Všeobecné obchodní podmínky

1.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) vydává obchodní společnost Kámen
Hudčice, s.r.o., IČ: 250 75 799, se sídlem Hudčice č.p. 74, 262 72 Hudčice, zapsaná v Obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 47578 (dále též „Prodávající“), ve smyslu
ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z.“).
1.2. Prodávající je obchodník se movitými věcmi – Zbožím, blíže specifikovaným v Kupní smlouvě,
kterou Prodávající uzavře se zákazníkem – Kupujícím. Na tuto Kupní smlouvu nelze aplikovat
žádné další písemné podmínky, pokud nejsou písemně odsouhlaseny stranami Kupní smlouvy, tj.
Prodávajícím a Kupujícím.
1.3. VOP upravují práva a povinnosti účastníků Kupní smlouvy při prodeji Zboží dle ust. § 2085 a
následujících Obč.Z.
1.4. VOP nemusí být ke Kupní smlouvě přikládány, neboť Obč.Z. předpokládá, že jsou oběma
Smluvním stranám známé a dostupné. Jakékoliv změny VOP se vyjadřují v ustanoveních písemné
Kupní smlouvy, Prodávajícím potvrzené písemné objednávky Kupujícího, Kupujícím potvrzené
písemné nabídky Prodávajícího a Kupujícím potvrzeného dodacího listu Prodávajícího. Ujednání
obsažená v písemné Kupní smlouvě, Prodávajícím potvrzené písemné objednávce Kupujícího
Kupujícím potvrzené písemné nabídky Prodávajícího a Kupujícím potvrzeného dodacího listu
Prodávajícího má v případě kolize přednost před ustanoveními těchto VOP. VOP jsou k dispozici
v obchodním oddělení areálu lomu Hudčice, Hudčice č.p. 74, 262 72 Hudčice a na webové
stránce Prodávajícího: www.kamenhudcice.cz.
1.5. Definice některých pojmů:
Kupní smlouva – smlouva, kterou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá Zboží označené
v písemné Kupní smlouvě, Prodávajícím akceptované písemné objednávce Kupujícího, Kupujícím
potvrzené písemné nabídce Prodávajícího anebo dodacím listu Prodávajícího potvrzeném
Kupujícím a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje za Zboží zaplatit
Prodávajícímu kupní cenu.
Kupující – strana Kupní smlouvy, která je v záhlaví písemné Kupní smlouvy, Prodávajícím
akceptované písemné objednávce Kupujícího, Kupujícím potvrzené písemné nabídce
Prodávajícího nebo dodacím listu Prodávajícího označená jako Kupující.
Prodávající – obchodní společnost Kámen Hudčice, s.r.o., IČ: 250 75 799, se sídlem č.p. 74, 262
72 Hudčice, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 47578.
Smluvní strany – společně Prodávající a Kupující.
Všeobecné obchodní podmínky či jen „VOP“ - se rozumí tyto všeobecné podmínky, pro
uzavření Kupní smlouvy mezi obchodní společností Kámen Hudčice, s.r.o. jako Prodávajícím a
zákazníkem jako Kupujícím, představující druhého účastníka Kupní smlouvy.
Zboží – hmotné movité věci vyrobené zejména z kamene, které jsou určené k obchodování a
které jsou blíže specifikované v písemné Kupní smlouvě, Prodávajícím akceptované písemné
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objednávce Kupujícího, Kupujícím potvrzené písemné nabídce Prodávajícího nebo dodacím listu
Prodávajícího potvrzeném Kupujícím. V této souvislosti je třeba vzít v potaz, že kámen, z kterého
je převážně Zboží vyrobeno, je přírodní materiál, který může ve své struktuře vykazovat
odlišnost ve zbarvení i ve své zrnitosti oproti předloženým vzorkům. Proto vzorek Zboží
neznamená nutně naprostou shodu mezi jím a aktuální výrobou Zboží. Vždy se může vyskytnout
přirozená proměnlivost. Zvláštní požadavky na vzhled a zbarvení jednotlivých kusů Zboží se musí
vždy konkrétně vyjádřit v objednávce Kupujícího, přičemž je nutno vzít v úvahu přirozené
vlastnosti daného druhu horniny.
2.

