VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB
platné od 1.3.2014
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupující Nový návrh přijal. Pokud se Kupující
k Novému návrhu nevyjádří do 5 pracovních dnů,
platí, že jej odmítnul.

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále
jen „OZ“), závazkové vztahy ve věcech dodávek zboží a
služeb (dále jen „Smlouva“) vzniklé mezi společností
RYKO a.s., se sídlem Dělnická 1408/29, Děčín VILetná, IČO: 25418572, vedená u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1294, jakožto
kupujícím (dále jen „Kupující“) a třetími osobami,
jakožto prodávajícími (dále jen „Prodávající“;
Prodávající a Kupující dále též jen „Smluvní strany“
nebo jednotlivě „Smluvní strana“).

2.6. Není-li sjednáno něco jiného, platí, že Předmět plnění
bude Kupujícímu dodán podle dodací parity DDP Dělnická 1408/29, Děčín VI-Letná, ČR, INCOTERMS
2010.

3.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
KUPUJÍCÍHO

PRODÁVAJÍCÍHO

A

3.1. Prodávající se zavazuje, že na základě Smlouvy svým

rozumí i služba, kde kupující je příjemcem služby a
prodávající poskytovatel služby.

jménem, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí
odevzdá Kupujícímu Předmět plnění, a to včas, v
ujednaném množství, jakosti a dále že na Kupujícího
převede vlastnické právo k Předmětu plnění.

1.3. Odchylná ujednání smluvních stran ve Smlouvě mají

3.2. Kupující se zavazuje na základě Smlouvy Předmět

1.2. Pro účely těchto VOP se zbožím a Předmětem plnění

přednost před těmito VOP.

2.

plnění převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní
cenu.

3.3. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu spolu

PROCES UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

s Předmětem plnění rovněž veškeré doklady (v
českém jazyce), které se k Předmětu plnění vztahují
(zejména veškeré dokumenty potřebné k nakládání s
Předmětem plnění a k jeho řádnému převzetí,
instalaci, užívání, provozování, údržbě a skladování, a
to v souladu s relevantními právními předpisy a
Objednávkou resp. Smlouvou).

2.1. Kupující je oprávněn Prodávajícímu předložit písemný
návrh na uzavření Smlouvy na dodání (koupi) zboží, a
to zejména ve formě objednávky (dále jen
„Objednávka“).

2.2. Objednávka bude obsahovat zejména:
a)

číslo Objednávky;

b)

identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;

c)

specifikaci zboží a jeho množství (dále jen
„Předmět plnění“);

d)

termín a místo odevzdání Předmětu plnění
(možné použít příslušné doložky INCOTERMS
2010).

e)

kupní cenu Předmětu plnění;

3.4. Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí
provedení všech potřebných technických či jiných
zkoušek, atestů a revizí potřebných pro řádný provoz
a užívání Předmětu plnění, ledaže se jejich provedení
právními předpisy a/nebo technickými normami
a/nebo Objednávkou (resp. Smlouvou) nepožaduje.
Prodávající odpovídá dle příslušných právních
předpisů za bezpečnost Předmětu plnění (včetně
odpovědnosti za ochranu zdraví a života a ochranu
životního prostředí).

2.3. Prodávající se zavazuje, že se k Objednávce do 3

3.5. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět

pracovních dnů písemně vyjádří, a to buď tak, že ji
akceptuje, anebo odmítne. V případě absence
vyjádření Prodávajícího k Objednávce ve lhůtě dle
předchozí věty platí, že Objednávku odmítnul.

plnění, který odpovídá všem technickým požadavkům
a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh
Předmětu plnění, a to jak normám závazným tak
doporučujícím. Předmět plnění a veškeré jeho součásti
budou nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené
z kvalitního materiálu. Předmět plnění musí odpovídat
požadavkům uvedeným v Objednávce (resp. Smlouvě),

2.4. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena
v momentě, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí
Objednávky
Prodávajícím,
anebo
okamžikem
odevzdání Předmětu plnění (podle toho, která ze
skutečností nastane dříve). Uzavřením Smlouvy
Prodávající potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a
souhlasí s nimi.

