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1. Vymezení pojmů  

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej Zboží (dále jen „VOP“) upravují 
obchodní závazkové vztahy při dodávkách Zboží společností J.P.PLAST, s.r.o., 
IČ: 46971696, se sídlem Kyjov, Svatoborská 988, PSČ: 697 01, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7298, 
Kupujícímu a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Prodávajícího                               
s Kupujícím. Tyto VOP jsou součástí každé nabídky Prodávajícího a jsou 
zveřejňovány umístěním na internetových stránkách Prodávajícího 
dostupných na webové adrese http://jpplast.eu/download/. 

1.2. „Prodávajícím“ se pro účely těchto VOP rozumí společnost J.P.PLAST, s.r.o., IČ: 
46971696, se sídlem Kyjov, Svatoborská 988, PSČ: 697 01, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7298. 

1.3.  „Kupujícím“ se pro účely těchto VOP rozumí Podnikatel, který s Prodávajícím 
uzavřel Smlouvu. 

1.4. „Podnikatelem“ se pro účely těchto VOP rozumí každý, kdo samostatně 
vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 
nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak, platí ve smyslu ustanovení 
§ 430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), 
že zaměstnanci Podnikatele jsou zmocněni k uzavírání Smluv za Podnikatele 
jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito VOP s Prodávajícím a současně 
jsou oprávnění přijímat plnění z těchto Smluv; oprávnění jednat za 
Podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce 
podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu 
Podnikatele.   

1.5.  „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí rámcová kupní smlouva, kupní 
smlouva nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

1.6. „Zbožím“ se pro účely těchto VOP rozumí veškerý sortiment nabízený 
Prodávajícím ke koupi.  

 
2. Úvodní ustanovení  

2.1. Tyto VOP upravují a platí pro veškeré dodávky Zboží, které je Prodávajícím 
dodáváno Kupujícímu na základě Smlouvy, pokud není v konkrétní Smlouvě 
výslovně a v písemné formě uvedeno něco jiného.   

2.2. Tyto VOP jsou dle ustanovení § 1751 Občanského zákoníku nedílnou součástí 
každé Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím a platí v plném 
rozsahu, ledaže se Prodávající a Kupující písemně dohodnou na některých 
podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání Smlouvy přednost 
před těmito VOP.  

2.3. Kupující uznává tyto VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být 
provedena na základě Smlouvy.  

2.4. Tyto VOP jsou platné od 1. 4. 2014. Prodávající je oprávněn tyto VOP 
jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VOP se řídí právní vztahy uzavřené 
po dni účinnosti změněných VOP.  

2.5. Právní otázky neupravené těmito VOP ani Smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České 
republiky. Působnost Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží ze dne                   
11. 4. 1980 je vyloučena.  

2.6. Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky Zboží Prodávajícího. Případné 
nákupní či odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce 
Kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce Kupujícího, se na 
smluvní vztah založený Smlouvou nepoužijí.  

2.7. Ustanovení § 1798 - § 1801 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 
3.  Uzavření Smlouvy 

3.1. Objednávky Zboží uskutečňuje Kupující na základě nabídky Prodávajícího 
písemnou formou s uvedením jeho identifikačních údajů, přesného vymezení 
objednávaného Zboží a jeho množství, ceny Zboží a s uvedením místa                     
a termínu dodání, způsobu přepravy Zboží, a to písemným dopisem,                       
e-mailem nebo telefaxem. Zasláním objednávky Prodávajícímu se má za to, že 
Kupující v plném rozsahu akceptuje tyto VOP.  

3.2. Jakmile písemná objednávka Kupujícího dojde Prodávajícímu, je Prodávající 
povinen ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od 
obdržení objednávky, písemně potvrdit (dále jen „Potvrzení objednávky“) 
nebo Kupujícího informovat o nemožnosti objednané Zboží dodat.  

3.3. Potvrzení objednávky musí obsahovat zejména identifikační údaje 
Prodávajícího a Kupujícího, přesné označení Zboží, a to co do druhu                         
a množství, cenu Zboží, termín a místo určení, způsob přepravy Zboží.  

