OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY MECHANICKÝCH,
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ
SPOLEČNOSTÍ ELEKTROLINE A.S., SE SÍDLEM K LÁDVÍ 1805/20, KOBYLISY, 184 00 PRAHA 8, IČO:
45312338, ZAPSANOU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODDÍL B,
VLOŽKA 9880 (DÁLE JEN „DODAVATEL“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Tyto obchodní podmínky Dodavatele (dále jen „OP“) upravují právní vztahy související
s dodávkami mechanických, elektrických a/nebo elektronických produktů Dodavatele (dále jen
„Produkt“) třetím osobám, které nejsou spotřebiteli (dále jen „Odběratel“) (Dodavatel a
Odběratel dále též jako „strany“).

2.

Tyto OP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem (bez
ohledu na její formu a způsob uzavření), jejímž předmětem je dodávka Produktu, ledaže se strany
ve smlouvě podepsané oběma stranami dohodnou jinak. Odběratel jakýmkoliv jednáním, ze
kterého je zřejmý úmysl koupit Produkt, potvrzuje, že se se zněním OP seznámil a bez výhrad je
akceptuje, ať jsou jeho nákupní, dodací nebo jiné obchodní podmínky jakékoliv.

3.

Veškeré případné odchylky od OP musí být stranami sjednány písemně. Pokud je jakákoliv
odchylka od OP sjednávána mimo text smlouvy podepsané oběma stranami, musí s takovou
odchylkou zjevně a prokazatelně souhlasit obě strany.

4.

Pokud OP používají termín „smlouva“, znamená to kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami
v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem v souladu s platnými právními předpisy rozhodného
práva, jejímž předmětem je dodávka Produktu. Pokud OP používají termín „smlouva podepsaná
oběma stranami“, znamená to smlouvu sepsanou na listině, která je podepsána oběma stranami.
Pokud OP vyžadují pro určitý úkon písemnou formu, znamená to učinění úkonu písemností
podepsanou příslušnou stranou či stranami nebo dopisem, faxem, elektronickou poštou,
popřípadě jinými prostředky, které strany výslovně dohodnou.

5.

Dodavatel je oprávněn OP změnit. Změnu OP oznámí Dodavatel Odběrateli písemně, a to
nejpozději k datu, kdy nové znění OP vstoupí v účinnost. Pokud Odběratel s novým zněním OP
nesouhlasí, je oprávněn vypovědět smlouvu na opakující se dodávky Produktů, která má být
změnou OP dotčena, v rozsahu, ve kterém nebylo dosud plněno, s výpovědní dobou v délce dvou
měsíc, a to písemným oznámením doručeným Dodavateli do 5 dnů od oznámení změny OP. Tím
není dotčeno právo Dodavatele stanovit, že se stávající znění OP bude na konkrétní smlouvu
vztahovat i po účinnosti změny OP.

UZAVŘENÍ SMLOUVY
6.

Odběratel učiní objednávku Produktu v písemné formě, telefonicky či osobně prostřednictvím
zaměstnance Dodavatele či jeho obchodního zástupce. Objednávka musí obsahovat alespoň
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identifikaci a množství objednávaných Produktů (dále jen „Objednávka“). Dodavatel písemně
potvrdí Odběrateli přijetí Objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím přijetí a uvede
alespoň celkovou kupní cenu za Produkty a předpokládaný termín dodání (dále jen „Potvrzení“).
7.

Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Potvrzení Odběrateli. Pokud Odběratel v Objednávce
uvede i požadovanou kupní cenu a/nebo termín dodání Produktů a Dodavatel v Potvrzení uvede
odlišnou kupní cenu, termín dodání, identifikaci či množství Produktů, než je obsaženo
v Objednávce, popřípadě Odběratel uvede i jiné podmínky neupravené těmito OP, je smlouva
uzavřena okamžikem, kdy se strany na těchto náležitostech písemně dohodnou. Obsahuje-li
Objednávka odkaz na obchodní podmínky Odběratele, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy
Odběratel písemně a bezvýhradně akceptuje tyto OP.