Uzavření Kupní smlouvy, objednávka, poptávka

2.1. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile si Prodávající a Kupující ujednají obsah Kupní smlouvy, a
zejména:
a) podepsáním písemně vyhotovené Kupní smlouvy,
b) doručením Kupujícímu Prodávajícím potvrzené písemné objednávky Kupujícího,
c) doručením Prodávajícímu Kupujícím potvrzené písemné nabídky Prodávajícího anebo
d) podpisem dodacího listu Prodávajícího Kupujícím, či jím zmocněné osoby, kterým Kupující
potvrdí převzetí Zboží od Prodávajícího.
2.2. Dokumenty uvedené výše v odst. 2.1. písm. a), b), c) VOP budou doručovány Prodávajícímu:
a) elektronickou poštou na adresu: obchod@kamenhudice.cz
b) do datové schránky: gzpexq3
c) poštou na adresu sídla Prodávajícího;
a budou doručovány Kupujícímu na jeho emailovou adresu, nebo do jeho datové schránky
anebo na adresu bydliště/sídla Kupujícího.
2.3. Objednávka obsahuje následující údaje:
a) číslo objednávky,
b) identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího,
c)
specifikaci Zboží, které je předmětem koupě,
d) množství objednaného Zboží,
e) jednotkovou cenu objednaného Zboží
f)
termín a místo dodání Zboží,
g) datum vystavení objednávky,
h) označení osoby, která za Kupujícího objednávku vyhotovila,
i)
pokud je vyhotovená v listinné podobě, podpis osoby, která za Kupujícího objednávku
vyhotovila,
j) označení osoby, která za Kupujícího je oprávněná zboží převzít.
2.4. Objednávky na Zboží vyráběné na zakázku jsou předkládány zpravidla na základě předchozí
nabídky, vypracované Prodávajícím. Termín zhotovení zakázky bude stanoven v nabídce
Prodávajícího. Objednávka Zboží vyráběného na zakázku zejména obsahuje následující údaje:
a) kontaktní údaje, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
b) druh výrobku, druh materiálu a požadované množství,
c) specifikaci povrchové úpravy, požadavky na vzhled a zbarvení jednotlivých kusů,
d) požadavky na přesahy, umístění výřezů a otvorů apod.,
e) cenu Zboží dle vypracované cenové nabídky Prodávajícího,
f) termín a místo dodání Zboží.
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Objednávka dle tohoto odstavce VOP se považuje za přijatou za předpokladu, že byla
Prodávajícím písemně potvrzena ve lhůtě do 14 dnů od jejího doručení Prodávajícímu, kdy údaje
v objednávce musí odpovídat VOP uvedeným v tomto článku.
Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé z důvodu chybných údajů uvedených
Kupujícím v objednávce.
2.5. Potvrdí-li Prodávající objednávku Kupujícího pouze co do části objednaného množství Zboží
nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že je Kupní smlouva uzavřena pouze v tomto
částečném rozsahu, neoznámí-li Kupující Prodávajícímu do dvou (2) pracovních dnů ode dne,
obdržení potvrzení objednávky, že o neúplnou dodávku objednaného Zboží nemá zájem.
2.6. Kupní smlouva může vzniknout i na základě poptávky Kupujícího, v které Kupující zejména
specifikuje identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího, druh poptávaného Zboží, druh
materiálu, z kterého má být vyrobeno poptávané Zboží, množství a termín dodání poptávaného
Zboží. Na základě této poptávky Prodávající vyhotoví a Kupujícímu zašle nabídku, ve které
upřesní podmínky dodávky poptávaného Zboží. Nabídka platí do doby uvedené na formuláři,
maximálně však po dobu tří (3) měsíců ode dne odeslání Kupujícímu.
2.7. Potvrdí-li Kupující nabídku Prodávajícího pouze co do části nabízeného množství nebo jen
některých položek Zboží, má se za to, že je Kupní smlouva uzavřena pouze v tomto částečném
rozsahu, neoznámí-li Prodávající Kupujícímu do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy obdržel
potvrzení nabídky, že o takovou dodávku zboží nemá zájem.
2.8. Uzavřením Kupní smlouvy akceptuje Kupující, že vzájemný závazkový vztah mezi ním a
Prodávajícím se bude řídit Kupní smlouvou, Prodávajícím potvrzenou objednávkou Kupujícího,
Kupujícím potvrzenou nabídkou Prodávajícího, těmito VOP, příslušnými ustanoveními Obč.Z. a
příslušnými právními předpisy České republiky.
2.9. Pokud po uzavření Kupní smlouvy nebude Prodávající z objektivních důvodů schopen splnit
dodávku Zboží, která je předmětem Kupní smlouvy, pak je Prodávající oprávněn odstoupit od
Kupní smlouvy. V tom případě Kupující nemá nárok na náhradu jakékoliv škody, která mu v této
souvislosti vznikne.
2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní
smlouvy.
2.11. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2) Obč.Z.
3.

