ZPA Industry a.s.

ZPA-VOP
verze 02

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto všeobecné podmínky pro nákup ZBOŽÍ platí pro OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, ve kterých společnost
ZPA Industry a.s., se sídlem Křenická 2257/16, 100 00 Praha 10, IČ: 004 79 730, DIČ: CZ00479730,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11544 (dále jen
„KUPUJÍCÍ“) vystupuje jako odběratel či KUPUJÍCÍ anebo a ve kterých byly tyto VOP prohlášené za
jejich nezbytnou součást. KUPUJÍCÍ vystaví na PRODÁVAJÍCÍHO OBJEDNÁVKU/SMLOUVU jen na
svých formulářích. PRODÁVAJÍCÍ je povinný vrátit OBJEDNÁVKU/SMLOUVU písemně akceptovanou
oprávněnou
osobou
PRODÁVAJÍCÍHO
na
adresu
KUPUJÍCÍHO
uvedenou
ve
OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ do 5 pracovních dnů od jejího doručení.
Pokud
PRODÁVAJÍCÍ
zahájí
dodávku
zboží
před
vrácením
potvrzené
kopie
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, náležitě podepsané oprávněným zástupcem PRODÁVAJÍCÍHO, bude se
předpokládat, že PRODÁVAJÍCÍ akceptoval OBJEDNÁVKU/SMLOUVU a všechny termíny, podmínky
a/nebo specifikace v ní obsažené, včetně těchto VOP.
Jakékoliv obchodní anebo jiné podmínky PRODÁVAJÍCÍHO při dodávkách ZBOŽÍ, anebo poskytování
služeb se pro OBJEDNÁVKY/SMLOUVY nepoužijí, pokud nebylo mezi SMLUVNÍMI STRANAMI
výslovně dohodnuto jinak. Veškeré termíny a podmínky, které jsou obsaženy nebo připojeny k nabídce
PRODÁVAJÍCÍHO jsou tímto výslovně prohlášeny za neplatné a zrušené, pokud nejsou výslovně zahrnuty
a vysvětleny ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ. Žádná jiná smlouva ani dohoda, které by měly modifikovat
či měnit termíny, rozsah, podmínky či specifikace OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, nebudou závazné, pokud
nebyly písemně potvrzeny KUPUJÍCÍM.
SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví OBJEDNÁVKY/SMLOUVY a taktéž
veškerá platná oprávnění k provádění daných činností dle platné legislativy ČR jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření OBJEDNÁVKY/SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že změny
dotčených údajů písemně oznámí neprodleně druhé SMLUVNÍ STRANĚ.

1.2

1.3

1.4

2.

DEFINICE

Pro účely této OBJEDNÁVKY/SMLOUVY budou slova a výrazy uvedené kapitálkami vykládány následovně:
„DEN“

znamená kterýkoli kalendářní den v roce, bez ohledu na jeho pořadí v týdnu či
měsíci či na to, zda je či není státním svátkem nebo významným dnem České
republiky nebo jiného státu.

„KNOW-HOW“

technické, výrobní a jiné dokumentace, technická a jiná řešení a postupy, které
takové dokumentace zachycují, výkresy a modely (tj. součást obchodního
tajemství dle § 504 OZ), které byly předány Smluvní straně v souvislosti s
plněním OBJEDNÁVKY/SMLOUVY

„OZ „

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„PROTOKOL“

doklad o předání a převzetí ZBOŽÍ, např. dodací list, předávací PROTOKOL,
výkaz prací

„SMLOUVA/OBJEDNÁVKA“ znamená tuto OBJEDNÁVKU/SMLOUVU uzavřenou podle ustanovení § 2586
a následujících občanského zákoníku;
„SMLUVNÍ STRANA“

znamená KUPUJÍCÍ nebo PRODÁVAJÍCÍ;

„SMLUVNÍ STRANY“

znamenají KUPUJÍCÍHO a PRODÁVAJÍCÍHO dohromady;

„VOP“

tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží;

„ZÁKAZNÍK“

znamená konečný zákazník projektu definovaný ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ
nebo OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ.

„ZBOŽÍ“

věci movité včetně souvisejících dokumentů, popř. služeb, spojených s dodáním
ZBOŽÍ (např. sestavení ZBOŽÍ)

„ZoDPH“

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
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3.

OBECNÁ USTANOVENÍ

3.1

VOP jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku za současného vymezení některých práv a
povinností SMLUVNÍCH STRAN.
V případě rozporů mezi zněním OBJEDNÁVKY/SMLOUVY a VOP mají přednost ustanovení
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY.

