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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
společnosti FABIO PRODUKT spol. s r.o. 

účinné od 25. 5. 2018 
 

         
  

I. Všeobecná ustanovení 

1. Společnost FABIO PRODUKT spol. s r.o. se sídlem Holín čp. 92, 506 01, IČ: 25252933, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10216 (dále jen 

„Prodávající“) vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují právní vztahy 

vzniklé při prodeji zboží Prodávajícího, pokud se smluvní strany v kupní smlouvě, rámcové kupní 

smlouvě nebo objednávce (dále jen „kupní smlouva“, popř. jen „smlouva“) výslovně dohodnou na 

jejich aplikaci. 

2. Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem. 

3. Způsob zpracování poskytnutých osobních údajů je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 

Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Více informací o 

způsobu zpracování osobních údajů a o právech s tím souvisejících jsou k dispozici na webových 

stránkách Prodávajícího http://www.fabioprodukt.cz/ke-stažení/. 

4. Kupní smlouva, přílohy kupní smlouvy a tyto VOP spolu tvoří úplnou a celistvou kupní smlouvu, 

která představuje souhrn práv a povinností smluvních stran týkajících se dodání zboží dle podmínek 

kupní smlouvy. V případě, že vznikne nesoulad či rozpor mezi kupní smlouvou, přílohami kupní 

smlouvy a těmito VOP, mají tyto dokumenty právní přednost v následujícím pořadí: kupní smlouva, 

přílohy kupní smlouvy, VOP. Tyto VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají 

kogentní povahu. 

5. Kupní smlouva je uzavřená v okamžiku, kdy se smluvní strany v písemné formě shodnou na všech 

náležitostech v ní uvedených.  
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II. Způsob a místo dodání 

1. Místem dodání je adresa uvedená kupujícím ve smlouvě jako adresa dodací. V případě osobního 

odběru je místem dodání zboží sklad prodávajícího uvedený ve smlouvě. 

2. Veškerá ustanovení týkající se prodeje, transportu a změny vlastnických práv ke zboží se řídí 

mezinárodními pravidly pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010, poslední znění. 

3. V případě, že kupující nepředá prodávajícímu včas a řádně přepravní dispozice pro dodání zboží, je 

prodávající oprávněn: 

-  po předchozím písemném vyrozumění kupujícího odeslat zboží do obvyklého místa plnění a zvolit i 

dopravní prostředek. Pokud není obvyklé místo plnění je prodávající oprávněn zboží odeslat na 

adresu sídla kupujícího. Náklady na dopravu budou vycházet z jednotlivých smluv. 

- Od smlouvy jednostranným úkonem odstoupit, odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného 

oznámení o odstoupení kupujícímu. V tomto případě je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím 

náhradu veškeré škody, která mu tím vznikla, tj. vč. ušlého zisku 

4. Způsob dodání je uveden ve smlouvě. V případě, že si kupující přepravu zboží zajistí sám, popř. si 

zajistí dopravu prostřednictvím svého smluvního dopravce, je kupující povinen předat prodávajícímu 

seznam registračních značek vozů, kterými bude přeprava zboží realizována, datum uskutečnění 

převzetí zboží kupujícím nebo jeho smluvním dopravcem vč. potřebných dokladů týkajících se 

jednotlivých dopravních prostředků. Prodávající sdělí e-mailem, popř. SMS,  kupujícímu příslušný 

PIN kód potřebný pro převzetí zboží kupujícím nebo jeho smluvním dopravcem. Kupující je 

odpovědný za nakládání s PIN kódem potřebným pro převzetí zboží a prodávající není odpovědný za 

případné zneužití tohoto PIN kódu. 

5. Pro včasné a řádné dodání zboží prodávajícím se kupující zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost 

v souladu s kupní smlouvou a těmito VOP. Pokud je kupující v prodlení se splněním jakékoliv své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo z těchto VOP, popř. jakýmkoliv způsobem znemožní 

prodávajícímu splnit povinnost dodat zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží včas splněna, 

pokud bylo nejpozději v poslední den dohodnuté doby plnění zboží v místě plnění zboží připravené 

k odeslání nebo odevzdání a prodávající kupujícímu odeslal o této skutečnosti zprávu. 

 

III. Kupní cena, platební podmínky a zajištění kupní ceny 

1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě, a to na základě 

vystaveného daňového dokladu prodávajícím.  

2. Prodávající vystaví daňový doklad, který bude splňovat všechny zákonné náležitosti daňového 

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude plnit funkci 

účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, popř. dle jiných právních 

předpisů. 