Kupní cena Zboží a platební podmínky

3.1. Kupní cena Zboží je stanovena v ceníku Zboží, platném ke dni uzavření Kupní smlouvy, případně
v nabídce Prodávajícího anebo Prodávajícím potvrzené objednávce Kupujícího. Aktuální ceník
Zboží Prodávajícího je dostupný v provozovně firmy a na webových stránkách
www.kamenhudcice.cz.
3.2. V případě uzavření Kupní smlouvy způsobem uvedeným v odst. 2.6. VOP, se Kupující zavazuje
uhradit zálohu ve výši 30 % kupní ceny Zboží do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, a
to na základě Prodávajícím vystavené zálohové faktury. Po dobu prodlení s uhrazením zálohy
kupní ceny se odkládá zahájení výroby Zboží a zároveň prodlužuje Kupní smlouvou dohodnutý
termín dodání předmětného Zboží. Doplatek kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit
Prodávajícímu nejpozději do okamžiku převzetí Zboží Kupujícím, či jím určeným přepravcem.
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Není-li doplatek kupní ceny uhrazen ve výše uvedeném termínu, je Prodávající oprávněn
pozdržet dodávku Zboží do doby uhrazení doplatku. Prodávající v tomto případě není v prodlení
s dodáním Zboží a neodpovídá za škody, které vzniknou Kupujícímu z důvodu pozdního plnění.
3.3. Pokud při stanovení kupní ceny Zboží Prodávající poskytne Kupujícímu s ohledem na množství
objednaného zboží tzv. „množstevní slevu“, pak se Kupující zavazuje před zahájením odběru
první várky objednaného Zboží, uhradit Prodávajícímu kauci, která se rovná výši poskytnuté
množstevní slevy veškerého objednaného Zboží. Kauce bude hrazena na základě zálohové
faktury vystavené Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávající poskytl Kupujícímu
množstevní slevu výhradně a pouze za podmínky, že Kupující odebere od Prodávajícího veškeré
objednané Zboží za podmínek stanovených v Kupní smlouvě. V případě nesplnění této
podmínky, Kupující nemá nárok na množstevní slevu a je povinen uhradit Prodávajícímu běžnou
maloobchodní cenu stanovenou v platném ceníku Prodávajícího.
3.4. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu kauci uvedenou v odst. 3.3. VOP bez zbytečného odkladu po
naplnění předmětné Kupní smlouvy. Pokud Kupující odebral všechno jím objednané množství
Zboží ve lhůtě a za podmínek stanovených Kupní smlouvou, Prodávající vrátí Kupujícímu kauci
do pěti (5) dnů od uhrazení kupní ceny poslední části objednaného zboží, a to na účet určený
Kupujícím. V případě, že Kupující neodebere veškeré jím objednané množství zboží v lhůtě a za
podmínek stanovených Kupní smlouvou, pak je Prodávající bez dalšího vyjednávání oprávněn
započíst odpovídající část kauce na uhrazení nedoplatku kupní ceny za skutečně odebrané
množství Zboží. Zbylou část kauce převede Prodávající na účet určený Kupujícím.
3.5. Kupní cena Zboží nezahrnuje daň z přidané hodnoty v zákonné výši (dále jen „DPH“). DPH bude
účtována dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.6. V případě platby kupní ceny Zboží v hotovosti, Prodávající ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o