3.6. Předmět plnění musí být možné užívat, udržovat a
servisovat
běžným
a
obvyklým
způsobem
prostřednictvím standardních a běžně dostupných
prostředků, nářadí a vybavení. V opačném případě se
Prodávající zavazuje předem na tuto skutečnost
Kupujícího upozornit, včetně informace o jejich
dostupnosti a běžných nákladech na jejich obstarání a
spolu s Předmětem plnění Kupujícímu
tyto
prostředky, nářadí a vybavení dodat. Cena těchto

2.5. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny
obsažené v potvrzení Objednávky vyjma těch, která
podstatným
způsobem
nemění
podmínky
Objednávky) se považují za odmítnutí Objednávky a
zároveň za nový návrh na uzavření Smlouvy (dále jen
„Nový návrh“). K uzavření Smlouvy je pak třeba, aby
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prostředků, nářadí a vybavení je již zahrnuta v kupní
ceně Předmětu plnění.

škody, riziko ztráty a vlastnické právo k Předmětu
plnění z Prodávajícího na Kupujícího.

3.7. Bude-li mít Předmět plnění povahu technologického
celku, strojního zařízení anebo nářadí, zaručuje
Prodávající Kupujícímu, že po dobu 5 let ode dne
odevzdání Předmětu plnění bude mít Kupující
možnost Předmět plnění na území ČR servisovat a
opravovat a že po tuto dobu potrvá podpora dodání
náhradních dílů (za obvyklých podmínek). Porušení
této povinnosti se považuje za podstatné porušení
Smlouvy

4.

5.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupní cena za Předmět plnění je sjednána ve Smlouvě
a jedná se o cenu konečnou, zahrnující veškeré
související náklady jako balné, dopravné na místo
určení, DPH v zákonné výši, náklady na zprovoznění
Předmětu plnění a zaškolení obsluhy, případnou
spotřební daň a další nutné náklady spojené
s dovozem a dodávkou Předmětu plnění včetně cla při
importu ze zemí mimo Evropskou unii.

ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, NEBEZPEČÍ
ŠKODY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.2. Prodávající není oprávněn kupní cenu navýšit o
dodatečné nepředvídané
dodáním Předmětu plnění.

4.1. Jestliže Prodávající není schopen odevzdat Předmět
plnění Kupujícímu v termínu sjednaném ve Smlouvě,
zavazuje se o tomto bez zbytečného odkladu
telefonicky a písemně informovat Kupujícího.

náklady

související

s

5.3. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na
základě faktury (daňového dokladu), kterou
Prodávající vystaví do 30 kalendářních dnů ode
odevzdání Předmětu plnění.

4.2. Prodávající se zavazuje avizovat svoji připravenost
odevzdat Předmět plnění kontaktní osobě Kupujícího
uvedené v Objednávce (jinak Kupujícímu), a to emailem nejméně jeden pracovní den před jeho
odevzdáním. Pokud tak Prodávající neučiní, bere na
vědomí, že Kupující od něj Předmět plnění nemusí
převzít ihned, popř. v takový den nemusí Předmět
plnění převzít vůbec.

5.4. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového
dokladu dle příslušných právních předpisů účinných
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a musí
obsahovat číslo Smlouvy; přílohou faktury musí být
kopie Protokolu (byl-li vystaven). Faktura může být
vystavena písemně, a to v listinné, nebo v elektronické
podobě (ve formátu pdf).

4.3. Pokud bude místem dodání sídlo Kupujícího, je

5.5. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od data

Prodávající povinen dodat Předmět plnění pouze
v pracovní dny v rozmezí od 06:00 hod. do 13:30 hod.

jejího odeslání Kupujícímu, pokud není dohodnuto
jinak. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se
považuje den, kdy byl Předmět plnění odevzdán
Kupujícímu.

