Všeobecné obchodní podmínky OK Technical Group, s.r.o. (účinnost od 01.01.2018)

Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností
OK Technical Group, s.r.o. sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5, PSČ 15000, IČ: 27587363, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, 117235 (dále jen „prodávající“)
jako prodávajícím a třetími osobami (dále jen „kupující“) jako kupujícími a tvoří na základě konsensu
obou smluvních stran součást kupních smluv, uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Ujednání
obsažená v kupní smlouvě, která se odchylují od těchto VOP, mají přednost, ostatní ujednání podle
těchto VOP zůstávají v platnosti. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018, nahrazují plně
jakékoliv všeobecné obchodní podmínky prodávajícího staršího data, a nejsou nijak časově omezené.
Tyto VOP jsou k dispozici též v provozovně prodávajícího a na webové adrese: http://www.oktg.com/docs/galerie2/0/5/ok_tg_vop_2018_01_01.pdf.
I. Předmět koupě
1. Předmět koupě je zcela a úplně vymezen v nabídce prodávajícího, kupující není oprávněn jakkoliv jej
měnit, vyjma případné písemné volby některé z možností, pokud nabídka předkládá více možných předmětů plnění, a to nejpozději současně s akceptací nabídky.
2. Lhůta pro přijetí nabídky je uvedena v nabídce, a není-li uvedena, činí 1 měsíc.
II. Kupní cena
1. Prodávající a kupující se dohodli na kupní ceně, uvedené v nabídce prodávajícího. Nebude-li prodávajícím uvedeno jinak, je kupní cena uvedena bez daně z přidané hodnoty, dopravného, balného, celního řízení a ostatních souvisejících nákladů, jako jsou například náklady na zapojení, instalaci, nastavení a předvedení předmětu koupě. Tyto náklady je kupující povinen uhradit prodávajícímu vedle kupní
ceny dle jejich skutečné výše.
2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury nebo jiné výzvy prodávajícího, a to ve lhůtě stanovené fakturou či jinou výzvou prodávajícího, a to i formou zálohy před dodáním
zboží. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 50% kupní ceny předmětu koupě a vedle toho je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
Pokud faktura nebo jiná výzva prodávajícího nestanoví lhůtu k úhradě, činí tato 10 dnů od vystavení
faktury nebo jiné výzvy prodávajícího.
3. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou okamžikem připsání částky na bankovní účet prodávajícího.
4. Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu výtku vady faktury nebo jiné výzvy prodávajícího k plnění
nejpozději ve lhůtě splatnosti částky vyúčtované daným dokladem, později vytknuté vady nemají vliv na
splatnost dané částky. Pokud je výtka důvodná, je prodávající povinen vystavit opravený doklad a splatnost kupní ceny se prodlužuje o dobu délky rovnající se časovému úseku mezi doručením výtky vady
dokladu prodávajícímu a vystavením opraveného dokladu.
5. Kupující není oprávněn podmiňovat zaplacení kupní ceny doplněním jakýchkoliv údajů na doklad,
nevyplývajících přímo z kogentního ustanovení právního předpisu (například čísla objednávky zákazníka apod.), nebo splněním jakýchkoliv dalších než sjednaných podmínek prodávajícím (například registrace do systému odběratele, zaslání kopií dodacích listů společně s fakturou apod.).
6. Kupující není oprávněn požadovat jakékoliv slevy, nebyly-li předem písemně sjednány (například za
včasnou úhradu dluhu apod.). K jinak než písemně sjednaným slevám se nepřihlíží.
7. Kupující není oprávněn z jakéhokoliv důvodu odmítnout, pozdržet či jinak podmiňovat platbu kupní
ceny.
8. Pokud je součástí plnění smlouvy též poskytnutí servisních prací, bere kupující na vědomí, že v nabídce uvedená cena těchto prací je nezávazná, orientační a předběžná, a tato bude upřesněna až dle
skutečného rozsahu servisních prací a použitých dílů, přičemž nejméně budou účtovány 4 hodiny servisních prací. Nebude-li dohodnuto jinak, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné
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dílo jinými zákazníky prodávajícího v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek, a
to v závislosti na konkrétním rozsahu opravy.