evidenci tržeb, vystaví Kupujícímu účtenku. Zároveň Prodávající zaeviduje přijatou tržbu u
správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od obdržení
platby.
3.7. V případě platby kupní ceny v hotovosti je kupní cena splatná ke dni převzetí Zboží, nejpozději
však v okamžiku převzetí Zboží od Prodávajícího.
3.8. V případě bezhotovostní platby je kupní cena Zboží splatná ke dni převzetí Zboží, nejpozději však
v okamžiku převzetí Zboží od Prodávajícího, a to na účet Prodávajícího vedený u Československé
obchodní banky, a.s. pod č. 283529042/0300 (dále jen „účet Prodávajícího“). V případě
bezhotovostní platby je Kupující povinen hradit kupní cenu Zboží s uvedením variabilního
symbolu platby uvedeném na Prodávajícím potvrzené objednávce Kupujícího nebo v nabídce
Prodávajícího.
3.9. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu Zboží splněn
okamžikem připsání příslušné částky na učet Prodávajícího.
3.10. Prodávající si vyhrazuje právo změnit v průběhu plnění dodávky Zboží měnu kupní ceny z CZK
na EUR. V případě uplatnění tohoto práva se Kupující zavazuje, že na tuto změnu přistoupí a
potvrdí ji podpisem dodatku Kupní smlouvy. Kurz pro přepočet měn bude stanoven dohodou
smluvních stran.
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3.11. Získá-li Prodávající po uzavření Kupní smlouvy poznatky o podstatném zhoršení finančních
poměrů Kupujícího, které mohou ohrozit jeho nárok na úhradu kupní ceny objednaného Zboží
nebo jeho části, může Prodávající až do doby svého plnění požadovat po Kupujícím poskytnutí
vhodné jistoty nebo úhradu kupní ceny před dodáním Zboží. Pokud Kupující nevyhoví tomuto
požadavku Prodávajícího je bez dalšího oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
3.12. Prodávající je oprávněn odmítnout poskytnutí plnění Kupujícímu dle Kupní smlouvy v případě,
že je Kupující v prodlení s úhradou jakékoli předchozí dodávky Zboží. V takovém případě se
Prodávající neocitne v prodlení se splněním své povinnosti dodat Kupujícímu Zboží za
podmínek stanovených Kupní smlouvou.
3.13. V případě prodlení s uhrazením kupní ceny Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po
Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
Tím není dotčen nárok Prodávajícího na zaplacení zákonného úroku z prodlení a náhrady
škody, která mu v této souvislosti vznikla.
3.14. Úrok z prodlení, smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě patnácti (15)
kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Prodávajícího k úhradě, spolu s příslušnou fakturou
vystavenou v souladu s platnými právními předpisy. Úrok z prodlení, smluvní pokuta nebo
náhrada škody bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený
v těchto VOP, popř. na jiný účet sdělený Prodávajícím písemně Kupujícímu. Povinnost dle
tohoto odstavce je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
3.15. Daňové doklady (faktury, zálohy a ostatní platby dle Kupní smlouvy) vystavené Prodávajícím
způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis Prodávajícího.
4.