4.4. Bude-li v objednávce Kupujícího požadován protokol o
průběhu odevzdání Předmětu plnění (dále jen
„Protokol“), je Prodávající povinen Protokol připravit
a vyzvat Objednatele k jeho podpisu. Protokol bude
obsahovat alespoň, identifikační údaje Prodávajícího a
Kupujícího, číslo Smlouvy, specifikaci a množství
Předmětu plnění, místo a datum jeho odevzdání a
převzetí. Kupující do Protokolu výslovně uvede, zda
Předmět plnění přebírá, či nikoli (a pokud ne, tak
proč). V případě, že se na Předmětu plnění bude
vyskytovat v okamžiku předání jakákoliv vada (a to i
drobná vada či nedodělek, který sám o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému
užívání Předmětu plnění), nemusí Kupující Předmět
plnění převzít a Protokol potvrdit.

5.6. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti
přerušuje a po dodání správně vystavené faktury
začíná běžet doba splatnosti nová.

5.7. Bude-li mít Předmět plnění vadu a/nebo nedodělek, ,
není Kupující povinen do doby, než Prodávající vadu
a/nebo nedodělek odstraní, platit Prodávajícímu
kupní cenu Předmětu plnění. Pokud již byla kupní
cena vyúčtována, pozastavuje se běh její splatnosti.
Splatnost nezaplacené kupní ceny pak začne běžet ode
dne odstranění vady a/nebo nedodělku.

5.8. Prodávající se zavazuje na všech fakturách uvádět svůj
účet vedený v České republice a zveřejněný v
„Registru plátců DPH a identifikovaných osob“. Jestliže
ke dni zdanitelného plnění bude splněna jakákoli
podmínka pro vznik ručení Kupujícího za
nezaplacenou DPH, uvedená v zákoně č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) nebo bude
Kupující mít ke dni zdanitelného plnění důvodné
podezření o splnění takové podmínky, je Kupující
oprávněn
zaplatit
částku
odpovídající
DPH
příslušnému správci daně namísto Prodávajícímu.

4.5. Prodávající bere na vědomí, že při převzetí Předmětu
plnění provede Kupující pouze zběžnou kontrolu
obalu Předmětu plnění. Prohlídka Předmětu plnění je
Kupujícím vykonávána obvykle do 5 pracovních dnů
ode dne jeho převzetí.

4.6. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět plnění se
považuje za splněnou okamžikem převzetí Předmětu
plnění a potvrzením Protokolu (bude-li Kupujícím
vyžadován). V tuto chvíli rovněž přechází nebezpečí
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6.

a)

požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
Předmětu plnění; nebo

b)

odstoupit od Smlouvy; nebo

c)

zajistit si odstranění vady sám anebo za pomoci
třetí osoby na náklady a nebezpečí Prodávajícího
a při zachování záruky za jakost Předmětu plnění
vůči Prodávajícímu.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající

se zavazuje Kupujícího pravdivě
informovat o všech skutečnostech souvisejících
s Předmětem plnění.

6.2. Prodávající odevzdáním Předmětu plnění Kupujícímu
potvrzuje, že:

6.7. Další nároky Kupujícího svědčící mu z titulu vad

a) je výlučným vlastníkem Předmět plnění;

Předmětu plnění dle obecně závazných právních
předpisů nejsou čl. 6.6. dotčeny. Prodávající je povinen
odstranit vadu rovněž v případě, kdy neuznává, že za
vadu odpovídá, ledaže ve lhůtě pro odstranění vady
prokáže, že za vadu neodpovídá. Ve sporných
případech nese Prodávající náklady až do rozhodnutí
o reklamaci.