3.2

4.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1

PRODÁVAJÍCÍ se zavazuje svým jménem na svůj náklad a na své nebezpečí odevzdat KUPUJÍCÍMU
ZBOŽÍ v ujednaném množství, jakosti, kvalitě a provedení včas, případně ZBOŽÍ nainstalovat, zprovoznit a
zaškolit obsluhu, to vše dle pokynů KUPUJÍCÍHO, a umožní KUPUJÍCÍMU nabýt vlastnické právo ke
ZBOŽÍ; KUPUJÍCÍ se zavazuje za podmínek sjednaných OBJEDNÁVKOU/OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU ZBOŽÍ převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
PRODÁVAJÍCÍ se zavazuje KUPUJÍCÍMU odevzdat spolu se ZBOŽÍM veškeré doklady, které se ke
ZBOŽÍ vztahují, listiny potřebné k nakládání se ZBOŽÍM a k jeho řádnému převzetí, užívání a
provozování, a to v souladu s právními předpisy a Specifikací, zejm. katalog náhradních dílů, prohlášení o
shodě, návod k použití, prohlášení o kvalitě a bezpečnosti, informace o způsobu využití nebo zneškodnění
obalů, bezpečnostní list, prohlášení o neexistenci PCB a doklady o provedení technických či jiných zkoušek
a atestů ZBOŽÍ, případně další dokumenty stanovené ve specifikaci, vše v českém jazyce pokud není
dohodnuto jinak.
PRODÁVAJÍCÍ se zavazuje, že zajistí vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či
jiných zkoušek, atestů a revizí potřebných pro řádný provoz a užívání ZBOŽÍ, pokud se jejich provedení
právními předpisy a/nebo technickými normami a/nebo specifikací požaduje. PRODÁVAJÍCÍ odpovídá dle
právních předpisů za bezpečnost ZBOŽÍ včetně odpovědnosti za ochranu zdraví a života a ochranu
životního prostředí.
PRODÁVAJÍCÍ se zavazuje dodat KUPUJÍCÍMU ZBOŽÍ při dodržení kvalitativních podmínek dle
právních předpisů, technických norem a/nebo specifikace.
PRODÁVAJÍCÍ je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou
součástí OBJEDNÁVKY/SMLOUVY nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty KUPUJÍCÍM
PRODÁVAJÍCÍMU. Pokud by některé dokumenty, informace, údaje dodané KUPUJÍCÍM nebyly
dostatečné nebo kompletní, aby umožnily dodávku ZBOŽÍ, je PRODÁVAJÍCÍ povinen KUPUJÍCÍHO bez
zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením dodávek písemnou formou informovat o zjištěných
vadách, rozporech a neúplnostech k předaným podkladům.
KUPUJÍCÍ si vyhrazuje právo kontroly kvality ZBOŽÍ v jeho rozpracovanosti i v rámci předání a převzetí
svými zmocněnými zástupci a pracovníky odborných technických skupin, které prováděním kontroly
pověří.
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že dodá-li na základě této OBJEDNÁVKY/SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍ
větší množství věcí, než bylo ujednáno, není tím OBJEDNÁVKA/SMLOUVA na toto větší množství
uzavřena. Ustanovení § 2093 NOZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

5.

CENA

5.1
5.2

Pro účely OBJEDNÁVKY/SMLOUVY jsou relevantní pouze ceny ZBOŽÍ uvedené ve
OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ.
Nestanoví-li Smlouva jinak, je kupní cena ZBOŽÍ konečná, bez DPH. PRODÁVAJÍCÍ tak není oprávněn
účtovat KUPUJÍCÍMU žádné dodatečné nepředvídané náklady související s dodáním ZBOŽÍ, pokud
nebude takové navýšení kupní ceny písemně Smluvními stranami dohodnuto.

6.

DANĚ A POPLATKY

6.1

Smluvní cena zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a jakékoliv další výdaje, vzniklé mimo Českou republiku
při zhotovování, výrobě, obstarání, přepravě dodávky, instalace a zprovoznění ZBOŽÍ, obaly, zaškolení
obsluhy, dokumentace, příspěvek na ekologickou likvidaci zařízení, jakožto i všechny přirážky, pojištění a
jiné poplatky včetně cel a daní, které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dovozem
dodávek s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice.
Smluvní cena popřípadě jednotkové sazby obsahují i veškeré přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně daní,
odvodů na sociální, zdravotní a veškerá další zákonná pojištění zaměstnanců, s výjimkou daně z přidané
hodnoty splatné v České republice, které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dodávkou v
České republice.
PRODÁVAJÍCÍ bere na vědomí, že KUPUJÍCÍ bude hradit příslušné faktury pouze na zveřejněné bankovní
účty ve smyslu zákona o DPH.

6.2

6.3
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6.4

6.5

Stane-li se PRODÁVAJÍCÍ nespolehlivým plátcem daně, je o tom povinen KUPUJÍCÍHO písemně
informovat do dvou dnů ode dne kdy se nespolehlivým plátcem daně stal a je povinen uvádět tuto
skutečnost na svých vystavovaných daňových dokladech.
V případě, že PRODÁVAJÍCÍ neodvede DPH nebo nezaplatí jakékoliv jiné daně, cla a poplatky, které
budou následně státní orgány požadovat na KUPUJÍCÍM a KUPUJÍCÍ je zaplatí, je KUPUJÍCÍ oprávněn
požadovat úhradu těchto plateb a případných dalších nákladů a škod na PRODÁVAJÍCÍM.