Dodání Zboží a dodací podmínky

4.1. Místem dodání Zboží je výrobní závod a sklad Prodávajícího na adrese Hudčice č.p. 74, 262 72
Hudčice, a to po dobu deset (10) pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající informoval
Kupujícího, že Zboží je připraveno k vyzvednutí.
4.2. Pokud je Zboží kamenické výrobky a není-Ii v Kupní smlouvě stanoveno jinak, má se za to, že je
Zboží dodáváno volně ložené.
4.3. Nepřevezme-li Kupující ve sjednaném termínu a v místě Zboží, nemá tato skutečnost vliv na jeho
povinnost k úhradě kupní ceny za Zboží ve sjednaném rozsahu. Uskladnění zboží do okamžiku
jeho převzetí Kupujícím zajistí Prodávající na náklady Kupujícího.
4.4. Zboží bude vybaveno dodacím listem a dalšími doklady náležejícími ke Zboží, zejména
technickou dokumentací, návodem k použití, atesty, certifikáty, bezpečnostními listy,
prohlášeními (např. o shodě), jsou-li tyto vyžadovány Kupujícím a/nebo jsou-li potřebné
k užívání či k další distribuci Zboží a/nebo jsou-li tyto vyžadovány obecně závaznými právními
přepisy. V pochybnostech se má za to, že Prodávající tuto povinnost splnil.
4.5. Dodací list Zboží obsahuje: číslo objednávky, pokud bylo Prodávajícím přiděleno, označení Zboží
z objednávky, název Zboží, číslo Zboží Prodávajícího, množství Zboží, jednotkovou cenu
dodaného Zboží bez DPH, jednotkovou cenu dodaného Zboží s DPH, celkovou kupní cenu
dodaného Zboží, datum zdanitelného plnění a údaje o dodaných vratných obalech.
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4.6. Kupující převezme dodané Zboží potvrzením dodacího listu. Jedno vyhotovení dodacího listu,
podepsaného Kupujícím či oprávněným zástupcem Kupujícího, náleží Prodávajícímu a druhé
vyhotovení bude předáno Kupujícímu, či oprávněnému zástupci Kupujícího, který Zboží převzal.
4.7. Kupující se zavazuje všechny vratné obaly vrátit Prodávajícímu nepoškozené, a to nejpozději do
třiceti (30) pracovních dnů ode dne převzetí Zboží od Prodávajícího. Vratné obaly se budou
považovat za nepoškozené i pokud budou vykazovat tzv. „uznatelná opotřebení“ v rozsahu
popsaném v dokumentu „Uznatelná poškození vratného obalu zboží“, který tvoří přílohou
těchto VOP. V případě nesplnění této povinnosti se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 10,- Kč, a to za každý den prodlení s řádným vrácením každého
jednotlivého vratného obalu.
4.8. V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným
než způsobem stanoveným v Kupní smlouvě, Kupujícímu vzniká povinnost uhradit Prodávajícímu
veškeré náklady, které mu v této souvislosti vzniknou.
4.9. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, nastanou-li nepředvídatelné mimořádné události, které
Prodávající nemohl odvrátit ani přes svědomitost přiměřenou poměrům jednotlivého případu –
a to i tehdy, nastanou-li u subdodavatele, pokud mají závažný vliv na zhotovení nebo dodání
Zboží. K tomu patří zejména úřední zásahy, narušení provozu, zpoždění v dodávce surovin a
pomocných prostředků jakož i zmetkovitost materiálu. Stane-li se kvůli výše uvedeným
událostem dodání Zboží nemožným, závazek Prodávajícího zaniká. O těchto skutečnostech
Prodávající písemně informuje Kupujícího. V takovém případě nemá Kupující nárok na náhradu
škody.
5.

