatními smluvními stranami při prodeji věci, zhotovením díla či poskytnutí plnění spočívajícího v činnosti 
(servisní služby, vzdělávání, vývoj apod.) v případech, kdy plnění charakteristické pro danou smlouvu poskytuje Narran 
(„Smlouva“). 
1.2. Tyto OP jsou přístupné na internetových stránkách Narran [www.narran.cz/kontakt] a jsou přiloženy k nabídce Narran. 
 
2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
2.1. Smlouva je uzavřena přijetím nabídky Narran. 
2.2. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
(„OZ“). 
2.3. Uzavřením Smlouvy přistupuje smluvní strana k těmto OP a je jimi vázána. 
2.4. V případě rozporu mezi údaji a ujednáními obsaženými v nabídce Narran a těmito OP mají přednost údaje a ujednání 
obsažená v nabídce Narran. 
2.5. Nabídka Narran obsahuje zejména specifikaci předmětu plnění a podstatné náležitosti Smlouvy. 

 
3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1. Není-li dohodnuto jinak cena za plnění poskytnuté Narran je stanovena bez příslušné sazby daně z přidané hodnoty. 
3.2. V případě předmětu plnění (věci) zhotovovaného, opravovaného či upravovaného ze strany Narran nebo plnění, které 
má Narran instalovat či zprovoznit v místě určené druhou stranou je úplata za plnění poskytnuté Narran dle Smlouvy hrazena 
po částech takto: (i) ve výši [30] % na základě zálohové faktury do [pěti (5)] dní po uzavření Smlouvy; (ii) ve výši [40] % do 
[pěti (5)] dní po ukončení přejímacího řízení (bylo-li sjednáno); a (iii) ve zbývající části [nejpozději v den předání předmětu 
plnění] dle článku 5 OP. 
3.3. V případě jiných předmětů plnění, než uvedených v článku 3.2 OP, zejména v případě věcí vyrobených třetími osobami, 
dále věcí, jichž je Narran distributorem, náhradních dílů, jednotlivých součástek, příslušenství a spotřebního zboží (nespadají-
li však pod předmět plnění uvedený v článku 3.2 OP), je kupní cena splatná do [sedmi (7)] dní od uzavření příslušné Smlouvy, 
ledaže je dohodnuto jinak, nebo je-li na daňovém dokladu vystaveném Narran uvedena jiná doba splatnosti. 
3.4. Všechny platby za plnění poskytnuté Narran budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet sdělený Narran. 
3.5. Druhá strana se zavazuje po obdržení faktury zkontrolovat její náležitosti a soulad se Smlouvou. Jestliže ani do sedmi 
(7) dní ode dne doručení, neuplatní druhá strana své výhrady k faktuře vystavené Narran, není oprávněna daňový doklad 
reklamovat.  

 
4. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
4.1. Pokud se strany dohodly na přejímacím řízení, bude provedeno v provozovně Narran za podmínek dle tohoto článku. 
4.2. Přejímací řízení se uskuteční vždy nejpozději do [sedmi (7)] dnů od doručení výzvy Narran druhé straně. 
4.3. Přejímací řízení bude uskutečněno v rámci jednoho (1) pracovního dne. 
4.4. Bude-li přejímací řízení prodlouženo, odloženo či zmařeno z důvodu druhé strany, uhradí druhá strana Narran Náklady. 
4.5. V rámci přejímacího řízení zejména: (i) Narran předvede předmět plnění; (ii) provedou se sjednané zkoušky; (iii) provede 
se zaškolení; (iv) druhá strana se s předmětem plnění důkladně seznámí. 
4.6. O výsledku přejímacího řízení sepíší strany přejímací protokol, ve kterém uvedou zejména: (i) výsledky provedených 
zkoušek; (ii) prohlášení o tom, zda předmět plnění druhá strana přejímá či nikoli; (iii) zda bylo provedeno zaškolení; a (iv) další 
podstatné okolnosti. 
4.7. V případě, že se v rámci přejímacího řízení budou na předmětu plnění vyskytovat vady či nedostatky, které brání jeho 
řádnému užívání, je druhá strana oprávněna předmět plnění nepřejmout. Strany v takovém případě sjednají dobu, do kdy 
budou tyto vady či nedostatky odstraněny a kdy bude provedeno nové přejímací řízení v potřebném rozsahu. 
4.8. Doba, do které se Narran zavázal připravit předmět plnění pro přejímací řízení, se prodlužuje o: (i) dobu prodlení druhé 
strany s poskytnutím nutné součinnosti; a (ii) dobu, která je nutná na zapracování změn předmětu plnění sjednaných po 
uzavření Smlouvy. 