III. Dodání předmětu koupě
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu předmět koupě spolu s dohodnutou dokumentací, a to
v místě uvedeném v nabídce, a není-li uvedeno, v provozovně prodávajícího. Dodání předmětu koupě
se řídí podmínkami Incoterms: EXW, není-li písemně sjednáno jinak. Umožněním kupujícímu nakládat
s předmětem koupě v místě plnění se považuje povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět
koupě za řádně splněnou, při odeslání nastanou účinky odevzdání předmětu kupujícímu jeho předáním
dopravci. Termín dodání předmětu koupě uvedený v nabídce je nezávazný, orientační a předběžný,
neboť závisí na okolnostech nezávislých na vůli prodávajícího. Prodávající je povinen vyvinout úsilí k
tomu, aby předmět koupě byl dodán v termínu uvedeném v nabídce, a není-li uveden, v termínu obvyklém, neodpovídá však za škodu vzniklou kupujícímu v důsledku prodlení s dodáním předmětu koupě.
Termín dodání je závislý též na poskytnutí součinnosti kupujícím, v případě prodlení kupujícího s poskytnutím požadované součinnosti se termín dodání prodlužuje o dobu tohoto prodlení kupujícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části se termín dodání vždy prodlužuje o dobu
tohoto prodlení kupujícího. Prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o méně než 3 měsíce se
nepovažuje za podstatné porušení smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn dodat předmět koupě i po částech a požadovat zaplacení kupní ceny i za jen
takové částečné plnění, přičemž kupující není oprávněn částečné plnění odmítnout.
3. Kupující je povinen převzít od prodávajícího předmět koupě bez zbytečného odkladu po výzvě prodávajícího, a to i před termínem dodání uvedeným v nabídce. Pokud kupující výzvu k převzetí předmětu
koupě od prodávajícího neobdrží, je kupující povinen dostavit se k převzetí předmětu koupě v termínu
dodání uvedeném v nabídce. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny předmětu koupě a vedle toho je prodávající oprávněn od
kupní smlouvy odstoupit.
4. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním předmětu koupě, pokud k němu dojde z důvodu na
straně kupujícího (např. pokud se kupující nedostaví ve lhůtě, sjednané v kupní smlouvě, k převzetí
předmětu koupě, pokud odmítne předmět koupě převzít, atd.), a dále v případě zpoždění dodávky předmětu koupě ze strany výrobce či dovozce, pokud o této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje, ani v případě, že předmět koupě je dodán, avšak má vady. V případě dodání
předmětu koupě s vadami má kupující nároky pouze podle článku VII. těchto VOP. Pokud kupující převezme předmět koupě v době prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě, vzdává se tím nároku
na náhradu škody vzniklé mu prodlením prodávajícího.
5. Prodávající je povinen provést zapojení, instalaci, nastavení a předvedení předmětu koupě jen tehdy,
je-li to výslovně písemně sjednáno.
6. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím sepis a podpis předávacího protokolu, v případě
takové žádosti je kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost a potvrdit v předávacím protokolu
převzetí předmětu koupě. Obdobně se postupuje i při dodání předmětu koupě odevzdáním dopravci. V
případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50%
kupní ceny předmětu koupě a vedle toho je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
IV. Další práva a povinnosti
1. Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů prodávajícím, jakožto správcem, pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy, ochrany důležitých zájmů kupujícího (např. svolávací akce k odstranění vad atd.), evidence garančních servisních prohlídek a servisních úkonů, marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích,
výrobcích a jiných aktivitách, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s
tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje kupující dobrovolně na
dobu 20 let, avšak může jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Získané údaje mohou být
prodávajícím dále poskytnuty jiným správcům a to výhradně subjektům, kteří jsou členy autorizované
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distribuční a servisní sítě předmětů koupě stejného výrobce jako zakoupený předmět koupě, jakož i
dovozci předmětu koupě této značky do České republiky. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje,
že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů prodávajícím,
zejména na to, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů,
jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
2. Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky ani jiná práva za prodávajícím třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% postoupené pohledávky včetně příslušenství
a vedle toho je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím vůči jakémukoliv závazku prodávajícího vůči kupujícímu.