3. Lhůta splatnosti faktur je uvedena v kupní smlouvě. Pokud není lhůta splatnosti v kupní smlouvě 

uvedena, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím uhrazení zálohy na kupní cenu 

objednaného zboží až do výše 100 % kupní ceny zboží. Za tím účelem vystaví prodávající kupujícímu 

zálohovou fakturu.  

4. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání celé fakturované částky na účet 

prodávajícího uvedeného ve smlouvě nebo po předání hotovosti prodávajícímu při osobním odběru. 

Pokud kupující úhradu provede na jiný bankovní účet prodávajícího, než je uveden na faktuře či 
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smlouvě a prodávajícímu vzniknou tak dodatečné náklady, budou tyto náklady přednostně uhrazeny 

z připsané částky. Zbývající částka tak bude považována za nezaplacenou část původní pohledávky. 

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle kupní smlouvy je prodávající oprávněn 

požadovat a kupující je povinen uhradit úroky z prodlení z dlužné částky ročně ve výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází 

kalendářnímu pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Smluvní strany 

se dohodly na vyloučení aplikace § 1971 NOZ. Prodávající má právo na náhradu škody vzniklé 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

6. Prodávající je oprávněn v případě, že se kupující octne v prodlení s úhradou jakýchkoli částek z kupní 

smlouvy či jakýchkoli jiných smluv uzavřených s prodávajícím, s okamžitou účinností zastavit další 

dodávky zboží dle kupní smlouvy a od kupní smlouvy odstoupit. Neplnění dodávek z předchozího 

důvodu není porušením smlouvy ze strany prodávajícího a prodávající nenese odpovědnost za 

případné tím způsobené škody. 

7. Pokud se bude dle kupní smlouvy jednat o vývoz zboží do členského státu Evropské unie dle 

příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a vývoz 

zboží bude osvobozen od DPH, zavazuje se kupující prokázat prodávajícímu dodání zboží do jiného 

členského státu doložením CMR a prohlášením kupujícího nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo 

přepraveno do jiného členského státu, popř. dodání zboží do jiného členského státu doložit dalšími 

důkazními prostředky. 

8. V kupní smlouvě si smluvní strany mohou dohodnout kreditní limit pro kupujícího, do kterého pak 

bude prodávající uvolňovat zboží dle objednávek kupujícího. Kreditní limit se rovná součtu 

neuhrazených pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých z dodávek zboží vč. DPH. Do 

tohoto limitu se započítávají i budoucí pohledávky prodávajícího za kupujícím, které vzniknou 

z akceptovaných objednávek nebo kupních smluv, na jejichž základě vznikne prodávajícímu závazek 

dodat v budoucnu kupujícímu zboží. 

9. Pokud je v kupní smlouvě stanoven kreditní limit, a tento kreditní limit není zároveň pojistným 

limitem pohledávek u pojišťovací společnosti prodávajícího, může prodávající požadovat a kupující 

je pak povinen poskytnout do výše stanoveného kreditního limitu zajištění ve formě zástavy, ručení 

(pro přijetí prodávajícím dle § 2018 NOZ) nebo bianko směnky vlastní, tj. směnky vystavené 

kupujícím a avalované fyzickou osobou. Takto vystavené směnky s nevyplněnými údaji směnečné 

sumy a datem splatnosti budou uloženy v sídle prodávajícího, který je v případě, že kupující nesplní 

závazek vyplývající ze smlouvy, oprávněn tuto směnku vyplnit a předložit ji kupujícímu k zaplacení. 

10. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny a budou mu vyčísleny úroky 

z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky prodávajícím, započte se plnění kupujícího 

nejprve na vyčíslené náklady již určené, pak na úroky z prodlení, a nakonec na jistinu. Smluvní strany 

se dohodly na vyloučení aplikace § 1932 odst. 2 NOZ. 

11. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, popř. jiných povinností kupujícího 

vyplývajících ze smlouvy či těchto VOP, je prodávající oprávněn realizovat zajištění, tj. vyzvat 

ručitele k plnění, realizovat zástavní právo či vyplnit směnečnou sumu na bianko směnce až do 

celkové výše dluhu kupujícího vzniklého ze smlouvy, který je aktuální ke dni vyplnění, tj. do výše 

nesplacených kupních cen za dodávky zboží vč. příslušenství, smluvní pokutou, nárokem na náhradu 

škody, případně dalšími sankcemi.  

12. Směnka bude splatná sedmý kalendářní den ode dne vyplnění směnky. 
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IV. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží 

1. Vlastnické právo ke zboží nabude kupující až úplnou úhradou kupní ceny dle podmínek uvedených 

v kupní smlouvě. 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího za podmínek dodací doložky INCOTERMS 2010. 

Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, však nezbavuje 

kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 

V. Kvalita, hmotnost, množství zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství, jakosti a provedení tak, jak je stanovené v kupní 

smlouvě.  

2. Pro zajištění správné hmotnosti používají smluvní strany řádně ověřené měřící zařízení. V případě 

sporu se smluvní strany zavazují, že si vymění příslušné informace o použitých vážících zařízeních a 

doloží platnost ověření použitého zařízení příslušnými dokumenty.  V případě použití kolejových 

nebo silničních vah musí být zboží váženo v podmínkách tzv. statického režimu vážení. 

3. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu sjednané zboží ve sjednané kvalitě, hmotnosti a množství 

a povinnost kupujícího toto sjednané zboží odebrat se považuje za splněnou, pokud množství 

skutečně dodaného a odebraného zboží se bude od celkového množství zboží sjednaného kupní 

smlouvou lišit maximálně o 5 %. 

4. Pokud množství dodaného zboží bude menší, než bylo sjednáno v kupní smlouvě snížené o toleranci 

dle čl. V bod 3 těchto VOP, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 % 

z ceny takto nedodaného množství zboží sníženého o toleranci dle čl. V bod 3 VOP. 

5. Pokud kupující odebere od prodávajícího menší množství zboží, než je sjednáno v kupní smlouvě 

snížené o toleranci dle čl. V bod 3 těchto VOP, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní 

pokutu ve výši 2 % z ceny takto neodebraného množství zboží sníženého o toleranci dle čl. V bod 3 

VOP. 

6. Úhradou smluvní pokuty dle předcházejících ustanovení zaniká povinnost dodat nebo odebrat 

zbývající množství zboží, ohledně něhož je smluvní pokuta placena, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak. 

7. Závazek zaplatit smluvní pokutu dle předchozích ustanovení nevzniká, pokud porušení povinností 

některé ze smluvních stran bylo způsobeno mimořádně nepředvídatelnými a nepřekonatelnými 

překážkami nebo okolnostmi Vyšší moci. 

8. V případě odstoupení od kupní smlouvy některou ze smluvních stran, zůstává již vzniklé právo na 

zaplacení smluvní pokuty dle předcházejících ustanovení zachováno. 

9. Jakákoliv ujednaná smluvní pokuta dle příslušných ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP 

nezbavuje poškozenou smluvní stranu práva na náhradu škody způsobené takovým porušením 

smluvní povinnosti druhou smluvní stranou a povinnosti smluvní strany porušující svoji povinnost 

takovou škodu nad rámec uhrazené smluvní pokuty zaplatit. 
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VI. Odpovědnost za vady zboží 

1. Za vadné se považuje takové dodané zboží, které neodpovídá co do množství, jakosti, provedení či 

balení podmínkám stanovených v kupní smlouvě. Vady zboží je kupující povinen prodávajícímu 

důvěryhodným způsobem prokázat. 

2. Kupující je tak povinen bez zbytečného odkladu při převzetí zboží prohlédnout. Vady zjistitelné při 

prohlídce zboží je kupující povinen zaznamenat do nákladního či dodacího listu přepravce a písemně 

oznámit prodávajícímu nejpozději do 5 kalendářních dnů od provedení prohlídky. Vady zjistitelné až 

laboratorním rozborem je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu do 14 kalendářních dnů 

od provedení rozboru, nejpozději však do 30 dnů od dodání zboží do místa dodání či do 30 dnů od 

osobního převzetí zboží. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady. 

3. Hmotnostní rozdíly, poškození obalů, vady jakosti či znehodnocení zboží musí kupující na žádost 

prodávajícího doložit prodávajícímu v rámci uplatněné reklamace i dokladem potvrzeným nezávislou 

kontrolní společností (odbornou třetí osobou). Zjistí-li kupující poškození dopravního prostředku 

nebo okolnosti nasvědčující úbytku zboží, je kupující povinen požádat dopravce o převážení zásilky 

a v případě zjištění odchylky od hmotnosti, uvedené v přepravním dokladu, požádat o sepsání 

příslušného zápisu a reklamaci uplatnit u dopravce. Hmotností rozdíly u zásilek, přepravovaných po 

železnici se řeší na základě Přepravního řádu ČD. 

4. Prodávající sdělí do 5 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení kupujícího o zjištěných 

vadách návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo s odůvodněním reklamaci odmítne. I po této 

lhůtě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže její neoprávněnost. 