7.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

PRODÁVAJÍCÍMU vzniká právo vystavit fakturu - daňový doklad do výše ceny ZBOŽÍ až na základě
předání a převzetí ZBOŽÍ potvrzené PROTOKOLEM. Splatnost daňových dokladů je 60 kalendářních dní
od jejich doručení KUPUJÍCÍMU, pokud se SMLUVNÍ STRANY ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ
nedohodnou jinak.
Svůj závazek zaplatit cenu za provedené ZBOŽÍ splní KUPUJÍCÍ dnem, kdy je předmětná fakturovaná
částka odepsána z účtu KUPUJÍCÍHO. Úhrada závazku ze strany KUPUJÍCÍHO bude provedena
bankovním převodem na účet PRODÁVAJÍCÍHO. KUPUJÍCÍ nenese odpovědnost za platbu na chybně
uvedený bankovní účet na faktuře.
Faktura - daňový doklad vystavená PRODÁVAJÍCÍM musí obsahovat náležitosti dle platného znění zákona
o DPH a další náležitosti vyžadované KUPUJÍCÍM:
 číslo OBJEDNÁVKY/SMLOUVY/ OBJEDNÁVKY;
 popis předmětu plnění - ZBOŽÍ;
 vyčíslení fakturované ceny rozdělené minimálně na cenu dodávek materiálu a případných prací (tj.
množství a cenu);
 bankovní spojení PRODÁVAJÍCÍHO, na které má být úhrada provedena;
 splatnost faktury v souladu se OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU ;
K faktuře bude přiložen předávací PROTOKOL opravňující PRODÁVAJÍCÍHO k jejímu vystavení a dále
přiloženy další doklady ověřující provedení ZBOŽÍ v daném rozsahu a kvalitě. Pouze řádně podepsaný
PROTOKOL může být přílohou faktury. KUPUJÍCÍ si vyhrazuje právo fakturu bez tohoto PROTOKOLU
odmítnout.
Neobsahuje-li faktura některý z údajů dle článku 0 a 0, nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je KUPUJÍCÍ
oprávněn fakturu vrátit PRODÁVAJÍCÍMU k opravě. V tomto případě je KUPUJÍCÍ povinen důvod
vrácení oznámit. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení opravené faktury.
Veškeré faktury bude PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU zasílat doporučeným dopisem na adresu:
 ZPA Industry a.s., Závodu Míru 241/70, 360 17 Karlovy Vary
nebo elektronicky na e-mail:
 fakturace@zpaindustry.cz
V případě prodlení s úhradou platby faktury ze strany KUPUJÍCÍHO sjednávají SMLUVNÍ STRANY úrok
z prodlení ve výši 0,015% z nezaplacené částky za den.
Ustanovení odst. 0. až 0. VOP se obdobně použijí i pro a jiné účetní doklady (zálohové faktury/listy,
dobropisy, vrubopisy, či daňové doklady na přijatou platbu)
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že KUPUJÍCÍ je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty podle
článku 14 a /nebo nárok na náhradu škody podle článku 12 proti jakékoliv platbě ve prospěch
PRODÁVAJÍCÍHO na základě této OBJEDNÁVKY/SMLOUVY.
V případě, že ZBOŽÍ bude mít vadu/y, které KUPUJÍCÍ notifikoval do PROTOKOLU, nemusí KUPUJÍCÍ
do doby, než PRODÁVAJÍCÍ vadu/y odstraní, platit část kupní ceny ZBOŽÍ ve výši 10 % kupní ceny
ZBOŽÍ a neocitá se v prodlení s takto pozdrženou úhradou části kupní ceny ZBOŽÍ. Splatnost pozdržené
části kupní ceny ZBOŽÍ začne běžet ode dne následujícího po odstranění vady/vad ZBOŽÍ a je 60
kalendářních dní, pokud se SMLUVNÍ STRANY ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ nedohodnou jinak.
SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že i nesplatná pohledávka je způsobilá k započtení ve smyslu
§1987 OZ a pro vyloučení pochybností zároveň sjednávají, že pohledávka není pohledávkou nejistou či
neurčitou z důvodu její nesplatnosti.
PRODÁVAJÍCÍ podpisem OBJEDNÁVKY/SMLOUVY prohlašuje a potvrzuje, že není nespolehlivým
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZoDPH a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do
splatnosti peněžitých plnění KUPUJÍCÍHO bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z
hlediska ZoDPH vůči svému správci daně.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8
7.9

7.10

7.11

7.12

8.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

8.1

PRODÁVAJÍCÍ je povinen ve lhůtě 14 dnů po podpisu OBJEDNÁVKY/SMLOUVY předložit
KUPUJÍCÍMU neodvolatelnou, nevypověditelnou, nezrušitelnou a vyplatitelnou na první požádání a bez
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a nesmí být v rozporu s podmínkami
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8.2
8.3

OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, bankovní záruku ve výši 10 % z celkové smluvní ceny, která bude vystavena
bankou se sídlem v České republice k zajištění nároků KUPUJÍCÍHO na řádné odstranění vad ZBOŽÍ ze
strany PRODÁVAJÍCÍHO. Bankovní záruka je platná do skončení záruční doby navýšená o 30
kalendářních dnů.
Bankovní záruka může být použita KUPUJÍCÍM k vyrovnání části nároků KUPUJÍCÍHO vyplývajících z
neplnění povinností PRODÁVAJÍCÍHO podle této OBJEDNÁVKY/SMLOUVY.
Povinnost obstarat bankovní záruky dle OBJEDNÁVKY/SMLOUVY má PRODÁVAJÍCÍ. Veškeré
náklady spojené s těmito bankovními zárukami a jejich obstaráním hradí PRODÁVAJÍCÍ a jsou zahrnuty
ve smluvní ceně.