 
5. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
5.1. Není-li sjednán jiný den předání předmětu plnění, předá Narran předmět plnění v poslední den doby, do které se zavázal 
předmět plnění druhé straně dodat a připadne-li takový den na den pracovního klidu, potom první (1.) následující pracovní 
den. V případě předmětu plnění uvedeného v článku 3.2 OP, není Narran povinen k předání ke dni dle věty první tohoto 
článku, bude-li zjevné, že druhá strana předmět plnění v tento den nepřevezme či neposkytne potřebnou součinnost (včetně 
situace, kdy na výslovnou výzvu Narran druhá strana nepotvrdí svou připravenost k předání a převzetí předmětu plnění). 
5.2. V případě předmětu plnění uvedeného v článku 3.2 OP, zajistí dopravu do provozovny druhé strany Narran na své 
náklady. 
5.3. Předání předmětu plnění se uskuteční v rozsahu jednoho (1) pracovního dne. 
5.4. Druhá strana provede na své náklady a nebezpečí vykládku předmětu plnění a jeho přemístění na místo určení, tj. na 



 

místo, kde bude předmět plnění instalován do běžného provozu pro plnění svého účelu. Druhá strana je povinna poskytnout 
veškerou součinnost nutnou anebo vyžádanou Narran k převzetí předmětu plnění.  
5.5. Po vykládce předmětu plnění a jeho přemístění na místo určení provede Narran instalaci, zprovoznění, případné zkoušky 
a zaškolení obsluhy, pokud tak bylo sjednáno a pokud tak již nebylo učiněno v rámci přejímacího řízení.  
5.6. Strany sepíší písemný předávací protokol obsahující veškeré podstatné informace ohledně předání předmětu plnění.  
5.7. Druhá strana není oprávněna odepřít podpis předávacího protokolu či prohlásit, že předmět plnění nepřebírá pouze 
pro drobné vady předmětu plnění, které nebrání jeho řádnému užívání. Narran se v takovém případě zavazuje drobné vady 
předmětu plnění v době sjednané stranami a uvedené v předávacím protokolu odstranit. 
5.8. V případě, že se na předmětu plnění budou vyskytovat vady, které brání jeho řádnému užívání, je druhá strana 
oprávněna prohlásit v předávacím protokolu, že předmětu plnění nepřebírá. Strany v takovém případě sjednají dobu, do kdy 
budou tyto vady odstraněny. O odstranění takových vad Narran informuje druhou stranu a provede se nové předání 
předmětu plnění v souladu s články 5.1 až 5.8 OP, a to v rozsahu, ve kterém je to nutné, zejména bude sepsán nový předávací 
protokol, případně dodatečný předávací protokol. Narran je oprávněn odstranit tyto vady předmětu plnění v místě určení, 
nebude-li neúměrně zatížen provoz závodu druhé strany. 
5.9. V případě jiných předmětů plnění, než uvedených v článku 3.2 OP, zajistí dopravu předmětu plnění do místa určení 
Narran s tím, že náklady na dopravu v takovém případě nese a hradí druhá strana. Články 5.2 až 5.8 OP se na jiné předměty 
plnění, než uvedené v článku 3.2 OP nevztahují. 
5.10. V případě, že druhá strana poruší své povinnosti při předání předmětu plnění, v důsledku čehož dojde k prodloužení, 
odložení či znemožnění předání předmětu plnění, má Narran nárok na úhradu Nákladů. 
5.11. Doba do které se Narran zavázal předat předmět plnění se prodlužuje o: (i) dobu prodlení druhé strany s poskytnutím 
nutné součinnosti; a (ii) dobu, která je nutná na zapracování změn předmětu plnění sjednaných po uzavření Smlouvy. 