4. Nebude-li kupní smlouva zcela splněna do 6 měsíců od jejího uzavření z důvodu na straně kupujícího,
je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny předmětu koupě a
vedle toho je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5. Ocitne-li se dlužník v prodlení s platbou jakékoliv částky splatné dle kupní smlouvy, zaplatí věřiteli
vedle dalších částek vyplývajících z této smlouvy úrok z prodlení z nezaplacených částek ve výši 0,1 %
za každý den prodlení. Dále je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi náhradu veškerých nákladů
spojených s vymáháním pohledávky, zejména výlohy na upomínky a inkasní náklady, včetně právních
služeb, a dlužník je povinen tyto na výzvu věřitele v plné výši uhradit.
6. Kupující se vzdává práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy způsobené prodávajícím porušením jeho povinnosti, vyjma újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pokud bude prodávající povinen nahradit kupujícímu jakoukoliv újmu, je výše této náhrady omezena částkou rovnající
se kupní ceně předmětu koupě.
7. V případě prodlení kupujícího se splněním jakékoliv povinnosti vůči prodávajícímu, je prodávající
oprávněn odepřít jakékoliv plnění, ke kterému je jinak povinen, a to až do doby splnění dané povinnosti
kupujícím, s jejímž splněním je v prodlení.
8. V případě, že proti kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo pokud kupující vstoupí do likvidace, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
9. Kupující není oprávněn jednostranně zrušit uzavřenou kupní smlouvu.
V. Vady předmětu koupě
1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez vad. Za vady předmětu koupě se považuje i dodání
jiného předmětu koupě, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě a vady v dokladech nutných k užívání
předmětu koupě.
2. Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy
věděl nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže se
vady týkají vlastností předmětu koupě, které byly výslovně písemně vymíněny v kupní smlouvě.
3. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost předmětu koupě tím nejsou
dotčeny.
4. Kupující je povinen předmět koupě prohlédnout při jeho předání prodávajícím a všechny vady zjistitelné při této prohlídce reklamovat ihned při předání předmětu koupě, v opačném případě prodávající
neodpovídá za takové vady.
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5. Projeví-li se vada až po předání předmětu koupě kupujícímu, je kupující povinen tuto reklamovat
ihned po projevení se vady, v opačném případě prodávající neodpovídá za takové vady.
6. Reklamace vad předmětu koupě musí být učiněna písemně, v jiné formě k ní nebude brán zřetel.
VI. Záruka za jakost
1. Prodávající přejímá záruku za jakost prodávaného předmětu koupě jen tehdy, je-li to uvedeno v nabídce, přičemž nezbytnou náležitostí záruky za jakost je výslovné písemné uvedení délky záruční doby,
v opačném případě se k ujednání o záruce nepřihlíží. Rozsah záruky, případně též nároky kupujícího z
vad, na něž se vztahuje záruka, a podmínky zachování těchto nároků, jsou stanoveny v nabídce a těchto
VOP. Pro práva ze záruky za jakost platí obdobně článek VII. těchto VOP, jiná, než tam uvedená práva,
kupujícímu ze záruky nevznikají.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím.
3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady
byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě vnějšími událostmi a nezpůsobil je
prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, zejména tehdy, jestliže vada
byla způsobena užíváním předmětu koupě v rozporu s pokyny prodávajícího.
4. V případě, že kupující na předmětu koupě použije příslušenství nebo součásti neschválené výrobcem
či prodávajícím, záruka zaniká.
5. V případě, že kupující na předmětu koupě bez výjimky nedodrží pravidelný servis a údržbu v souladu
s pokyny výrobce či prodávajícího, záruka zaniká.
6. Reklamace vad předmětu koupě musí být učiněna písemně, v jiné formě k ní nebude brán zřetel.
7. Kupující je povinen vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, reklamovat ihned po projevení se
vady, v opačném případě záruka zaniká.
8. V případě výměny dílu či součásti předmětu koupě neběží nová záruční doba ani ve vztahu k celému
předmětu koupě, ani k samotnému dílu či součásti předmětu koupě.
VII. Nároky z vad předmětu koupě
1. Při dodání předmětu koupě s vadami může kupující požadovat pouze (s vyloučením jiných nároků):
a) odstranění vad opravou předmětu koupě nebo výměnou vadného dílu,
b) dodání náhradního předmětu koupě, nelze-li vadu odstranit postupem podle písmene a),
c) odstranění právních vad.
2. Jestliže se ukáže, že jsou vady neopravitelné nebo neodstraní-li prodávající vady v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 1 měsíc, může kupující požadovat dodání náhradního předmětu
koupě.