9.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

9.1

Svojí připravenost předat ZBOŽÍ je PRODÁVAJÍCÍ povinen avizovat oprávněné osobě KUPUJÍCÍHO
uvedené ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ písemně, telefonicky, faxem, nebo emailovou zprávou. Oprávněná
osoba
KUPUJÍCÍHO
je
oprávněna
určit
PRODÁVAJÍCÍMU
v
souladu
s
OBJEDNÁVKOU/OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU požadavky na způsob předání a převzetí ZBOŽÍ
(zejm. konkrétní čas a místo předání a převzetí, přičemž pokud se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou jinak,
sjednávají lhůtu pro předání a převzetí 3 pracovní dny ode dne doručení avíza PRODÁVAJÍCÍHO o jeho
připravenosti předat ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU). Pokud PRODÁVAJÍCÍ není schopen předat ZBOŽÍ dle
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu avizovat oprávněné
osobě KUPUJÍCÍHO uvedené ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ písemně, telefonicky, faxem, nebo
emailovou zprávou.
O průběhu a výsledku předání a převzetí ZBOŽÍ sepíší SMLUVNÍ STRANY PROTOKOL, který bude
obsahovat zejména, nikoliv však pouze, číslo OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, množství a specifikaci ZBOŽÍ,
místo a datum jeho předání a převzetí. V závěru PROTOKOLU KUPUJÍCÍ výslovně uvede, zda ZBOŽÍ
přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů. V případě, že se na ZBOŽÍ bude vyskytovat v okamžiku
předání vada či více vad (a to i drobná vada či nedodělek, který sám o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
řádnému a bezpečnému užívání ZBOŽÍ), je KUPUJÍCÍ oprávněn, nikoliv však povinen, ZBOŽÍ převzít a
potvrdit PROTOKOL, popř. do KUPUJÍCÍM potvrzeného PROTOKOLU notifikovat vadu/vady ZBOŽÍ.
ZBOŽÍ se považuje za dodané a závazek PRODÁVAJÍCÍHO dodat ZBOŽÍ je splněn okamžikem převzetí
ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM a potvrzením PROTOKOLU.

9.2

10.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Z VADNÉHO PLNĚNÍ
A ZÁRUČNÍ DOBA

10.1

Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, vlastností a provedení ZBOŽÍ nebo jeho části, stanovených
OBJEDNÁVKOU/OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU , technickými normami a/nebo právními předpisy.
Vadou se rozumí také plnění jiného ZBOŽÍ a vady v dokladech nutných pro užívání ZBOŽÍ.
PRODÁVAJÍCÍ odpovídá za vady, které má ZBOŽÍ v době přechodu nebezpečí škody na KUPUJÍCÍHO a
dále za ty, které se na ZBOŽÍ vyskytnou v záruční době. PRODÁVAJÍCÍ odpovídá i za vady ZBOŽÍ
vzniklé po přechodu nebezpečí škody na KUPUJÍCÍHO, pokud vady způsobil porušením své povinnosti.
PRODÁVAJÍCÍ podpisem PROTOKOLU prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ZBOŽÍ, na ZBOŽÍ
neváznou žádná práva třetích osob a není dána žádná překážka, která by mu bránila ZBOŽÍ zcizit dle
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY. PRODÁVAJÍCÍ dále podpisem PROTOKOLU prohlašuje, že ZBOŽÍ nemá
žádné vady, které by bránily jeho použití k účelům dle OBJEDNÁVKY/SMLOUVY a/nebo účelům
obvyklým. PRODÁVAJÍCÍ prohlašuje, že ZBOŽÍ splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné
normy a vyhovuje všem technickým, bezpečnostním a právním předpisům, a současně prohlašuje, že
ZBOŽÍ po kvalitativní i množstevní stránce splňuje veškeré požadavky KUPUJÍCÍHO, resp. že ZBOŽÍ
zcela vyhovuje účelu, pro nějž KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ pořizuje.
PRODÁVAJÍCÍ poskytuje KUPUJÍCÍMU záruku za jakost ZBOŽÍ spočívající v tom, že ZBOŽÍ, jakož i
jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelům
sjednaným ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ (nebo pro případ, kdy nebude žádný takový účel ve
OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ sjednán, že ZBOŽÍ bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelům
obvyklým), zachová si vlastnosti ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ sjednané (nebo vlastnosti obvyklé, pokud
nebudou žádné vlastnosti ZBOŽÍ ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ sjednány). Záruční doba počíná běžet
dnem převzetí ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM a trvá 24 měsíců, není-li ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ stanoveno
jinak. Záruka je zahrnuta v kupní ceně ZBOŽÍ.
V případě, že ZBOŽÍ bude mít vadu/vady a KUPUJÍCÍ potvrdí PROTOKOL, oznámí KUPUJÍCÍ tuto
vadu/vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění PRODÁVAJÍCÍMU. Oznámení bude podáno písemně,
emailovou zprávou na emailovou adresu uvedenou ve OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ, nebo telefonicky s
následnou emailovou zprávou a bude v něm zpravidla uvedeno, jakým způsobem se vada/vady projevují a