5. Zboží, u kterého kupující uplatňuje vady, je kupující povinen uskladnit odděleně od ostatního zboží 

a nesmí se zbožím nakládat způsobem, který by znemožnil kontrolu reklamovaných vad 

prodávajícím. Prodávající je oprávněn vyslat svého zástupce ke kupujícímu za účelem prověření 

stížnosti či reklamace a kupující je povinen umožnit zástupcům prodávajícího prohlídku 

reklamovaného zboží. 

6. V případě písemného uznání oprávněné reklamace prodávajícím, může kupující požadovat dodání 

zboží náhradou za vadné či chybějící zboží nebo může kupující požadovat slevu z kupní ceny.  

7. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že dodáním vadného zboží byla kupní smlouva 

porušena podstatným způsobem. Právo odstoupit od kupní smlouvy nevzniká v případě, kdy kupující 

není schopen vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel a převzal. 

8. V případě dodání náhradního zboží nebo v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je 

kupující povinen vrátit prodávajícímu reklamované zboží ve stavu, v jakém je od prodávajícího 

převzal. Kupující není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího vrátit zboží 

prodávajícímu před skončením reklamačního řízení. 

9. Pokud kupující poruší svoji povinnost včas zboží prohlédnout nebo včas oznámit vady prodávajícímu 

dle těchto VOP, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z odpovědnosti za 

vady v takovém případě nevznikají. 

10. V případě nutnosti prokázat existenci vad na zboží prostřednictvím externího posouzení, náklady 

s tímto posouzením hradí ta smluvní strana, která si takové posouzení zadala, s tím, že má právo 

uplatnit nárok na náhradu těchto nákladů vůči druhé smluvní straně v případě, že závěr vyřízení 

reklamace bude svědčit v její prospěch. 
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VII. Odstoupení od kupní smlouvy 

1. Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy mimo jiných případů stanovených 

těmito VOP v případě, že se druhá smluvní strana dopustí podstatného porušení povinností 

vyplývajících pro ni z kupní smlouvy či těchto VOP. Za podstatné porušení smluvních povinností se 

považuje zejména: 

- Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoli částek splatných dle kupní smlouvy nebo 

těchto VOP delším než 30 dnů 

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dnů 

- Prodlení kupujícího s odběrem zboží delším než 30 dnů 

2. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující 

od kupní smlouvy druhé smluvní straně s uvedením důvodu pro odstoupení. 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy z důvodu neodebraného nasmlouvaného zboží v řádném 

termínu dle kupní smlouvy Kupujícím je Prodávající oprávněn po písemné výzvě k odběru zboží, kde 

Prodávající vyzve Kupujícího k plnění v náhradním termínu dle podmínek Prodávajícího, zboží 

prodat jiné osobě a fakturovat Kupujícímu náklady, které mu prodejem nasmlouvaného zboží jiné 

osobě vznikly (např. rozdíl ceny). Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné 

nároky na náhradu škody. 

4. Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z kupní smlouvy, 

s výjimkou práva na úhradu již odebraného zboží, na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty 

a ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi stranami a 

úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení kupní smlouvy. Byl-li dluh zajištěn nedotýká se 

odstoupení ani zajištění. 

VIII. Náhrada škody 

1. Ta smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající z kupní smlouvy, je povinna nahradit 

druhé straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinností způsobila. 

2. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavírání kupní smlouvy povinná strana 

jako důsledek svého možného porušení smluvních povinností předpokládala nebo kterou bylo možné 

předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež povinná strana v uvedené době znala nebo znát měla. 

Toto ustanovení neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí. 

3. Povinnost nahradit škodu nevzniká v případě, kdy nesplnění povinností povinnou stranou bylo 

způsobeno jednáním poškozené strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana 

povinna. Smluvní strana, která se dopustila porušení povinností a prokáže, že takové porušení 

povinností bylo důsledkem působení mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nebo 

vyšší moci, není povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tím způsobenou. 

4. Pokud kterákoli ze smluvních stran svým jednáním poruší kterékoli povinnosti vyplývající z kupní 

smlouvy nebo VOP a v důsledku takového porušení povinností vznikne druhé smluvní straně nebo 

oběma smluvním stranám škoda, využijí smluvní strany veškerého úsilí a prostředků ke smírnému 

mimosoudnímu řešení náhrady této škody. 

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy některou ze smluvních stran, právo na náhradu škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností poškozené smluvní straně zůstává. 
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IX. Vyšší moc 

1. Smluvní strany nejsou odpovědny za jakékoli nesplnění povinností vyplývající z kupní smlouvy či 

VOP s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění nebo prodlení bylo způsobeno 

mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné 

strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen „vyšší moc“). Překážka vzniklá z osobních 

poměrů povinné strany nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 

v prodlení, ani překážka, kterou byla povinná strana povinna překonat, ho však z odpovědnosti za 

splnění závazku nezprostí.  