3. Při dodání náhradního předmětu koupě je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na náklady prodávajícího kupující vrátil vyměňovaný vadný předmět koupě, který se stává opět vlastnictvím prodávajícího.
4. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu v důsledku vady předmětu koupě.
5. Jiné nároky z vad předmětu koupě může uplatnit kupující jen tehdy, stanoví-li tak kogentní ustanovení
právního předpisu. Jiné nároky z vad předmětu koupě, stanovené dispozitivním ustanovením právního
předpisu, včetně práva odstoupit od smlouvy, jsou dohodou smluvních stran vyloučeny.
6. Pokud se uplatnění nároku z vady předmětu koupě ukáže být nedůvodným, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s vyřízením reklamace.
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7. Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě vůči třetím osobám, například v případě dalšího
převodu vlastnického práva k předmětu koupě třetí osobě.
8. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout požadovanou součinnost pro vyřízení reklamace vady
předmětu koupě, v opačném případě nároky z reklamované vady předmětu koupě zanikají.
9. Náklady na odstranění vad předmětu koupě provedené bez písemného předchozího souhlasu prodávajícího kupujícím či z jeho pověření třetí osobou, prodávající nenahrazuje.
VIII. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody
1. Vlastníkem předmětu koupě se kupující stane teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující se
zavazuje nezcizit ani nijak nezatížit předmět koupě dříve, než se stane jeho vlastníkem, v případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní
ceny předmětu koupě.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě i v případě, kdy prodávající není vlastníkem
předmětu koupě, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl, že prodávající není
vlastníkem předmětu koupě a že není ani oprávněn s předmětem koupě nakládat za účelem jeho prodeje.
3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě od prodávajícího, nebo okamžikem, kdy prodávající umožnil kupujícímu převzetí předmětu koupě a kupující předmět koupě ve sjednané lhůtě nepřevzal.
4. Kupující je povinen od okamžiku převzetí předmětu koupě do okamžiku nabytí vlastnického práva
k němu o předmět koupě důkladně pečovat a v případě, kdy prodávající uplatní výhradu vlastnického
práva a vyzve kupujícího k vydání předmětu koupě, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škody
vzniklé na předmětu koupě, jakož i přiměřenou náhradu za jeho opotřebení.
IX. Uchování předmětu koupě
1. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě a to i případně po vyřízení reklamace vad,
a prodávající má předmět koupě u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí prodávající učinit opatření
přiměřená okolnostem k uchování předmětu koupě. Prodávající je oprávněn předmět koupě zadržovat,
dokud mu kupující nenahradí náklady, jež prodávajícímu tímto porušením právní povinnosti ze strany
kupujícího vznikly, zejména účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě.
2. Povinnost k uchování předmětu koupě lze splnit i uložením předmětu koupě ve skladě třetí osoby na
účet smluvní strany, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě. Smluvní strana, která tímto způsobem splnila svou povinnost k uchování předmětu koupě, může od druhé smluvní strany požadovat
náhradu nákladů, jež jí při tom vznikly, zejména účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě.
3. Smluvní strana, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě nebo s placením nákladů vzniklých
druhé smluvní straně plněním povinnosti k uchování předmětu koupě, zejména účelně vynaložených
nákladů spojených s uchováním předmětu koupě, může být druhou smluvní stranou vyzvána ke splnění
těchto povinností. Druhá smluvní strana je oprávněna ve výzvě ke splnění těchto povinností stanovit k
tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí předmět koupě prodat třetí osobě na účet prodlévající
smluvní strany za cenu na trhu obvyklou. Před uskutečněním takového prodeje je však povinna upozornit smluvní stranu, která je v prodlení s plněním svých povinností, na úmysl předmět koupě prodat.
Tento úmysl lze sdělit i současně při stanovení lhůty ke splnění těchto povinností.
4. Smluvní strana, která předmět koupě podle předchozího odstavce prodala, je oprávněna ponechat si
z kupní ceny, zaplacené jí třetí osobou, částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s prodejem
předmětu koupě a s plněním povinnosti k uchování předmětu koupě, zejména účelně vynaloženým
nákladům spojeným s uchováním předmětu koupě. Zbytek obdržené kupní ceny je povinna druhé
smluvní straně bez zbytečného odkladu vydat.