Přechod rizika a vlastnictví ke Zboží

5.1. Riziko poškození nebo škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího následovně:
a) v případě, že má být Zboží dodáno v prostorách Prodávajícího: v době, kdy Kupující Zboží
od Prodávajícího převzal;
b) v případě dodání Zboží jiným způsobem než v prostorách Prodávajícího: v okamžiku
předání Zboží osobě provádějící přepravu;
c) pokud Kupující nepřevezme zboží v dohodnutém termínu, pak v okamžiku, kdy Prodávající
formálně informoval Kupujícího o připravenosti Zboží k odběru.
5.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny za Zboží.
6. Záruky a vady Zboží
6.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží:
a) je v souladu s Kupní smlouvou,
b) má jakost a užitné vlastnosti stanovené Kupní smlouvou, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé,
c) odpovídá požadavkům právních přepisů,
d) je dodáno v množství stanoveném Kupní smlouvou.
6.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávajícím dodávané Zboží je v podstatě zpracovaný přírodní
kámen a že proto se za vady zboží nepovažují:
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a) přírodní a designové změny struktury materiálu, zejména křemičité žilky, vlásečnice a
pruhy vzniklé tektonickou činností, případně přírodní trhliny vyplněné druhotnými
materiály či konečná úprava povrchu za použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných
materiálů;
b) postupné změny barev, které jsou způsobeny chemickými reakcemi v kameni, v důsledku
působení povětrnostních vlivů, zejména vody a UV záření.
6.3. Pokud dodané Zboží bude mít vady, Kupující je oprávněn a povinen tyto vady oznámit
Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však v okamžiku převzetí Zboží. Při porušení
této povinnosti ztrácí Kupující práva z vadného plnění v souladu s ust. § 2112 Obč.Z. Prodávající
se v tomto případě zprošťuje odpovědnosti z vadného plnění.
6.4. O vadách dodaného Zboží bude vždy sepsán reklamační protokol, který podepíší zástupci obou
smluvních stran.
6.5. V případě zjištění vad a jejich nahlášení, nemá Kupující až do vyřízení reklamace právo měnit
formu a tvar Zboží, nebo nakládat se Zbožím jakýmkoliv jiným způsobem a je povinen
předmětné Zboží uchovat a skladovat odděleně.
6.6. Uplatnění reklamace dodaného Zboží nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu
v dohodnutém termínu její splatnosti.
6.7. Vykazuje-li dodané Zboží vady nebo mu chybí smluvně stanovené vlastnosti, uspokojí nároky ze
záruky za jakost Prodávající dle vlastní volby, a to buď dodáním náhradního nebo chybějícího
Zboží, odstraněním vad Zboží, poskytnutím slevy z ceny Zboží, případně odstraněním právních
vad Zboží. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu přiměřenou lhůtu k odstranění vady
Zboží, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů. Neučiní-li tak, je Prodávající povinen vadu
odstranit ve lhůtě přiměřené povaze Zboží, vyskytnuté vadě a možnostem Prodávajícího.
Smluvní strany vylučují použití ust. § 2108 Obč.Z.
6.8. Smluvní strany přijmou všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod, a
aby případné vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.
6.9. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost, nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem
má vědět, že poruší svou povinnost stanovenou Kupní smlouvou, je povinna oznámit písemně
druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinností,
předpokládané délce trvání překážky a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů poté, kdy se povinná smluvní
strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Druhá smluvní strana je
povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. Stejným způsobem
musí být obeznámena druhá smluvní strana o ukončení okolností bránících splnění povinností
vyplývajících z této smlouvy či dílčí kupní smlouvy.
7. Odstoupení od Kupní smlouvy
7.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Kupní smlouvy v případech podstatného porušení Kupní
smlouvy nebo v případech výslovně uvedených v Kupní smlouvě, těchto VOP nebo Obč.Z.
Odstoupení od Kupní smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.
7.2. Podstatným porušením Kupní smlouvy se rozumí zejména:
strana 7 – Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží

a)
b)

Prodlení Kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku vůči Prodávajícímu stanoveného VOP
a Kupní smlouvou o více než pět (5) dní;
Porušení povinnosti, v jehož důsledku vznikne Prodávajícímu škoda.