3.4. Pokud Potvrzení objednávky obsahuje náležitosti uvedené v  bodu 3.3 těchto 
VOP a pokud se tyto shodují s údaji v objednávce Kupujícího dle bodu 3.1. 
těchto VOP, je Smlouva uzavřena okamžikem odeslání Potvrzení objednávky 
Kupujícímu. V opačném případě je Smlouva uzavřena uplynutím 5 (pěti) 
pracovních dnů po odeslání Potvrzení objednávky, pokud Kupující písemně 
nevznesl proti odeslanému Potvrzení objednávky jakoukoli námitku.  

3.5. V případě, že je Prodávajícímu v okamžiku obdržení objednávky známo, že 
nebude z objektivních důvodů (zejména z důvodu výkyvů směnného kurzu, 
krátké požadované doby dodání Zboží apod.) schopen splnit objednávku co se 
týče množství Zboží či místa či termínu plnění, je povinen okamžitě po 
obdržení objednávky vyrozumět písemně Kupujícího o potřebě změny 
objednávky. Takový postup Prodávajícího zakládá nový návrh, kterým není 
Kupující vázán. Nový návrh Prodávajícího vyžaduje písemné potvrzení 
Kupujícím. Pokud tak Kupující neučiní do  3 (tří)  pracovních dnů od obdržení 
nového návrhu, považuje se tento návrh za zaniklý.  

3.6. Údaje o Zboží (např. hmotnost, rozměry, ceny, poskytované služby, …), které 
jsou uvedeny v katalozích, prospektech, inzerátech, vyobrazeních, cenících               
a jiných propagačních a obchodních dokumentech Prodávajícího jsou pro 
Prodávajícího závazné jen v případě, pokud je na ně v Potvrzení objednávky 
výslovně odkazováno. 

 

4.  Kupní cena  

4.1. Nebylo-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného, základem pro určení ceny Zboží 
(dále jen „Kupní cena“) je nabídka Prodávajícího zaslaná Kupujícímu před 
uzavřením Smlouvy a následně uvedená v objednávce Kupujícího a potvrzená 
v Potvrzení objednávky. V případě pochybností platí, že Kupní cena uvedená 
na faktuře Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.  

4.2. V Kupní ceně není zahrnuto přepravné Zboží do místa dodání uvedeného ve 
Smlouvě, pokud ve Smlouvě není v konkrétním případě sjednáno něco jiného.  

4.3. Součástí Kupní ceny je zabalení Zboží obvyklým způsobem, standardně pouze 
do technologicky nutných obalů, a to dle druhu Zboží. Požadavek na specielní 
balení Zboží musí být výslovně ve Smlouvě uveden.  

4.4. Palety, proložky a jiné vratné obaly používané při přepravě Zboží (dále jen 
„Obaly“) zůstávají vlastnictvím Prodávajícího. Kupující je povinen tyto Obaly 
vrátit Prodávajícímu na své náklady, a to nejpozději v souvislosti s odběrem 
dalšího Zboží od Prodávajícího, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Nebudou-
li Obaly řádně Kupujícím vráceny, je Prodávající oprávněn vyúčtovat pořizovací 
cenu nových Obalů Kupujícímu a Kupující se zavazuje takto vyúčtovanou cenu 
zaplatit ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené Prodávajícím.  

4.5. Ke Kupní ceně bude účtována daň z přidané hodnoty, a to ve výši stanovené 
platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.  

 

5.  Platební podmínky  

5.1.  Faktura vystavená Prodávajícím bude obsahovat zákonem předepsané 
náležitosti daňového dokladu, minimálně však tyto náležitosti: 

a. označení faktury a její číslo, 

b. firmu a sídlo Kupujícího a firmu a sídlo Prodávajícího, 

c. číslo objednávky a Potvrzení objednávky, podle které bylo plněno,  

d. dodané Zboží a termín dodání, 

e. úplné označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, 

f. den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,  

g. celkovou fakturovanou částku,  

h. daňovou doložku, 

i. případně další náležitosti vyžadované platnými právními předpisy. 

 

5.2.  Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich vystavení, pokud není ve Smlouvě 
sjednáno něco jiného.  

5.3.  Závazek Kupujícího zaplatit faktury je splněn, jakmile bude příslušná částka 
připsána na účet Prodávajícího uvedený ve faktuře.   