10.2

10.3

10.4
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10.5

10.6

jaký nárok z vad ZBOŽÍ v souladu s platnou právní úpravou KUPUJÍCÍ požaduje. PRODÁVAJÍCÍ je
povinen poskytnout KUPUJÍCÍMU součinnost spočívající v tom, že do 1 pracovního dne ode dne doručení
takového oznámení písemně, emailovou zprávou, nebo telefonicky s následnou emailovou zprávou potvrdí
přijetí takového oznámení a projedná v souladu s odst.0. VOP způsob a termíny vyřízení práv
KUPUJÍCÍHO z vad nebo ze záruky
V případě, že KUPUJÍCÍ nesdělí při oznámení vad/y ZBOŽÍ (i v rámci záruční doby) PRODÁVAJÍCÍMU
jiný požadavek, je PRODÁVAJÍCÍ povinen v přiměřené lhůtě vlastním nákladem zahájit odstraňování
vad/y ZBOŽÍ a vadu/vady v přiměřené lhůtě vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud se SMLUVNÍ
STRANY na těchto lhůtách nedohodnou, je PRODÁVAJÍCÍ povinen zahájit odstraňování vad/y ZBOŽÍ
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení KUPUJÍCÍHO o vadě/vadách ZBOŽÍ
PRODÁVAJÍCÍMU a vadu/vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení
KUPUJÍCÍHO o vadách ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU (pro vadu, která sama o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání řádnému užívání ZBOŽÍ, je PRODÁVAJÍCÍ povinen vadu odstranit nejpozději do 15 pracovních
dnů ode dne doručení oznámení KUPUJÍCÍHO o vadách ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU). Pokud
PRODÁVAJÍCÍ poruší povinnosti dle přechozí věty, má KUPUJÍCÍ právo požadovat přiměřenou slevu z
kupní ceny ZBOŽÍ, odstoupit od OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, nebo zajistit odstranění vady sám nebo za
pomoci třetí osoby na náklady a nebezpečí PRODÁVAJÍCÍHO a při zachování záruky za jakost ZBOŽÍ
vůči PRODÁVAJÍCÍMU. Další nároky KUPUJÍCÍHO plynoucí mu z titulu vad ZBOŽÍ z obecně závazných
právních předpisů tím nejsou dotčeny. PRODÁVAJÍCÍ je povinen odstranit vadu/vady i v případech, kdy
neuznává, že za vadu/vady odpovídá, ledaže ve lhůtě pro odstranění vad/y prokáže, že za vadu/vady
neodpovídá. Ve sporných případech nese PRODÁVAJÍCÍ náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
Na opravené ZBOŽÍ se záruční doba prodlužuje o dobu, v níž nemohl KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ z důvodu
existence vady užívat. Na vyměněné ZBOŽÍ bude uplatněna nová záruční doba v délce dle odst.0. VOP

11.

DŮVĚRNÉ INFORMACE, PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

11.1

Údaje nebo sdělení, se kterými se při sjednávání a plnění OBJEDNÁVKY/SMLOUVY SMLUVNÍ
STRANY seznámily, jsou důvěrné ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 OZ a dle charakteru mohou rovněž být
předmětem obchodního tajemství některé ze SMLUVNÍCH STRAN dle ust. § 504 OZ, a mají proto zůstat
utajeny. SMLUVNÍ STRANY se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé SMLUVNÍ
STRANY nebudou zveřejňovat žádné informace o OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ ani informace o druhé
SMLUVNÍ STRANĚ a ani jiné informace, se kterými se seznámily v průběhu sjednávání a realizace
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, pokud povinnost uveřejnění takových informací nebude uložena zákonem
nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci; to vše s výjimkami dle VOP.
KNOW-HOW KUPUJÍCÍHO (je-li to aplikovatelné) není PRODÁVAJÍCÍ oprávněn zveřejnit či zpřístupnit
jakékoliv třetí osobě či ho využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby. KNOW-HOW je PRODÁVAJÍCÍ
oprávněn používat pouze v souvislosti s dodáním ZBOŽÍ. Po splnění OBJEDNÁVKY/SMLOUVY či po
jejím zániku jakýmkoli jiným způsobem je PRODÁVAJÍCÍ povinen bez zbytečného odkladu KNOWHOW vrátit KUPUJÍCÍMU a zničit případné veškeré kopie, které si pro dodání ZBOŽÍ pořídil.
PRODÁVAJÍCÍ je povinen zajistit ochranu KNOW-HOW před neoprávněným nakládáním či užitím ze
strany svých zaměstnanců, jakož i jakýchkoliv dalších osob vyjma předchozího písemného souhlasu
KUPUJÍCÍHO.
Je-li při výrobě ZBOŽÍ uplatněn výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví třetích osob, zavazuje se PRODÁVAJÍCÍ zajistit, aby prodejem ZBOŽÍ neoprávněně
nezasáhl do práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob a je povinen zajistit
KUPUJÍCÍMU výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání ZBOŽÍ, které odpovídá účelu
sjednanému OBJEDNÁVKOU/OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU
a není-li takový účel ve
OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ sjednán, účelu obvyklému.
SMLUVNÍ STRANA je oprávněna poskytnout údaje nebo sdělení dle odst. 0 VOP svému zástupci, který ji
zastupuje při právních jednáních ohledně OBJEDNÁVKY/SMLOUVY nebo při právních jednáních
týkajících se práv a povinností ze OBJEDNÁVKY/SMLOUVY vzešlých, nebo osobám tvořícím se
SMLUVNÍ STRANOU koncern dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

11.2

11.3

11.4

12.