7.3. Smluvní strana je oprávněna taktéž odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že:
a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany;
b) byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to
pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;
c) druhá smluvní strana zastavila své platby;
d) smluvní strana vstoupí do likvidace.
7.4. Kupující bere na vědomí, že:
a) dle ustanovení § 1837 písm. d) Obč.Z., nelze odstoupit od Kupní smlouvy jejímž předmětem
je dodávka Zboží vyrobeného nebo upraveného na přání Kupujícího, nebo pro jeho osobu;
b) pokud z důvodu na jeho straně odmítne odebrat Zboží vyrobené na zakázku dle podmínek
stanovených Kupní smlouvou, je povinen uhradit Prodávajícímu škodu, která mu v této
souvislosti vznikla a která se rovná neuhrazené kupní ceně předmětného Zboží.
7.5. Odstoupení od Kupní smlouvy je třeba doručit druhé smluvní straně písemně.
7.6. Odstoupením od Kupní smlouvy nezaniká Kupujícímu povinnost uhradit Prodávajícímu cenu za
již dodané Zboží.
8.

Závěrečná ustanovení

8.1. Podpisem rámcové Kupní smlouvy, Kupní smlouvy, dnem, kdy Kupující obdrží Prodávajícím či
jeho oprávněným zástupcem akceptovanou objednávku Kupujícího, dnem, kdy Prodávající
obdrží Kupujícím či jeho oprávněným zástupcem potvrzenou nabídku Prodávajícího a dnem kdy
Kupující či jeho oprávněný zástupce potvrdí dodací list Prodávajícího o dodání Zboží, Kupující
potvrzuje, že jsou mu VOP známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
8.2. Prodávající je oprávněn VOP a ceník Zboží měnit, popř. je nahradit novými VOP a novým
ceníkem. Změny VOP a ceníku Zboží budou oznámeny tak, že je Prodávající zveřejní na své
webové adrese a ve svých obchodních místech (kancelářích, provozovnách apod.). Kupující je
povinen se s novým VOP a ceníkem seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.
8.3. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit na třetí
osobu, jakoukoliv pohledávku vyplývající z Kupní smlouvy a/nebo jakkoli pohledávku vůči
Prodávajícímu vyplývající z Kupní smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už
zástavním, zadržovacím.
8.4. Účastníci Kupní smlouvy se zavazují, že neposkytnou smlouvu jako celek nebo i její část (která
není veřejně známa) a neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany kromě případu, kdy jim zveřejnění nebo
poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis, závazné rozhodnutí soudu nebo
správního orgánu anebo ujednání Kupní smlouvy.
8.5. Případné spory, které by vzešly z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou přednostně
řešeny smírčí cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, bude spor řešen u věcně a místně
příslušného soudu Prodávajícího.
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8.6. Pro doručování písemností mezi Smluvními stranami budou používány adresy uvedené v záhlaví
Kupní smlouvy, případně datové schránky, pokud byly zřízené. Smluvní strany jsou povinny na
své výše uvedené adrese zajistit přebírání zásilek. Písemnost odeslaná doporučeně poštou na
adresu některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě nebo do datové schránky se
považuje za doručenou, a tedy příslušné straně známou desátým dnem po odeslání, ledaže by
byl prokázán jiný okamžik doručení.
V případě odepření přijetí písemnosti či odmítnutí poskytnutí součinnosti nezbytné k jejímu
řádnému doručení, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo
odepřeno, resp. byla odmítnuta potřebná součinnost. V případě nevyzvednutí uložené
písemnosti ve lhůtě pro uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
8.7. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1.1. 2021.
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