2. Za Vyšší moc se pro účely kupní smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v přecházejícím 

odstavci, považují zejména: 

- havárie nebo závažná porucha výrobního zařízení prodávajícího nebo výrobního zařízení dodavatele 

surovin nebo polotovarů pro prodávajícího 

- přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, vichřice nebo jiné 

atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu 

- války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky 

- rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy 

státu, orgánů státní správy nebo samosprávy 

3. Ta smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známe 

skutečnosti, že v důsledku nastalé události Vyšší moci poruší povinnosti vyplývající z kupní smlouvy 

či VOP, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu 

a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění. 

4. V případě, že působení Vyšší moci je delší než 90 dní, může kterákoliv smluvní strana od kupní 

smlouvy odstoupit. 

X. Vyloučení exkluzivity 

1. Žádné ustanovení kupní smlouvy ani těchto VOP není a nebude chápáno ani vykládáno jako 

poskytnutí jakékoli exkluzivity prodávajícím kupujícímu pro určitou oblast nebo pro určité zákazníky 

kupujícího. 

XI. Volba práva 

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a VOP, jejich zajištění, změny a 

zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

2. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 a norem 

mezinárodního práva je vyloučena.  

XII. Řešení sporů 

1. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu ke kupní smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli 

spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí ke smírnému vyřešení vzniklého sporu. 

2. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírně mimosoudní cestou, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna předložit 

spor k rozhodnutí věcně příslušnému soudu místně příslušnému dle sídla prodávajícího. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu jakékoliv změny 

identifikačních údajů jakou jsou např. změna názvu firmy, změna sídla, bankovního spojení, DIČ, 

doručovací adresy atd. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu každou změnu 

v personálním a každou změnu ovládající osoby ve smyslu platných právních předpisů. V případě 

porušení této povinnosti vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která přímo či nepřímo 

v důsledku porušení této povinnosti kupujícím vznikne. 

2. Prodávající má právo písemně od smlouvy odstoupit v případě, že změna v personálním obsazení 

statutárního orgánu kupujícího, popř. jeho ovládající osoby bude prodávajícím vyhodnocena jako 

vysoce riziková. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení kupujícímu. 

3. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí 

osobu. 

4. Kupující se zavazuje, že neposkytne, nezpřístupní, ani jinak neumožní přístup jakékoli třetí osobě 

nebo nevyužije pro sebe nebo pro jiného, nepoužije v rozporu s účelem smlouvy jakékoli informace 

konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné 

kupujícímu zpřístupněné prodávajícím přímo či nepřímo, v hmotné či nehmotné podobě nebo se 

kterými se seznámí v souvislosti s plněním povinností dle smlouvy (dále jen „povinnost 

mlčenlivosti“). 

5. V případě poručení povinnosti mlčenlivosti se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní 

pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

6. Povinnost mlčenlivosti neplatí ohledně informaci: 

- které kupující získal před uzavřením smlouvy, aniž by porušil jakoukoli právní povinnost 

- které prodávající sám poskytl třetí straně nebo je zveřejnil před uzavřením smlouvy nebo v době její 

platnosti 

- které se staly obecně dostupnými před uzavřením smlouvy nebo v době její platnosti bez porušení 

povinnosti mlčenlivosti některé ze smluvních stran 

- které budou prodávajícím při poskytnutí nebo zpřístupnění výslovně písemně označeny jako 

informace, na které se povinnost mlčenlivosti nevztahuje, a 

- jejichž poskytnutí je nezbytné pro účely plnění smlouvy, a to pouze k poskytnutí takových informací 

schváleným subdodavatelům kupujícího a za podmínky, že takový subdodavatel bude k ochraně 

informací zavázán minimálně ve stejném rozsahu, jako je zavázán kupující. 

7. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou a trvají 

na dosažení úplné shody o celém obsahu písemného dodatku a jeho náležitostech. 

8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1764 – 1766 NOZ. 

9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1798 – 1801 NOZ. 

10. Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené 

nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce kupujícího, 

které nejsou v souladu s těmito VOP, se na smluvní vztah založený touto smlouvou nepoužijí. 

11. Tyto VOP jsou závazné a mají přednost před zvyklostmi a praxí mezi prodávajícím a kupujícím. 

12. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném 

v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě 

prokazatelně dohodnuto jinak. 
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13. Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na 

platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo 

nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému 

původním ustanovením a těmto VOP jako celkem. 
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