5.4.  Pro případ prodlení Kupujícího s platbou nebo jiným plněním může Prodávající 
buď trvat na splnění Smlouvy a  

a. posunout plnění vlastních závazků až po vyrovnání dlužných plateb dle bodu 
6.10. těchto VOP, 

b. uplatnit přiměřené prodloužení dodací lhůty objednaného Zboží,                             

c. učinit v případě dílčích dodávek zbytek Kupní ceny Zboží okamžitě splatným 
předem před dodávkou dalšího Zboží, nebo po stanovení přiměřené 
dodatečné lhůty k zaplacení dlužné částky a jejím marným uplynutím 
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odstoupit od Smlouvy. Právo Prodávajícího na náhradu škody tím není 
dotčeno.  

5.5. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kterékoliv platby je Kupující povinen 
v každém případě zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně 
za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody způsobené 
Prodávajícímu porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti Kupujícího 
zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává, ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.  

5.6. Kupující je povinen nést všechny přímé a nepřímé náklady související 
s případným vymáháním pohledávky neuhrazené Prodávajícímu v termínu 
splatnosti, tj. zejména hotové výlohy (poštovné), cestovné, náklady na právní 
služby, správní a soudní poplatky, a to i v rámci mimosoudních jednání.  

5.7. Jestliže je Kupující i přes upomínku Prodávajícího v prodlení s úhradou 
kterékoliv platby dle Smlouvy o více jak čtyři týdny, pak může Prodávající 
požadovat úhradu celé Kupní ceny dle Smlouvy, a to bez ohledu na její 
splatnost.  

5.8. Pokud budou po uzavření Smlouvy známy skutečnosti, které jsou schopny 
poškodit důvěryhodnost respektive platební schopnost Kupujícího, pak může 
Prodávající požadovat úhradu celé Kupní ceny, a to bez ohledu na její 
splatnost. Kupující je oprávněn v takovém případě poskytnout Prodávajícímu 
namísto platby bankovní záruku. Výroba Zboží bude zahájena / znovu 
obnovena na základě splnění jedné z uvedených podmínek (tj. úhrada 
zálohové faktury a / nebo předložení bankovní garance). Dodací termín se 
prodlužuje o dobu, než Kupující uhradí zálohovou fakturu, popř. než předloží 
Prodávajícímu bankovní garanci. 

5.9. Zápočty oproti splatným pohledávkám Prodávajícího jsou dovoleny jen                    
v případě pohledávek Kupujícího, které jsou přiznány pravomocným                             
a vykonatelným rozhodnutím obecného nebo rozhodčího soudu či rozhodce.  

5.10. Případná neuzavřená řízení týkající se vytknutých vad Zboží nejsou důvodem 
prodlení Kupujícího s platbou Kupní ceny.  

 

6.  Dodání Zboží  

6.1. Místo a termín dodání Zboží je uveden ve Smlouvě. Pokud se má jednat                   
o fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, musí to být 
ve Smlouvě výslovně uvedeno.  

6.2. Za splnění povinnosti dodat Zboží se považuje okamžik, jakmile Prodávající 
oznámí Kupujícímu, že Zboží je připraveno k převzetí a umožní Kupujícímu 
s ním nakládat v místě uvedeném ve Smlouvě. Je-li ve Smlouvě sjednáno 
dodání Zboží do místa provozovny Kupujícího či jiného místa určeného 
Kupujícím odlišného od provozovny Prodávajícího, splní Prodávající svou 
povinnost dodat Zboží předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro 
Kupujícího na adresu uvedenou ve Smlouvě.  

6.3. Ke každé dodávce Zboží je Prodávající povinen připojit dodací list s označením 
Kupujícího a Prodávajícího, typu a množství Zboží a s uvedením data dodání. 

6.4. Převzetí dodávky je Kupující povinen potvrdit na dodacím listě, který                     
je povinen opatřit následujícími náležitostmi: čitelným jménem přebírající 
osoby, podpisem přebírající osoby, datem převzetí a razítkem Kupujícího. 
Prodávající je povinen předat Kupujícímu jedno vyhotovení dodacího listu.  

6.5. Riziko ztráty, poškození či zničení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem 
oznámení Prodávajícího o připravenosti Zboží k převzetí dle bodu 6.2., věta 
první, těchto VOP, resp. okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci pro 
přepravu Zboží do místa určení dle bodu 6.2., věta druhá, těchto VOP.    