8.

Učiní-li Odběratel objednávku Produktu prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele na
webové stránce https://www.elektroline.cz, je smlouva uzavřena odesláním objednávky.

9.

Veškerá prezentace Produktu umístěná na webových stránkách Dodavatele je informativního
charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

VÝKRESY A POPISY
10. Základní informace o Produktu jsou dostupné na webových stránkách Dodavatele
https://www.elektroline.cz. Dodavatel poskytne Odběrateli na jeho písemnou žádost informace a
výkresy, které jsou nezbytné k tomu, aby Odběratel mohl sestavit, uvést do provozu, provozovat
a udržovat Produkt, je-li to vzhledem k povaze Produktu nezbytné. Tyto informace a výkresy
budou dodány v jedné kopii každého z nich. Dodavatel není povinen poskytovat výrobní výkresy
Produktu nebo náhradních dílů.
11. Výkresy, technické dokumenty nebo jiné technické informace týkající se Produktu poskytnuté
Dodavatelem Odběrateli nesmějí být bez souhlasu Dodavatele použity k jinému účelu, než ke
kterému byly poskytnuty, kopírovány, reprodukovány, předávány, zpřístupňovány nebo sděleny
třetí osobě. Odběratel je však oprávněn zpřístupnit tyto dokumenty osobě autorizované
k provádění montáže či údržby Produktu, jsou-li takové dokumenty nezbytně potřebné pro
provedení řádné montáže či údržby Produktu v konkrétním případě. V takovém případě je
Odběratel povinen zajistit, že si osoba, které byly dokumenty dle tohoto odstavce OP poskytnuty,
dokumenty neponechá a/nebo nepořídí si z nich kopie či jiné záznamy.

PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY
12. Přejímací zkoušky jsou prováděny jen dohodnou-li si je strany výslovně a písemně. Přejímací
zkoušky musí být provedeny v místě výroby během běžné pracovní doby, není-li ve smlouvě
sjednáno jinak. Pokud smlouva nestanoví konkrétní technické požadavky, zkoušky se provádějí v
souladu s běžnou praxí v příslušném průmyslovém odvětví v zemi výroby.
13. Dodavatel písemně oznámí Odběrateli místo a čas konání přejímacích zkoušek v dostatečném
předstihu, aby umožnil Odběrateli se zkoušek účastnit. Není-li Odběratel při zkouškách zastoupen,
musí být zkušební zpráva zaslána Odběrateli a musí být Odběratelem bez výhrad akceptována.
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14. Pokud přejímací zkoušky ukazují, že Produkt nemá vlastnosti uvedené ve smlouvě, Dodavatel
neprodleně odstraní veškeré nedostatky, aby zajistil, že Produkt bude v souladu se smlouvou.
Dodavatel na žádost Odběratele následně provede nové přejímací zkoušky, ledaže byly zjištěné
nedostatky Produktu zanedbatelné.
15. Smlouva stanoví, v jakém poměru strany nesou náklady na přejímací zkoušky. Odběratel vždy nese
veškeré cestovní, ubytovací, stravovací a jiné obdobné náklady svých zástupců vynaložené v
souvislosti s těmito zkouškami.

DODÁNÍ. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
16. Způsob dodání Produktu a přechod nebezpečí škody na Odběratele se řídí INCOTERMS 2010.
Není-li ve smlouvě výslovně sjednána konkrétní doložka, platí, že je sjednána dodávka ze závodu
Dodavatele - EXW K Ládví 1805/20, Praha 8, CZ INCOTERMS 2010.
17. Pokud se Dodavatel na žádost Odběratele zaváže odeslat Produkt na místo určení, nebezpečí
škody na Produktu přejde na Odběratele nejpozději při předání Produktu prvnímu přepravci.
18. Dodání Produktu Dodavatelem může být rozděleno do několika částí, pokud není ve smlouvě
dohodnuto jinak.