 
6. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 
6.1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle Smlouvy nabyde druhá strana od Narran až úplným zaplacením úplaty za 
předmět plnění (kupní ceny nebo ceny za dílo). Do doby úhrady úplaty za předmět plnění náleží Narran vlastnické právo k věci. 
Na žádost Narran je druhá strana povinna do pěti (5) dnů od výzvy Narran stvrdit písemně tuto dohodu o výhradě vlastnického 
práva, a to úředně ověřeným podpisem.  
6.2. V případě předmětu plnění dle článku 3.2 OP přechází nebezpečí škody na věci na druhou stranu dopravením věci do 
místa určení (provozovny druhé strany) dle článku 5.2 OP. 
6.3. V případě dle článku 5.9 OP přechází nebezpečí škody na věci na druhou stranu předáním předmětu plnění prvnímu 
přepravci ze strany Narran.  

 
7. ZÁRUKA 
7.1. Záruka poskytnutá Narran se nevztahuje na spotřební díly a příslušenství. 
7.2. Není-li sjednáno jinak, nebo není-li délka záruční doby stanovena výrobcem předmětu plnění dle Smlouvy odlišným od 
Narran, poskytuje Narran záruku na předmět plnění dle článku 3.2 OP v délce trvání [dvanáct (12)] měsíců. 
7.3. Narran neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny druhou stranou, třetí osobou nebo vyšší mocí. Za 
vadu způsobenou druhou stranou se považuje zejména taková vada, která má svůj původ v: (i) nesprávném zacházení 
s předmětem plnění; (ii) nedodržení náležité údržby předmětu plnění; (iii) neprovedení garanční prohlídky předmětu plnění 
či revize. 
7.4. V případě výskytu vady předmětu plnění v záruční době oprávněná strana vady reklamuje u Narran písemně bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nároky oprávněné strany z vad předmětu plnění zanikají, jestliže je oprávněná strana 
neuplatní bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
7.5. V případě, že Narran reklamovanou vadu předmětu plnění neuznal z důvodu, že se jedná o vadu za kterou nenese 
odpovědnost, má nárok na úhradu vzniklých Nákladů, ledaže vyjde najevo, že za vadu nesl odpovědnost. 
7.6. Druhá strana nemá nároky ze záruky poskytnuté Narran po dobu, kdy je v prodlení s úhradou úplaty za předmět plnění 
nebo jiných splatných dluhů vůči Narran. 

 
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
8.1. Narran je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá strana se dostane do prodlení delší než [třicet (30)] dní 
s úhradou jakékoli peněžité částky dle Smlouvy, zejména do prodlení s úplatou za předmět plnění. 
8.2. Narran je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že se druhá strana dostane do prodlení delší než [třicet (30)] dní 
buď s přejmutím předmětu plnění dle článku 4 nebo převzetím  předmětu plnění dle článku 5 (respektive poskytnutím 
součinnosti při předání předmětu plnění ze strany Narran). 
8.3. Narran je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá strana neposkytne součinnost, bez které Narran nemůže 
plnit své závazky ze Smlouvy, a to ani do [třicet (30)] dní od výzvy Narran. 
8.4. Narran je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že proti druhé straně jako dlužníku byl podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 S., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo v případě nastání skutečnosti s obdobnými právními účinky dle jakéhokoli právního řádu. 