6.6. Jestliže se Prodávající dostane s dodávkou Zboží do prodlení, je Kupující 
povinen stanovit mu pro dodání Zboží přiměřenou dodatečnou lhůtu.                    
Po marném uplynutí této lhůty je Kupující oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, a to z Kupní ceny Zboží, s jehož 
dodáním je Prodávající v prodlení. Povinnosti hradit smluvní pokutu               se 
Prodávající zprostí, prokáže-li, že nedodání Zboží má původ v okolnostech, 
které nemohl předvídat ani ovlivnit a že o skutečnosti, že Zboží nebude 
dodáno ve smluveném termínu, Kupujícího bezodkladně písemně informoval. 

6.7. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky Zboží a Kupující je povinen tyto 
dílčí dodávky přijmout.  

6.8. Řádné a včasné dodání Zboží Prodávajícím je podmíněné poskytnutím 
nezbytné součinnosti Kupujícího v souladu se Smlouvou a těmito VOP.                    
V případě, že Kupující je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti, 
vyplývající z těchto VOP nebo vyplývající ze Smlouvy, případně jakýmkoliv 
způsobem znemožní Prodávajícímu splnit povinnost dodat Zboží,                             
je povinnost Prodávajícího dodat zboží včas splněna, bylo-li nejpozději                     
v poslední den dohodnuté doby plnění Zboží v místě plnění připravené                  
k odeslání nebo odevzdání a Prodávající Kupujícímu odeslal o této skutečnosti 
zprávu.  

6.9. Pokud Kupující nepřevezme dle Smlouvy připravené Zboží na smluvně 
dohodnutém místě a ve smluvně dohodnutém čase, je se splněním svého 
závazku převzít Zboží v prodlení. Prodávající je oprávněn po Kupujícím 
požadovat splnění Smlouvy nebo Kupujícímu stanovit přiměřenou 
dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od 
Smlouvy. Prodlením Kupujícího s převzetím Zboží vzniká Prodávajícímu právo 
cenu neodebraného Zboží vyúčtovat a Kupující je povinen takto vyúčtovanou 
cenu uhradit. Prodávajícímu dále vzniká právo Zboží uskladnit nebo zajistit 
jeho uskladnění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Kupujícího. 

6.10. Prodávající je oprávněn pozastavit další Dodávky Zboží Kupujícímu v případě, 
že je Kupující v prodlení s placením jakýchkoliv závazků vůči Prodávajícímu po 
dobu delší než 10 (deset) kalendářních dnů a tento stav na písemnou výzvu 
Prodávajícího ani v dodatečně stanovené lhůtě 5-ti (pěti) pracovních dní 
neodstranil. Práva Prodávajícího na odstoupení od Smlouvy a náhradu škody 
nejsou tímto ustanovením dotčena. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za 
žádnou škodu, které popř. vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek Zboží 
dle tohoto bodu těchto VOP.  

6.11. Pokud Kupující neuhradí beze zbytku všechny své existující finanční závazky 
z jednotlivých již vyfakturovaných dodávek Zboží Prodávajícímu ani ve lhůtě 
do 1 (jednoho) měsíce od pozastavení plnění dle předchozího bodu                 
6.10. těchto VOP, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo 
Prodávajícího na náhradu škody odstoupením od smlouvy nezaniká. 

 

7.  Výhrada vlastnictví 

7.1. Vlastnictví ke Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Kupujícího 
teprve okamžikem zaplacení jeho úplné Ceny dle Smlouvy. Do té doby je 
Kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se Zbožím, které by bránilo 
Prodávajícímu převzetí Zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu; toto 
ustanovení se nevztahuje na použití Zboží k výrobním účelům, pro které je 
Zboží určeno.  

7.2. Kupující není oprávněn umožnit použití Zboží, za které dosud neuhradil jeho 
Kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám 
nakládání se Zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo.  

 

8.  Odpovědnost za vady, záruka 

8.1. Kupující nebo jeho zástupce je povinen si Zboží při předání řádně prohlédnout, 
zkontrolovat jeho množství, jakost, neporušenost obalů (dále jen „Zjevné 
vady“) a ihned, nejpozději však do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne 
předání Zboží, Prodávajícímu tyto Zjevné vady písemně oznámit a detailně 
popsat zjištěnou vadu. Ostatní vady Zboží, které mělo Zboží při přechodu 
nebezpečí na Kupujícího, je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu 
a detailně je popsat bez zbytečného odkladu poté, co vady mohl zjistit při 
včasné prohlídce a dostatečné péči. Za oznámení vady se považuje den 
doručení tohoto oznámení Prodávajícímu, a to se všemi potřebnými údaji a 
doklady nutnými k posouzení oprávněnosti vytknutí vad Zboží.  