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5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která je v prodlení s převzetím předmětu koupě, zaplatí
druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu koupě ve výši 2.000,Kč za každý byť jen započatý kalendářní den, ve kterém trvá prodlení s převzetím předmětu koupě,
nebudou-li prokázány náklady vyšší.
6. V případě zániku kupní smlouvy a vzniku povinnosti kupujícího vrátit zpět prodávajícímu předmět
koupě je kupující povinen nahradit prodávajícímu škody vzniklé na předmětu koupě, jakož i přiměřenou
náhradu za jeho opotřebení.
X. Obchodní tajemství
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozví v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy, jakož i jejím plnění, a to před i po uzavření
smlouvy, jakož i po jejím splnění. Smluvní strany jsou povinny uchovávat v tajnosti všechny důvěrné
informace týkající se obchodního tajemství, ke kterým přijdou do styku v rámci jednání o uzavření kupní
smlouvy, jakož i při jejím plnění. Předmětem obchodního tajemství se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, technické či jiné povahy související s podnikáním smluvních stran, které mají skutečnou
nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace o zaměstnancích, zákaznících, dodavatelích a partnerech smluvní strany, o finanční situaci, know-how, technologických postupech, jakož i o uzavřených a uzavíraných smluvních vztazích, o obchodních plánech a kalkulacích,
obchodní strategii, spolupráci s klienty a postupy jejich získávání, vztazích s třetími stranami vůbec, o
dosud nezveřejněných marketingových plánech smluvní strany, o výrobních postupech, o technické
dokumentaci, informacích a materiálech, obdržených od zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů
smluvní strany, o cenících zboží a služeb dodavatelů smluvní strany, o cenové politice smluvní strany,
nákladech, mzdové politice, stavech pokladny a bankovních účtů apod.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti, uvedené v odstavci 1. tohoto článku těchto
VOP, může založit nárok na náhradu škody. Tím není dotčeno právo smluvní strany na ochranu proti
porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství podle ustanovení § 504 a § 2988 a následujících
občanského zákoníku. Zároveň může uvedené porušení povinnosti naplňovat znaky skutkové podstaty
trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěž dle § 248 trestního zákoníku, zneužití informace a postavení v obchodním styku dle § 255 trestního zákoníku, případně dalších trestných
činů.
3. V případě porušení povinnosti, uvedené v odstavci 1. tohoto článku těchto VOP, je porušující smluvní
strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti. V případě opakovaného porušení povinnosti, uvedené v odstavci 1. tohoto článku
těchto VOP, je druhá smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
2. Má-li smluvní strana učinit vůči druhé smluvní straně výzvu k převzetí předmětu koupě, může tak
učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně, přičemž všechny uvedené způsoby výzvy
jsou rovnocenné.
3. Smluvní strany si dohodly, že jakákoli písemnost, která má být podle kupní smlouvy doručena písemně druhé smluvní straně, se považuje za doručenou okamžikem, kdy tato písemnost dojde na poštovní adresu adresáta, přičemž touto poštovní adresou je adresa smluvní strany, uvedená v kupní
smlouvě, případně příslušném veřejném rejstříku osob, neoznámí-li adresát druhé smluvní straně před
odesláním písemnosti druhou smluvní stranou, že mu má být doručováno na jinou adresu. Doručení je
účinné okamžikem, kdy se písemnost dostane do sféry dispozice adresáta, i když se s ní adresát neseznámil například proto, že si nevyzvedl písemnost z poštovní schránky nebo v úložní lhůtě u poskytovatele poštovních služeb, popřípadě odepřel převzetí písemnosti, či se na dané adrese nezdržuje, a
zásilka se tak vrátí odesilateli jako nedoručená.
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4. Kupující, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z
kupní smlouvy obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz
5. Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, s vyloučením kolizních norem
a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V případě, že kupní smlouva či VOP budou
vyhotoveny ve více jazykových vydáních, má v případě rozporu přednost české znění.
6. Shledá-li kterýkoliv příslušný soudní či správní orgán jakékoliv ustanovení kupní smlouvy za neplatné
či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou
smluvní strany dodatky ke kupní smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či
dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení.
7. Veškeré případné spory vyplývající z kupní smlouvy a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla prodávajícího, pokud není dána výlučná příslušnost jiného
soudu.
8. Kupní smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost kupní smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.
9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení kupní smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely, a
které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti
s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace
při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou
smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
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