b) na Předmět Plnění neváznou žádná práva třetích
osob, která by mu bránila Předmět plnění dle
Smlouvy zcizit;
c) Předmět plnění nemá žádné vady, které by bránily
jeho použití k účelům dle Smlouvy a/nebo účelům
obvyklým;

6.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl

d) Předmět plnění zcela vyhovuje účelu, pro nějž si
ho Kupující kupuje;

Kupující Předmět plnění z důvodu existence vady
a/nebo z důvodu jejího odstraňování užívat. Byl-li
Předmět plnění vyměněn, uplatí se u něj nová Záruční
doba (24 měsíců).

e) Předmět plnění splňuje veškeré právní, technické,
bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem
právním, technickým a bezpečnostním předpisům.

6.3. Prodávající se zavazuje, že Předmět plnění včetně jeho

7.

veškerých části a jednotlivých komponent bude po
dobu 24 měsíců způsobilý k účelům sjednaným ve
Smlouvě a/nebo že si po stejnou dobu zachová
vlastnosti sjednané ve Smlouvě (dále jen „Záruční
doba“). Nebude-li takových účelů a/nebo vlastností
určeno, zavazuje se Prodávající, že Předmět plnění
bude po dobu Záruční doby způsobilý k použití pro
obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Jednáli se o Předmět plnění s omezenou dobou trvanlivosti
nebo použitelnosti (dále jen „Expirační doba“), musí
při předání Předmětu plnění Kupujícímu zbývat do
uplynutí Expirační doby Předmětu plnění více než 6
měsíců, jinak se nejedná o řádnou dodávku Předmětu
plnění a Kupující není povinen Předmět plnění převzít.

SANKCE A NÁHRADA ZPŮSOBENÉ ÚJMY

7.1. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní
pokutu:

6.4. Pokud se ukáže, že Předmět plnění trpí vadou, je

a)

ve výši 0,1 % z ceny Předmětu plnění za každý
započatý den prodlení s včasným a/nebo řádným
odevzdáním Předmětu plnění;

b)

ve výši 0,1 % z ceny Předmětu plnění za každý
započatý den prodlení s odstraněním vady
Předmětu plnění (a to až do doby, dokud Kupující
Prodávajícímu neoznámí, že on anebo třetí osoba
započala s odstraňováním vad);

c)

ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
jakékoli povinnosti dle čl. 9 VOP.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo

Kupující povinen bez zbytečného odkladu po zjištění
této vady o tomto písemně informovat Prodávajícího a
zároveň mu sdělit jaký nárok z vad v souladu s platnou
právní úpravou požaduje.

Kupujícího na náhradu způsobené újmy, a to ani ve
výši přesahující výši smluvní pokuty; smluvní pokuta
se na náhradu újmy nezapočítává.

6.5. Prodávající se zavazuje, že po oznámení vady

7.3. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává

Kupujícím do 3 pracovních dnů písmeně potvrdí jeho
přijetí a projedná zároveň v souladu s čl. 6.6. VOP
způsob a termíny vyřízení práv Kupujícího z vad nebo
ze záruky.

7.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž

zachováno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma
převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a
to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
splnění je smluvní pokutou utvrzeno.

6.6. Jestliže Kupující nesdělí při oznámení vady Předmětu
plnění, a to i v rámci Záruční doby, Prodávajícímu jiný
požadavek, zavazuje se Prodávající vadu v přiměřené
lhůtě vlastním nákladem odstranit; nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak, platí lhůta k odstranění vady
v délce 10 pracovních dnů od doručení oznámení
Prodávajícímu (resp. od potvrzení Protokolu).
Neodstraní-li Prodávající vadu v plném rozsahu a ve
stanoveném termínu, je Kupující oprávněn:

7.5. Smluvní pokuta a/nebo náhrada újmy jsou splatné ve
lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy
k jejich úhradě.
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8.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

stanovení typové vady rozhodující poměr vadných
Předmětů plnění v rámci šarže a Kupující má práva
uvedená v tomto odstavci pouze ohledně Předmětů
plnění vadné šarže.