 
 



 

9. SANKCE, NÁKLADY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
9.1. V případě prodlení druhé strany s úhradou úplaty za předmět plnění dle Smlouvy, má Narran nárok na smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
9.2. Narran má nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové výše úplaty za předmět plnění dle Smlouvy, a to za 
každý den prodlení druhé strany s přejmutím dle článku 4 OP či převzetím dle článku 5 OP předmětu plnění, včetně případů, 
kdy k přejmutí či předání předmětu plnění  nedošlo z důvodu, že druhá strana neposkytla potřebnou součinnost.  
9.3. V případě, že Narran odstoupí od Smlouvy z důvodu dle článku 8.2 OP, má Narran nárok na úhradu další smluvní pokuty 
ve výši 25 % z celkové výše úplaty za předmět plnění dle Smlouvy, a to nad rámec denní smluvní pokuty dle článku 9.2 OP. 
Narran nemá nárok na úhradu smluvní pokuty dle článku 9.2 ode dne následujícího po účinnosti odstoupení od Smlouvy 
z důvodu dle článku 8.2 OP. 
9.4. Dojde-li k ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu a druhá strana v rozporu se svou smluvní či zákonnou povinností 
nevrátí Narran předmět plnění ani přes výzvu Narran, má Narran nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové výše 
úplaty za předmět plnění dle Smlouvy, a to za každý započatý měsíc prodlení druhé strany se splněním této povinnosti. 
9.5. Pro účely těchto OP „Náklady“ znamenají náklady vynaložené Narran na činnosti Narran, které jsou důsledkem porušení 
povinností druhou stranou, a to (i) ve výši [1.200,- Kč] na jednoho člověka a každou započatou hodinu jím marně vynaložené 
činnosti; a dále (ii) veškeré účelně vynaložené hotové náklady, přičemž náklady na dopravu činí 11,- Kč / km. 
9.6. Smluvní pokuta je splatná na výzvu oprávněné strany. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody 
v celém rozsahu. Vylučuje se aplikace ustanovení § 2050 OZ. 
9.7. Smluvní pokuta v žádném případě nepřekročí výši úplaty za předmět plnění dle Smlouvy. 
9.8. Narran v žádném případě neodpovídá za škodu nepřímou a za škodu, kterou nemohl předvídat.  
9.9. Narran odpovídá za škodu vzniklou druhé straně v důsledku vad předmětu plnění nebo v důsledku porušení povinností 
Narran dle Smlouvy maximálně do výše 30 % z celkové výše úplaty za předmět plnění dle Smlouvy. To neplatí, jestliže škoda 
vznikla v důsledku hrubě nedbalého jednání Narran či v důsledku jednání, které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. 

 
10. VYŠŠÍ MOC 
10.1. Jestliže Narran brání ve splnění povinnosti dle Smlouvy překážka, kterou nemohl při vynaložení odborné péče 
předpokládat anebo které nemohl předejít, potom takovou skutečnost neprodleně oznámí druhé straně. O dobu, po kterou 
Narran není pro vyšší moc schopen plnit své povinnosti dle Smlouvy, se prodlužují doby plnění sjednané dle Smlouvy. Vyšší 
mocí se rozumí též pozastavení (prodlení) dodávek třetích osob potřebných pro předmět plnění (jeho výrobu) nebo jakákoli 
omezení v důsledku rozšíření epidemiologických onemocnění, která mají dopad na podnikatelskou činnost Narran. 

 
11. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY 
11.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky zejména OZ. 
11.2. Vylučuje se aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
11.3. Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („OSŘ“), budou 
spory ze Smlouvy rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 6 v případech, kdy by dle OSŘ byl věcně příslušným 
k rozhodování okresní soud. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. Spotřebními díly jsou zejména díly a součástky uvedené v této kategorii na internetových stránkách www.narran.cz a 
dále všechny obdobné díly a součástky, zejména takové, u kterých se očekává (či byla ze strany Narran deklarována) kratší 
životnost (než u předmětu plnění) a potřeba jejich výměny. 
12.2. Nároky Narran ze Smluv vůči druhé straně se v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 OZ promlčují v době šesti (6) let. 
12.3. Tyto OP se vztahují i na Smlouvy, s jiným předmětem plnění než je dodání věci ze strany Narran druhé straně, zejména 
spočívá-li předmět plnění v činnosti Narran (servisní služby, vzdělávání, vývoj apod.), a to v rozsahu, ve kterém lze na takovou 
Smlouvu tyto OP aplikovat. 

*** 
 