DOBA DODÁNÍ. PRODLENÍ
19. Doba dodání Produktu je sjednána ve smlouvě. Pokud strany namísto uvedení konkrétního data
doručení ve smlouvě sjednají lhůtu, v níž se doručení uskuteční, aniž by přitom sjednaly počátek
běhu této lhůty, začne tato lhůta běžet dnem následujícím po dni ke kterému byly splněny všechny
následující podmínky: (i) byla uzavřena smlouva, (ii) byly splněny všechny veřejnoprávní
náležitosti požadované platnými právními předpisy pro dodání Produktu, (iii) Odběratelem poskytl
Dodavateli veškeré platby splatné při uzavření smlouvy, (iv) byly poskytnuty všechny záruky
sjednané ve smlouvě a (v) byly splněny případné další předpoklady dodání Produktu sjednané ve
smlouvě.
20. Pokud Dodavatel předpokládá, že nebude schopen dodat Produkt ve sjednaném termínu,
neprodleně o tom písemně informuje Odběratele s uvedením důvodu a případně o době, kdy
bude Produkt dodán. Pokud Dodavatel takové oznámení neučiní, má Odběratel nárok na náhradu
jakýchkoli dodatečných nákladů, které mu vznikly, a kterým se mohl vyhnout, pokud by takové
oznámení obdržel.
21. Pokud je zpoždění dodávky Produktu způsobeno některou z okolností uvedených v článku 51 OP,
jednáním nebo opomenutím ze strany Odběratele či v důsledku pozastavení plnění, není
Dodavatel v prodlení a doba dodání Produktu se prodlužuje o dobu, po kterou tyto okolnosti trvají.
Toto ustanovení platí bez ohledu na to, zda takové okolnosti nastanou před dohodnutým
termínem dodání nebo po něm.
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22. Není-li Produkt dodán v okamžiku dodání, jak je definován ve smlouvě nebo případně v článku 19
nebo 21 OP, má Odběratel nárok na smluvní pokutu od okamžiku, kdy mělo být doručení
provedeno. Smluvní pokuta bude uhrazena ve výši 0,2 % kupní ceny sjednané ve smlouvě za každý
dokončený týden prodlení. Celková výše smluvní pokuty nesmí překročit 7,5 % kupní ceny
sjednané ve smlouvě. Pokud se prodlení týká pouze části Produktu dle smlouvy, budou výše
smluvní pokuty vypočtena z části kupní ceny, která odpovídá takové části Produktu, která nemůže
být v důsledku prodlení použita podle očekávání stran. Smluvní pokuta je splatná na základě
písemné výzvy Odběratele, avšak nikoliv před dodáním Produktu nebo ukončením smlouvy podle
článku 23 OP. Odběratel ztrácí právo požadovat smluvní pokutu, pokud nedoručí Dodavateli
písemnou výzvu k jejímu uhrazení do šesti měsíců od okamžiku, kdy tak mohl poprvé učinit.
23. Pokud je prodlení Dodavatele s dodáním Produktu takové, že Odběratel má nárok na maximální
výši smluvní pokuty podle článku 22 OP a toto prodlení Dodavatele stále trvá, Odběratel může
písemně požadovat dodání Produktu v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než
jeden týden. Pokud Dodavatel Produkt nedodá v takové dodatečné lhůtě, a to není způsobeno
žádnou okolností, za kterou je Odběratel odpovědný, nebo některou z okolností uvedených
v článku 51 OP, může Odběratel písemně oznámit Dodavateli, že odstupuje od smlouvy ohledně
takové části Produktu, který v důsledku prodlení Dodavatele nemohl být Odběratelem použit tak,
jak strany zamýšlely. Pokud Odběratel od smlouvy odstoupí, bude mít nárok na náhradu škody,
kterou utrpěl v důsledku zpoždění Dodavatele. Součet náhrady škody dle tohoto článku a smluvní
pokuty podle článku 22 OP nesmí překročit 15 % té části kupní ceny, která odpovídá části
Produktu, ohledně níž Odběratel od smlouvy odstupuje.
24. Smluvní pokuta podle článku 22 OP a odstoupení od smlouvy s omezenou náhradou škody podle
článku 23 OP jsou jedinými nároky Odběratele pro případ prodlení Dodavatele. Veškeré ostatní
nároky Odběratele pro případ takového prodlení jsou vyloučeny, s výjimkou případů, kdy se
Dodavatel dopustil hrubé nedbalosti. Náhrada škody však v žádném případě nesmí přesáhnout
sjednanou výši kupní ceny. Za hrubou nedbalost se považuje takové jednání nebo opomenutí
strany, které znamená, že tato strana s ohledem na všechny okolnosti, které jí byly známé,
porušila v neobyčejně vysoké míře vyžadovanou opatrnost a nebrala náležitý ohled na závažné
důsledky takového jednání či opomenutí pro druhou stranu, nebo úmyslné nerespektování
vážných důsledků takového jednání nebo opomenutí.
25. Pokud Odběratel předpokládá, že nebude schopen převzít Produkt v době dodání, neprodleně o
tom písemně informuje Dodavatele s uvedením důvodu a případně doby, kdy bude schopen
převzít Produkt. I v případě, že Odběratel nepřevezme Produkt v době dodání, je povinen zaplatit
takovou část kupní ceny, která by se stala splatnou při dodání, jako kdyby k dodání došlo.
Dodavatel v takovém případě uskladní Produkt na riziko a náklady Odběratele. Pokud to Odběratel
požaduje, Dodavatel pojistí Produkt na náklady Odběratele.
26. S výjimkou případů, kdy je nepřevzetí Produktu Odběratelem způsobeno jakoukoli okolností
uvedenou v článku 51 OP, může Dodavatel na základě písemné výzvy požadovat, aby Odběratel
převzal Produkt v dodatečné přiměřené lhůtě určené Dodavatelem. Pokud z jakéhokoli důvodu,
za který není Dodavatel odpovědný, Odběratel nepřevezme Produkt v této dodatečné lhůtě, může
Dodavatel písemným oznámením odstoupit od smlouvy, a to i jen ohledně části Produktu.
Dodavatel má nárok na náhradu škody, kterou utrpěl z důvodu prodlení Odběratele. Náhrada
škody nesmí překročit tu část kupní ceny, která odpovídá části Produktu, ohledně které Dodavatel
od smlouvy odstoupil.
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ÚHRADA KUPNÍ CENY
27. Není-li dohodnuto jinak, Odběratel uhradí 50 % kupní ceny do 3 dnů od uzavření smlouvy a 50 %
kupní ceny do 3 dnů od okamžiku, kdy Dodavatel oznámí Odběrateli, že Produkt nebo jeho
podstatná část je připravena k dodání. V případě, že kupní cena nebo její část má být dle smlouvy
Odběratelem uhrazena až po dodání, je splatná do 30 dnů od data doručení příslušné faktury.
Faktury mohou být zasílány elektronicky.
28. Odběratel je povinen uhradit fakturu v částce a v měně, která je dle dohody uvedena na faktuře k
úhradě. Pokud Odběratel uhradí fakturu v jiné měně, než je uvedená na faktuře k úhradě, není
Dodavatel povinen akceptovat platbu jako úhradu faktury a může ji bezodkladně vrátit zpět na
účet, ze kterého byla platba provedena. Faktura bude v takovém případě považována za
nezaplacenou. Pokud Dodavatel akceptuje úhradu faktury v jiné měně, než byla sjednána,
informuje Odběratele o vzniku zvýšených nákladů na akceptaci úhrady v jiné měně (např. kurzový
rozdíl, bankovní poplatky atd.) a Odběratel je povinen tyto zvýšené náklady Dodavateli nahradit
do 3 dnů.
29. Bez ohledu na použité platební prostředky se úhrada kupní ceny nepovažuje za uskutečněnou
dříve, než bude částka odpovídající kupní ceně připsána na účet Dodavatele.
30. Pokud je Odběratel v prodlení s úhradou kupní ceny, náleží Dodavateli úrok z prodlení. Pokud se
strany nedohodnou jinak, činí výši úroku z prodlení 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.
31. V případě prodlení Odběratele s úhradou kupní ceny nebo její části může Dodavatel po
předchozím písemném oznámení Odběrateli pozastavit plnění smlouvy, a to až do doby, než
Odběratel kupní cenu či její příslušnou část uhradí. Pokud je Odběratel s úhradou kupní ceny
v prodlení delším tří měsíců, je Dodavatel oprávněn na základě písemného oznámení Odběrateli
od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody, kterou utrpěl. Náhrada škody nesmí překročit
sjednanou výši kupní ceny.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ
32. Produkt zůstane ve vlastnictví Dodavatele, dokud Odběratel zcela neuhradí kupní cenu.
33. Výhrada vlastnictví nemá vliv na přechod nebezpečí škody na Odběratele podle čl. 16 a 17 OP.