8.1. Od Smlouvy je možné odstoupit pouze v případech,
stanoví-li tak zákon nebo ujednají-li si to Smluvní
strany ve Smlouvě. Účinky odstoupení od Smlouvy
nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení
doručeno druhé Smluvní straně.

8.4. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je odstupující
Smluvní strana oprávněna po druhé Smluvní straně
žádat náhradu nákladů s takovým odstoupením
spojených; ustanovení § 2005 OZ tím není dotčeno.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že se za podstatné
porušení Smlouvy považuje zejména:

8.5. Odstoupí-li od Smlouvy Kupující, je oprávněn koupit

a) je-li
Prodávající
v prodlení
s odevzdáním
Předmětu plnění či jeho části po dobu delší než 30
dní;

od třetí osoby Předmět plnění anebo jeho část v
množství, druhu a kvalitě, které by odpovídaly
řádnému odevzdání Předmětu plnění či jeho části bez
vad dle Smlouvy, přičemž Prodávající je povinen
uhradit Kupujícímu náklady, které přesahují kupní
cenu Předmětu plnění, nebo, v případě dodání části
Předmětu plnění, alikvotní část kupní ceny Předmětu
plnění, a to do 14 dnů ode dne, kdy bude k jejich
náhradě Kupujícím vyzván.

b) poruší-li Prodávající svůj závazek dle čl. 6.1.
zejména tím, ukáže-li se jakékoliv jeho prohlášení
dle čl. 6.1. jako nepravdivé;
c) poruší-li Prodávající jakoukoliv povinnost dle čl. 9
VOP;
d) pokud Smluvní strana opakovaně, alespoň třikrát,
nesplní své závazky plynoucí ze Smlouvy a
závadný stav nenapraví ani po písemné výzvě;

9.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že údaje nebo

e) je-li soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Smluvní
strany;

sdělení, kterými se při sjednávání a plnění Smlouvy
seznámily, jsou důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730
odst. 2 OZ a dle charakteru mohou rovněž být
předmětem obchodního tajemství některé ze
Smluvních stran dle ustanovení § 504 OZ, a mají proto
zůstat utajeny.

f) vstoupila-li Smluvní strana do likvidace anebo
ztratila-li oprávnění k podnikatelské činnosti
nezbytné pro plnění Smlouvy;
g) převede-li Prodávající bez předchozího písemného
souhlasu Kupujícího své závazky, povinnosti a
práva plynoucí ze Smlouvy na třetí osobu.

9.2. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího
písemného souhlasu druhé Smluvní strany nebudou
zveřejňovat žádné informace o Smlouvě ani informace
o druhé Smluvní straně a ani jiné informace, se
kterými se seznámili v průběhu sjednávání a realizace
Smlouvy. To neplatí, pokud je povinnost uveřejnit
takové informace příslušný právním předpisem anebo
rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci.

h) stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem dle
zákona o DPH;
i) poskytne-li Prodávající Kupujícímu údaje o svém
bankovním účtu pro úhradu kupní ceny za
Předmět plnění, které nejsou správcem daně
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle zákona o DPH.

9.3. Je-li při výrobě Předmětu plnění použit výsledek
činnosti, který je chráněn právem z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob,
zavazuje se Prodávající zajistit, že prodejem Předmětu
plnění neoprávněně nezasáhne do těchto práva třetích
osob a dále se zavazuje zajistit Kupujícímu výkon
těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání
Předmětu plnění, které odpovídá účelu sjednanému
Smlouvou a není-li takový účel ve Smlouvě sjednán,
účelu obvyklému.