PŘECHO VLASTNICTVÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1

Vlastnická práva k DÍLU nebo kterékoliv jeho části přecházejí z PRODÁVAJÍCÍHO na KUPUJÍCÍHO
okamžikem předání ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU nebo okamžikem zaplacení, přičemž rozhodující je podmínka,
která nastane dříve.
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PRODÁVAJÍCÍ nese nebezpečí za vzniklé škody na ZBOŽÍ, které mu předal k realizaci, a to od momentu
jeho převzetí od KUPUJÍCÍHO do okamžiku přejímky dle článku 0. Vlastnické právo k předaným věcem
má KUPUJÍCÍ.
12.3
Riziko případného zničení nebo poškození rozsahu ZBOŽÍ přechází z PRODÁVAJÍCÍHO na
KUPUJÍCÍHO momentem podpisu PROTOKOLU o předání a převzetí ZBOŽÍ.
12.4
PRODÁVAJÍCÍ nese nebezpečí škody na ZBOŽÍ, tj. nese veškerou odpovědnost za všechna rizika, včetně
nebezpečí nahodilé zkázy, za veškeré materiály, které opatřil pro provedení ZBOŽÍ, jakož i za rozpracované
a dokončené práce do okamžiku předání ZBOŽÍ (popř. ucelené části ZBOŽÍ) KUPUJÍCÍMU.
12.5
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že KUPUJÍCÍ má též právo na náhradu škody vzniklé z porušení
povinností nebo prováděním svojí činnosti PRODÁVAJÍCÍHO jemu nebo třetí osobě, a to v plné výši.
SMLUVNÍ STRANY tak vylučují účinky ustanovení § 2050 OZ.
12.6
Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž i na plnou úhradu finančních sankcí (pokuty, penále, apod.)
uložených příslušnými orgány státní správy KUPUJÍCÍMU za porušení povinností (způsobených)
PRODÁVAJÍCÍM, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
12.7
Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody.
12.8
V souladu s § 2894 odst. 2 OZ se SMLUVNÍ STRANY dohodly, že PRODÁVAJÍCÍ je povinen
KUPUJÍCÍMU též odčinit nemajetkovou újmu v případě, že tato újma KUPUJÍCÍMU vznikne.
12.2

13.

SMLUVNÍ POKUTY

13.1

V případě porušení povinností dále uvedených v tomto článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., může
KUPUJÍCÍ, aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, včetně práva
na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu, požadovat po PRODÁVAJÍCÍM následující smluvní
pokutu a PRODÁVAJÍCÍ má povinnost tuto smluvní pokutu zaplatit
KUPUJÍCÍ je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny ZBOŽÍ za každý započatý
den prodlení PRODÁVAJÍCÍHO s řádnou a/nebo včasnou dodávkou ZBOŽÍ.
KUPUJÍCÍ je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny ZBOŽÍ za každou
jednotlivou vadu a den, kdy je PRODÁVAJÍCÍ v prodlení s plněním povinností dle odst. 0 VOP.
SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že výše smluvních pokut uvedených v tomto článku Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.je s ohledem na jimi kalkulovaný hospodářský výsledek této OBJEDNÁVKY/SMLOUVY
přiměřená.
PRODÁVAJÍCÍ je povinen zaplatit smluvní pokutu přímým bankovním převodem na konto KUPUJÍCÍHO
během třiceti (30) dnů po obdržení písemného oznámení. KUPUJÍCÍ je oprávněn, zejména v případě kdy
PRODÁVAJÍCÍ ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst své finanční nároky na smluvní
pokutu vůči následující nebo některé další platbě.
Pokud není v ostatních ustanoveních OBJEDNÁVKY/SMLOUVY uvedeno jinak, zaplacení smluvní
pokuty PRODÁVAJÍCÍM nezbavuje PRODÁVAJÍCÍHO závazku splnit ostatní povinnosti dané mu
OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU.
KUPUJÍCÍ je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den, kdy je
PRODÁVAJÍCÍ v prodlení s plněním povinností dle odst. 0. věta první VOP (tj. zvlášť za prodlení se
zahájením odstraňování vad/y a zvlášť za prodlení s řádným odstraněním vad/y), a to až do dne, kdy
PRODÁVAJÍCÍ zahájí odstraňování vad/y, resp. do dne, kdy budou uspokojena práva KUPUJÍCÍHO z
vad/záruky, či do dne, kdy KUPUJÍCÍ sdělí dle odst. 0 věta druhá VOP PRODÁVAJÍCÍMU, že KUPUJÍCÍ
sám nebo třetí osoba započala s odstraňováním vad/y.
KUPUJÍCÍ je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % PRODÁVAJÍCÍM postoupené/zatížené
peněžité pohledávky vyplývající ze OBJEDNÁVKY/SMLOUVY za každou takovou jednotlivou
postoupenou/zatíženou pohledávku, jejímž postoupením/zatížením PRODÁVAJÍCÍ porušil povinnost dle
odst.1.1.1(c)VOP.
Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti dle VOP a/nebo
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení
stejné povinnosti, pokud se nejedná zjevně o trvající stav, nebo při porušení jiné povinnosti dle VOP a/nebo
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní
pokutou sankcionováno
V případě, že PRODÁVAJÍCÍ způsobí KUPUJÍCÍMU a/nebo třetí osobě porušením svých smluvních či
zákonných povinností a/nebo svým jiným jednáním či opomenutím újmu, je povinen nahradit
KUPUJÍCÍMU a/nebo třetím osobám její skutečnou výši a ušlý zisk, a to v plné výši a bez ohledu na
zavinění a na případnou existenci překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli ve smyslu ustanovení § 2913
odst. 2 OZ
Nárok na náhradu újmy, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není
ustanoveními o smluvních pokutách nijak dotčen a smluvní pokuta se na náhradu újmy nezapočítává
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13.13

13.14

Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY některou ze SMLUVNÍCH STRAN či oběma Smluvními stranami.
SMLUVNÍ STRANA v případě prodlení s plněním peněžitého závazku vyplývajícího z VOP a/nebo
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY uhradí druhé SMLUVNÍ STRANĚ úrok z prodlení odpovídající výši
stanovené předpisy práva občanského.
Úrok z prodlení, smluvní pokuta a/nebo náhrada újmy je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne
obdržení výzvy oprávněné SMLUVNÍ STRANY k úhradě spolu s příslušnou Fakturou.