ZÁRUKA
34. Záruka na Produkt je upravena v Záručních podmínkách, které jsou zveřejněny na webových
stránkách Dodavatele https://www.elektroline.cz a jsou nedílnou součástí těchto OP.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
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35. Dodavatel je odpovědný pouze za vady, které se objevují za běžných provozních podmínek a
provozních podmínek výslovně uvedených ve smlouvě nebo technické dokumentaci k Produktu a
za správného používání Produktu.
36. Právo Odběratele z vadného plnění zakládá pouze taková vada, kterou má Produkt v době
přechodu nebezpečí škody na Odběratele. Odpovědnost Dodavatele se tedy nevztahuje zejména,
avšak nikoli výlučně, na vady, které jsou způsobeny montáží, opravou, náhradou neoriginálními
díly či údržbou neprovedenou Dodavatelem nebo změnami na Produktu provedenými bez
písemného souhlasu Dodavatele. Dodavatel neodpovídá za běžné opotřebení nebo poškození.
37. Odběratel se zavazuje prohlédnout Produkt do 3 dnů od jeho převzetí. Vyžaduje-li to povaha
Produktu či délka jeho přepravy k Odběrateli, mohou si strany písemně sjednat delší lhůtu
k prohlídce Produktu.
38. Vady Produktu, které byly nebo při dostatečné péči měly být zjištěny při prohlídce dle čl. 37 OP,
musí Odběratel písemně oznámit Dodavateli nejpozději v nejbližší pracovní den následující po dni,
ve kterém prohlídka byla nebo podle čl. 37 OP měla být provedena. Neučiní-li tak, zaniká mu právo
na uplatnění reklamace vad zjistitelných při této prohlídce.
39. Ostatní vady Produktu je Odběratel povinen písemně oznámit bezodkladně poté, co je mohl při
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí. Neučiní-li tak, zaniká mu právo na
uplatnění reklamace těchto vad.
40. Pokud je vada takového charakteru, že může Odběrateli nebo třetím osobám způsobit škodu, je
Odběratel povinen o tom ihned písemně informovat Dodavatele. Dodavatel neodpovídá za
případnou škodu, kterou může vada způsobit, včetně škody způsobené výpadkem výroby, ušlého
zisku a dalších nepřímých ztrát, způsobenou vadou Produktu, kterou měl Odběratel s odbornou
péčí odhalit a informovat o ní Dodavatele dle předchozí věty.