8.3. V případě, že předmětem dodávky nebo opakovaných
dodávek je Předmět plnění stejného druhu a nejméně
u 5 % z počtu celkově dodaného Předmětu plnění na
základě všech dodávek se vyskytne shodná vada, je
takováto vada považována za vadu typovou (a veškerý
dosud dodaný Předmět plnění stejného druhu je
považován za vadný). V takovém případě uplatnění
práv z odpovědnosti za vady nebrání, pokud již
uplynula Záruční doba nebo Expirační doba. Pokud se
u Předmětu plnění stejného druhu vyskytne typová
vada, je Kupující oprávněn požadovat po
Prodávajícím, aby zajistil Kupujícímu na své náklady
do 14 dnů od oznámení typové vady celou náhradní
dodávku Předmětu plnění odpovídajícího Smlouvě a
těmto VOP. Pokud Prodávající povinnost uvedenou
v tomto odstavci nesplní, je Kupující oprávněn
odstoupit od všech Smluv, jejichž předmětem byla
dodávka vadného Předmětu plnění. Pokud lze u
Předmětu plnění rozlišit jednotlivé šarže, je pro

10.

ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy se budou
přednostně řešit smírnou cestou. Pokud se však
jakýkoliv spor nepodaří vyřešit smírnou cestou a
pokud nebude dohodnuto jinak, zavazují se Smluvní
strany
předložit
spor
ke
konečnému
rozhodnutí Okresnímu soudu Praha - západ, případně
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB
platné od 1.3.2014
Městskému soudu v Praze (bude-li dána příslušnost
krajského soudu jako soudu prvního stupně).

11.

12.2. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran
neupravené VOP a/nebo Smlouvou se řídí právním
řádem České republiky, zejména OZ.

12.3. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP a/nebo

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smlouvy neplatné či neúčinné, tak nemá tato
skutečnost vliv na platnosti či účinnost ostatních
ustanovení VOP a/nebo Smlouvy.

11.1. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání Záruční
doby, vztahující se k Předmětu plnění, bude mít platné
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
Předmětu plnění (pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku), a to v minimální výši 10
milionů Kč.

12.4. Ukáže-li se některé z ustanovení VOP a/nebo Smlouvy
zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení VOP a/nebo Smlouvy obdobně
podle § 576 OZ.

11.2. Smluvní strany se zavazují, že budou vzájemně

12.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem

respektovat své oprávněné zájmy související
s plněním Smlouvy a že si budou poskytovat veškerou
potřebnou součinnost, kterou po nich lze spravedlivě
požadovat, k tomu, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy.
Smluvní strany se dále zavazují, že se budou vzájemně
informovat o všech důležitých věcech, které by mohli
mít, byť i jen potencionální, vliv na plnění jejich
závazků plynoucích ze Smlouvy; Smluvní strany si
budou zejména oznamovat změny týkající se jejich
právní osobnosti (např. uskutečnění přeměny) a dále
přechod závazků na právního nástupce nebo na třetí
osobu.

1. března 2014 a v plném rozsahu nahrazují dosavadní
všeobecné obchodní podmínky.

11.3. Prodávající bere na vědomí, že na sebe přebírá
nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765
odst. 2 OZ.

11.4. Smlouva je závazná i pro právní nástupce Smluvních
stran.

11.5. Prodávající bere na vědomí, že je oprávněn postoupit
na třetí osobu jakoukoliv pohledávku anebo její část
vyplývající ze Smlouvy a/nebo jakoukoliv pohledávku
nebo její část vyplývající ze Smlouvy zatížit právy ve
prospěch třetích osob (např. zástavní právem) pouze
s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.

11.6. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, není
Prodávající oprávněn jednostranně započíst jakoukoli
pohledávku vzniklou na základě Smlouvy oproti
pohledávce Kupujícího.

11.7. VOP nezakládají Kupujícímu povinnost k odběru
jakéhokoli zboží od Prodávajícího. Povinnost k odběru
Předmětu plnění vzniká až uzavřením Smlouvy a za
podmínek v ní stanovených.

11.8. Kupující může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo
jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a
to i když již bylo započato s plněním.

12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva může být
měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude pro
tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických zpráv.
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