8.2. Poruší-li Kupující svojí povinnost k včasné prohlídce Zboží nebo k oznámení 
vad Prodávajícímu dle bodu 8.1. těchto VOP, je Prodávající oprávněn práva 
Kupujícího z vad Zboží odmítnout a práva Kupujícího z odpovědnosti za vady 
v takovém případě nevznikají.  

8.3. Prodávající posoudí oprávněnost vytknutí vad Zboží do 30-ti kalendářních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení vad Zboží.  

8.4. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží dle bodu 8.1. těchto 
VOP a na Zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Prodávající 
odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé 
se zjištěním neoprávněnosti vytknutí vad Zboží.  

8.5. Nároky z vad zboží Prodávající uspokojí dle vlastní volby dodáním náhradního 
nebo chybějícího Zboží, opravou Zboží, poskytnutím přiměřené slevy, 
případně odstraněním právních vad Zboží.  

8.6. Prodávající je v případě oprávněného a včas uplatněného vytknutí vad Zboží 
oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit namísto splnění nároků Kupujícího 
z vad Zboží a strany jsou si povinny vrátit vše, co na základě uzavřené Smlouvy 
plnily ke dni odstoupení od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem 
doručení odstoupení od Smlouvy Kupujícímu.  

8.7. Kupující a Prodávající tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2108 Občanského 
zákoníku a Kupující je tak povinen i v případě oznámení vad Zboží zaplatit jeho 
plnou Kupní cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím. 

8.8. Prodávající poskytuje na Zboží záruku šest měsíců. Záruční doba počíná běžet 
ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Odpovědnost Prodávajícího za vady,                
na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny 
po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil 
Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Kupující 

http://www.jpplast.eu/


 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ 

  

    
 

 

J.P. PLAST, s.r.o., Svatoborská 988, 697 01 KYJOV - CZ | Tel.: +420 518 698 111  

e-mail: info@jpplast.eu | www.jpplast.eu | IČ: 46971696 | DIČ: CZ46971696 | Spis. značka: C 7298, KS Brno 
 

je povinen nárok plynoucí ze záruky za jakost uplatnit u Prodávajícího ihned 
po vzniku takové nároku, jinak mu nárok ze záruky za jakost zaniká. Na postup 
Prodávajícího při vyřízení nároku ze záruky za jakost se použijí body 8.1. až 8.7. 
těchto VOP. 

8.9. Zárukou za jakost Zboží Prodávající přejímá závazek, že Zboží bude                         
po sjednanou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému 
účelu, že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a že bude bez právních 
vad.  

8.10. Záruka za jakost je podmíněna správnou přepravou, skladováním, manipulací, 
použitím Zboží dle platných právních předpisů, technických norem a do- 
poručení a předpisů Prodávajícího (platné Pokyny pro uživatele IS-RJ-008-02 
zveřejněné na www.jp-plast.cz/download). 

8.11. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny normálním opotřebením, 
jednáním třetích osob, neodborným skladováním, vlhkostí, jinými teplotními, 
povětrnostními nebo chemickými vlivy, neodborným zacházením                               
a znečištěním, nadměrným zatížením, použitím materiálu neposkytnutého 
Prodávajícím či neodbornou montáží a instalací anebo z důvodu vlivů vyšší 
moci.   

8.12. Za Zboží nebo jeho části, které Prodávající odebral od subdodavatele 
určeného Kupujícím, ručí Prodávající pouze v rámci svých vlastních nároků                  
na záruku vůči subdodavateli. Pokud je Prodávajícím vyrobeno Zboží na 
základě konstrukčních údajů, výkresů nebo modelů Kupujícího, neodpovídá 
Prodávající za správnost konstrukce, výkresů či modelů, nýbrž pouze za to, že 
Zboží bylo vyrobeno podle těchto podkladů Kupujícího. Kupující je povinen 
nahradit Prodávajícímu škodu způsobenou zásahem do práv k duševnímu 
vlastnictví třetích osob.  