REKLAMACE
41. Odběratel reklamuje vadu Produktu prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na
webových stránkách Dodavatele https://www.elektroline.cz. Odběratel je povinen vadu Produktu
dostatečně určitě popsat, případně doplnit fotografiemi.
42. Odběratel je povinen bezodkladně reagovat na dotazy Dodavatele týkající se reklamované vady a
poskytnout mu veškerou součinnost při zjišťování příčin vzniku vady. Odběratel je na základě výzvy
Dodavatele povinen podle pokynů Dodavatele upravit nastavení či parametry Produktu, pokud to
Dodavatel považuje z hlediska řádné funkce Produktu za nezbytné a přítomnost Dodavatele při
odstraňování vady nebo zasílání Produktu k opravě Dodavateli zjevně není nezbytné. Odběratel je
povinen na základě výslovné výzvy umožnit Dodavateli přístup k Produktu, jehož vada je
Odběratelem reklamována.
43. Do 5 pracovních dnů od odeslání reklamačního formuláře Dodavatel písmeně potvrdí Odběrateli
zaevidování reklamace a případně vyzve Odběratele k doručení vadného Produktu do závodu
Dodavatele či na jiné Dodavatelem určené místo.
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44. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení vadného Produktu do závodu Dodavatele či
na jiné Dodavatelem určené místo.
45. V případě odstranitelných vad Produktu má odběratel právo na odstranění vady Dodavatelem.
Dodavatel je oprávněn namísto opravy dodat Odběrateli nový Produkt či jeho část. Právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na dodání nového Produktu či jeho části má Odběratel
pouze tehdy, brání-li vada Produktu jeho užívání nebo se stejná vada u téhož Produktu vyskytla
více než dvakrát a byla vždy řádně reklamována.
46. Odběratel nemá právo uplatňovat reklamaci na vadu, která byla již dříve reklamována, pokud na
ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny Produktu.
47. V případě neodstranitelných vad Produktu má Odběratel právo požadovat dodání nového
Produktu či jeho části nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Vznikne-li Odběrateli právo
odstoupit od smlouvy a předmětem smlouvy je dodání více kusů či druhů Produktů, Odběratel smí
odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu ke konkrétnímu vadnému Produktu s tím, že ve vtahu k
ostatním Produktům zůstává smlouva nedotčena.
48. Není-li reklamace oprávněná, má Dodavatel právo požadovat od Odběratele úhradu nákladů,
které vznikly Dodavateli v důsledku neoprávněné reklamace.
49. Vadný Produkt nebo jeho části, které byly Dodavatelem vyměněny, se vyřízením reklamace stávají
vlastnictvím Dodavatele.
50. Při opravách Produktu je Dodavatel oprávněn provést úpravy a odlišná konstrukční provedení
Produktu, která neovlivní jeho funkčnost ani hodnotu. Takové úpravy nejsou vadou Produktu.