14.

ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

14.1

PRODÁVAJÍCÍ se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, technického, finančního,
výrobního a jiného charakteru, zejména poskytnutého softwaru, projekční dokumentace apod., týkajících se
KUPUJÍCÍHO, se kterými byl PRODÁVAJÍCÍ seznámen po dobu trvání spolupráce SMLUVNÍCH
STRAN písemnou nebo verbální formou, a to i tehdy pokud je nelze považovat za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., OZ. Tím se rozumí zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým
by byly zveřejněny či poskytnuty třetí osobě či využity jinak, než pro účel pro který byly
PRODÁVAJÍCÍMU zpřístupněny.
PRODÁVAJÍCÍ bude s informacemi nakládat, tak aby nedošlo k jejich změně, zničení či ztrátě, případně
jinému zneužití. PRODÁVAJÍCÍ bere na vědomí, že v případě nepřesných či neúplných informací
KUPUJÍCÍ neodpovídá za škody tím způsobené.
PRODÁVAJÍCÍ
má
povinnost
dodržovat
mlčenlivost
deset
let
po
skončení
této
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY.
V případě, že PRODÁVAJÍCÍ nedodrží povinnost mlčenlivosti, může KUPUJÍCÍ požadovat odstranění
závadného stavu, náhradu škody v penězích, popřípadě vydání bezdůvodného obohacení. Smluvní pokuta je
stanovena na 50 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti PRODÁVAJÍCÍHO.

14.2

14.3
14.4

15.

ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY/SMLOUVY

15.1

KUPUJÍCÍ je oprávněn kdykoli odstoupit od OBJEDNÁVKY/SMLOUVY na základě jejího podstatného
porušení. Odstoupení od OBJEDNÁVKY/SMLOUVY dle tohoto článku 0. VOP bude provedeno
prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení ZHOZOVITELI,
není-li v oznámení o odstoupení uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.
KUPUJÍCÍ je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze OBJEDNÁVKY/SMLOUVY,
oprávněn odstoupit od OBJEDNÁVKY/SMLOUVY v případech dále uvedených podstatných porušení
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM, a to prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení
doručeného PRODÁVAJÍCÍMU:

15.2

(a)

druhá SMLUVNÍ STRANA neplní řádně povinnosti dle OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, byla na
tuto skutečnost druhou Smluvní stranou písemně, či emailovou zprávou upozorněna a
nezjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, nebo

(b)

jestliže v průběhu plnění OBJEDNÁVKY/SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍ vstoupí do likvidace
nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek
PRODÁVAJÍCÍHO nebo se PRODÁVAJÍCÍ stane jinak platebně neschopným, nebo

(c)

v případě, že PRODÁVAJÍCÍ provede zápočet jakékoli své pohledávky či její části vůči
KUPUJÍCÍMU bez předchozího písemného souhlasu KUPUJÍCÍHO, nebo

(d)

jestliže se PRODÁVAJÍCÍ stane nespolehlivým plátcem dle ZoDPH, v platném znění, nebo

(e)

PRODÁVAJÍCÍ nebude schopen dodržet hodnoty garantovaných parametrů nebo hodnota
garantovaných parametrů se bude pohybovat v hodnotách neakceptovatelných KUPUJÍCÍM.
PRODÁVAJÍCÍ má právo prokázat hodnotu garantovaných parametrů maximálně ve dvou
opakovaných testech. Druhý, poslední opakovaný test musí proběhnout nejpozději do tří (3)
měsíců od původního testu, nebo

(f)

v případě, že působení vyšší moci dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. VOP trvá déle
než šedesát (60) DNŮ.

Odstoupení od OBJEDNÁVKY/SMLOUVY dle tohoto článku 0 VOP je účinné dnem doručení oznámení o
odstoupení PRODÁVAJÍCÍMU, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.
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15.3

15.4

SMLUVNÍ STRANA, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, je povinna druhé Smluvní straně nahradit náklady s odstoupením spojené,
tím není dotčen § 2005 OZ; při odstoupení od OBJEDNÁVKY/SMLOUVY ze strany KUPUJÍCÍHO je
KUPUJÍCÍ oprávněn koupit od třetí osoby ZBOŽÍ či jeho část v množství, druhu a kvalitě, které by
odpovídaly řádnému dodání ZBOŽÍ či jeho části bez vad dle OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, přičemž
PRODÁVAJÍCÍ je povinen uhradit KUPUJÍCÍMU náklady s tím spojené, které přesahují kupní cenu
ZBOŽÍ nebo v případě dodání části ZBOŽÍ alikvotní část kupní ceny ZBOŽÍ, a to do 14 dnů ode dne, kdy
bude k jejich náhradě KUPUJÍCÍM vyzván.
V případě, že je předmětem OBJEDNÁVKY/SMLOUVY závazek k opakované či soustavné činnosti
(zejm. pro rámcové OBJEDNÁVKY/SMLOUVY na koupi ZBOŽÍ), je SMLUVNÍ STRANA oprávněna
takový smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhé Smluvní straně.