 

9.  Vyšší moc  

9.1. Prodávající i Kupující jsou oprávněni pozastavit plnění svých povinností               
ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále 
jen „Vyšší moc”). Prodávající je oprávněn pozastavit plnění svých povinností 
taktéž v případě okolností Vyšší moci u jeho subdodavatele. Za Vyšší moc                
se dle těchto VOP považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, 
že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala. Za 
případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní 
katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení Zboží, embargo, zákaz 
transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický 
útok apod. 

9.2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené 
Vyšší mocí. 

9.3. Účinek podle bodu 9.1. těchto VOP nenastane, pokud Vyšší moc nastala 
v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo 
vznikla z jejich hospodářských poměrů. 

9.4. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně, 
nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů poté, co ji Vyšší moc postihla, písemně 
oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků 
neplnění smluvních povinností. 

9.5. Trvá-li vyšší moc po dobu delší než 10 (deseti) dnů, je kterákoli ze stran 
oprávněna odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se provádí 
písemným oznámením zaslaným druhé straně a je účinné jeho doručením. 

 

10.  Mlčenlivost a důvěrné informace 

10.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, 
které se týkají předmětu Smlouvy, které přímo nebo nepřímo získaly od druhé 
smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, které jsou 
obsaženy ve Smlouvě, které jí v souvislosti se Smlouvou sdělí druhá smluvní 
strana, které se týkají smluvní strany, jejích obchodních partnerů, které tvoří 
obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství smluvní 
strany nebo jakékoliv jiné důvěrné údaje, které jsou jí známy (dále jen 
„Důvěrné údaje“) a Důvěrné údaje nezneužijí.  

10.2. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského 
zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku. Zveřejnění informací, které jsou nebo se stanou veřejně známými 
nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení Smlouvy, nebo 
které je smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě 
podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku 
stanoveného v tomto bodu (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné 
informace jsou i nadále Důvěrné údaje a závazky smluvních stran ohledně 
zacházení s nimi jako s Důvěrnými údaji podle Smlouvy tím nebudou dotčeny).  

10.3. Prodávající i Kupující jsou povinni zavázat své zaměstnance a osoby, kterým    
v souvislosti s plněním Smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali Důvěrné 
údaje v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná smluvní strana 
uchovává v tajnosti. 

10.4. Kupující se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu 
Prodávajícího nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí 
osoby jakýkoliv Důvěrný údaj. 

10.5. Ustanovení tohoto článku těchto VOP platí i po ukončení nebo zániku 
Smlouvy, a to po dobu pěti let. 

 

11.  Doručování  

11.1. Pro účely těchto VOP se písemnou komunikací mezi Prodávajícím                             
a Kupujícím rozumí komunikace prostřednictvím korespondence zasílané 
prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím e-mailu i telefaxu. 

11.2. Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé 
smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany. 
V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou 
druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence resp. adresa 
uvedená ve Smlouvě (identifikace smluvních stran). E-maily se považují za 
doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou smluvní stranou 
prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi. Fax se považuje za 
doručený, je-li adresován jednateli, zástupci nebo zplnomocněnému zástupci 
smluvní strany a vysílacím přístrojem je vydána potvrzenka o jeho úspěšném 
přenosu. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá smluvní strana reaguje, 
se považují za doručené. 

11.3. Pro účely těchto VOP se dnem doručení považuje: a) nejpozději třetí den 
uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování 
prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát                  
o uložení nedozvěděl; b) při osobním doručování tyto účinky nastávají 
převzetím či odmítnutím této písemnosti. 

11.4. Prodávající i Kupující jsou povinni neprodleně písemně informovat druhou 
smluvní stranu o případných změnách v osobě svého odpovědného 
pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si 
informací. 

 

12.  Rozhodčí doložka  

12.1. Veškeré spory vznikající z právních vztahů z těchto VOP a Smlouvy                            
a v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím 
soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jejího rozhodčího řádu, a to jedním rozhodcem ve sporech, 
jejichž předmětem bude majetková hodnota do výše částky 1.000.000,- Kč 
(jednoho milionu korun českých) včetně a třemi rozhodci ve sporech, jejichž 
předmětem bude majetková hodnota převyšující částku 1.000.000,- Kč 
(jednoho milionu korun českých). Rozhodčí řízení se bude konat v sudišti 
Rozhodčího soudu v Brně. 

 

13.  Ostatní 

13.1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP či 
Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto 
VOP nebo Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by mělo z jakéhokoli 
důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony 
a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a 
dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 
v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
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