VYŠŠÍ MOC
51. Každá strana je oprávněna pozastavit plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy v rozsahu, v
němž je takovému plnění bráněno okolnostmi mimo kontrolu stran, jako je živelná katastrofa,
válka, rozsáhlá vojenská mobilizace, povstání, mezinárodní embargo. Okolnosti uvedené v tomto
ustanovení mohou být důvodem pozastavení plnění smlouvy pouze tehdy, pokud jejich vliv na
plnění smlouvy nemohl být předvídán v okamžiku uzavření smlouvy.
52. Strana, která tvrdí, že byla zasažena vyšší mocí, neprodleně písemně oznámí druhé straně začátek
a předpokládanou dobu trvání takové okolnosti. V případě, že vyšší moc brání Odběrateli v plnění
jeho povinnosti převzít Produkt, poskytne Dodavateli náhradu nákladů vzniklých při uskladnění
Produktu.
53. Bez ohledu na jiná ustanovení OP, bude každá strana oprávněna od smlouvy odstoupit písemným
oznámením druhé straně, pokud je plnění smlouvy pozastaveno podle článku 51 OP po dobu delší
než šest měsíců.

SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO
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54. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou budou nejprve řešeny
smírnou cestou. Nedosáhnou-li strany v přiměřené době dohody, bude k projednání sporu místně
příslušný český soud, v jehož obvodu má Dodavatel sídlo.
55. Práva a povinnosti stran ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
56. Pokud by kterékoliv ustanovení OP bylo neúčinné nebo se neúčinným stalo, potom zůstává
působnost ostatních ustanovení OP nedotčena. Strany se zavazují, že pro tento případ nahradí bez
zbytečného odkladu neúčinné ustanovení co nejdříve ustanovením účinným, odpovídajícím
hospodářskému a faktickému účelu nahrazovaného ustanovení.
57. Tyto OP jsou účinné od 1. 1. 2019.
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