16.

PRÁVNÍ VÝCHODISKA OBJEDNÁVKY/SMLOUVY A ROZHODNÉ PRÁVO

16.1

SMLOUVA je uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících OZ a řídí se právním řádem České
republiky.
Pokud dojde v průběhu plnění OBJEDNÁVKY/SMLOUVY ke změnám zákonů anebo jiných obecně
závazných předpisů, které se vztahují k provádění OBJEDNÁVKY/SMLOUVY, je PRODÁVAJÍCÍ
povinen na takovéto změny KUPUJÍCÍHO neprodleně písemně upozornit a v případě, že o to KUPUJÍCÍ
PRODÁVAJÍCÍHO požádá, upravit předmět a způsob dodávky ZBOŽÍ podle těchto změn v souladu
s VOP.

16.2

17.

ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1

V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi KUPUJÍCÍM a PRODÁVAJÍCÍM ve
spojitosti se OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli problému
týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace ať již v průběhu provedení ZBOŽÍ nebo po jeho
skončení, se SMLUVNÍ STRANY zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby uvedené spory vyřešily
vzájemným smírným jednáním na úrovni zástupců SMLUVNÍCH STRAN.
Jestliže se SMLUVNÍM STRANÁM nepodaří vyřešit tyto spory vzájemným jednáním na úrovni zástupců
SMLUVNÍCH STRAN do třiceti (30) dnů od zahájení jednání dle článku 16., může kterákoliv SMLUVNÍ
STRANA předložit spor příslušnému obecnému soudu KUPUJÍCÍHO v České republice.

17.2

18.

VYŠŠÍ MOC

18.1

SMLUVNÍ STRANY jsou zbaveny povinnosti nahradit škodu za částečné nebo úplné neplnění povinností
daných OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem
nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí podle ustanovení §2913 odst. (2) občanského
zákoníku. Povinnost nahradit škodu však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo
kontrolu SMLUVNÍ STRANY, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY
a
která
ji
brání
v
plnění
závazků
vyplývajících
ze
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce,
požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového
odvětví.
O vzniku situace vyšší moci a jejích projevech a důsledcích uvědomí SMLUVNÍ STRANA odvolávající se
na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 DNŮ od dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděla, druhou
SMLUVNÍ STRANU e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude
druhá SMLUVNÍ STRANA informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží
SMLUVNÍ STRANA odvolávající se na vyšší moc druhé SMLUVNÍ STRANĚ důkaz o této skutečnosti.
V případě, že okolnosti, které lze hodnotit jako vyšší moc, budou pokračovat po dobu delší než 60 DNŮ,
SMLUVNÍ STRANY se sejdou a dohodnou na vzájemně přijatelném řešení. V případě, že se SMLUVNÍ
STRANY nedohodnou na vzájemně přijatelném řešení, platí ustanovení článku Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů..

18.2

18.3

18.4

19.

POSTOUPENÍ OBJEDNÁVKY/SMLOUVY

19.1

Případné postoupení OBJEDNÁVKY/SMLOUVY jako celku nebo její části je možné pouze s předchozím
písemným souhlasem druhé SMLUVNÍ STRANY.
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20.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

20.1

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OBJEDNÁVKY/SMLOUVY/ OBJEDNÁVKY/SMLOUVY nebo
těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení
OBJEDNÁVKY/SMLOUVY/ OBJEDNÁVKY/SMLOUVY nebo těchto VOP. SMLUVNÍ STRANY se v
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které
by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
PRODÁVAJÍCÍ prohlašuje, že mu při jednání o uzavření této OBJEDNÁVKY/SMLOUVY byly ve smyslu
§ 1728 OZ sděleny všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k posouzení možnosti uzavřít tuto
OBJEDNÁVKU/SMLOUVU a že neočekává ani nepožaduje od KUPUJÍCÍHO žádné další informace
v této věci.
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
SMLUVNÍ STRANY vylučují použití ustanovení § 2107 odst. (3), § 2110, § 2111 a § 2591 a § 2627 odst. 1
věty druhé a § 2627 odst. 2 OZ. V případě, že nebyla sjednána zálohová platba, vylučují SMLUVNÍ
STRANY dále použití ustanovení § 2611 OZ.
PRODÁVAJÍCÍ tímto prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 1764 a násl. OZ na sebe bere nebezpečí změny
okolností a není tedy oprávněn domáhat se po KUPUJÍCÍMU a/nebo soudně obnovení jednání o této
OBJEDNÁVCE/SMLOUVĚ z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a
povinnostech SMLUVNÍCH STRAN.
SMLUVNÍ STRANY vylučují pro tuto OBJEDNÁVKU/SMLOUVU nebo uzavření DODATKU k ní
použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ.
SMLUVNÍ STRANY tímto dále prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto
OBJEDNÁVKOU/SMLOUVOU se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 OZ nepřihlíží k obchodním
zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující
účinky.
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že žádná ze SMLUVNÍCH STRAN není oprávněna vtělit do podoby
cenného papíru jakékoliv právo plynoucí ze OBJEDNÁVKY/SMLOUVY či jejího porušení.
VOP jsou platné a účinné ode dne 13.06.2017.
Dnem účinnosti VOP se ruší VOP platné od 14.9.2015.

20.2

20.3
20.4

20.5

20.6
20.7

20.8
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