Obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti Nevoga s. r.o.
1.

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „OP“) upravují závazky vznikající mezi
společností Nevoga s.r.o., se sídlem Kotkova 3524/22, 669 02 Znojmo, IČ: 002 07 730, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 22099 (dále jen
„Dodavatel“), a zákazníkem, který s Dodavatelem uzavřel smlouvu (dále jen „Odběratel“), pokud
jejím předmětem je dodání jakéhokoliv zboží (movitých věcí) (dále jen „Zboží“) Dodavatelem pro
Odběratele (dále jen „Smlouva“) a Smlouva na tyto OP odkazuje, či se ve vztahu k ní podle znalosti
Odběratele nebo zavedené praxe smluvních stran tyto OP aplikují.

1.2

Tyto OP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, ve které se na tyto OP odkazuje, a to i tehdy, pokud
ke Smlouvě nejsou fyzicky připojeny.

1.3

Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními OP. Práva a povinnosti Smlouvou nebo OP
zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů. Vylučuje se použití zvyklostí
či předchozí praxe stran, která je v rozporu s těmito OP.

1.4

Tyto OP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Občanský zákoník“).

1.5

Aktuální platné znění OP je publikováno na webových stránkách Dodavatele www.nevoga.com a je
k dispozici v jeho sídle v tištěné podobě. V případě pochybností je závazné znění, které bylo aktuální
v den uzavření Smlouvy, ledaže by ke Smlouvě bylo připojeno znění dřívější.

1.6

V případě, že tyto OP nebudou připojeny ke Smlouvě, avšak Smlouva na ně bude odkazovat, nebo se
OP podle znalosti Odběratele nebo zavedené praxe smluvních stran budou ve vztahu ke Smlouvě
aplikovat, Odběratel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že OP mu byly v době uzavření Smlouvy známy.
Uzavřením Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem Odběratel potvrzuje, že s obsahem OP
souhlasí a je vázán jejich obsahem.

2.

Cenové a platební podmínky

2.1

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, cena Zboží nezahrnuje dopravu Zboží ze sídla Dodavatele. Balné
je zahrnuto v ceně Zboží.

2.2

Není-li výslovně stanoveno jinak, všechny ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“). Výše DPH bude stanovena podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dle jen „Zákon o DPH“). Bez ohledu na sazbu DPH uvedenou ve Smlouvě je
Dodavatel oprávněn a povinen účtovat DPH v sazbě platné a účinné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.

2.3

Cena bude účtována fakturou – daňovým dokladem, který je Dodavatel oprávněn vystavit po dodání
Zboží Odběrateli. Daňové doklady vystavené Dodavatelem budou obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu uvedené v Zákoně o DPH. V případě, že daňový doklad všechny povinné
náležitosti obsahovat nebude, je Odběratel povinen to neprodleně oznámit Dodavateli.

2.4

Případné dílčí dodávky Zboží budou fakturovány samostatně a každá takto vystavená faktura je
splatná samostatně a nezávisle na dalších dodávkách.

2.5

Cena bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele, hotovostní platba se
nepřipouští. Dodavatel není povinen akceptovat platbu v jiné formě.
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2.6

Peněžité dluhy Odběratele se považují za uhrazené dnem připsání peněžních prostředků na účet
Dodavatele.

2.7

Dojde-li v době mezi uzavřením Smlouvy a dodáním Zboží ke změnám nákladů, které jsou
nezbytnými vstupními nákladovými položkami při cenových kalkulacích nebo pro poskytování
služeb Dodavateli (např. náklady na materiály, energie, přepravu, daně, poplatky, cla, práci
zajišťovanou třetími stranami nebo financování), bude Dodavatel oprávněn jednostranně změnit
cenu sjednanou ve Smlouvě v rozsahu odpovídajícím změně vstupních nákladů, a to písemným
oznámením Odběrateli. Tyto změny Dodavatel Odběrateli na jeho žádost prokáže. V případě, že
zvýšení ceny přesáhne 10 % sjednané ceny Zboží, je Odběratel oprávněn do 2 týdnů od doručení
oznámení zvýšení ceny Dodavatelem od Smlouvy odstoupit.

2.8

V případě prodlení Odběratele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu se Odběratel zavazuje
zaplati Dodavateli úrok z prodlení ve výši 5 % z dlužné částky. Zaplacení úroku z prodlení nemá vliv
na povinnost Odběratele k případné náhradě újmy.

2.9

Smluvní strany vylučují možnost jednostranného započtení pohledávek Odběratele za Dodavatelem
proti pohledávkám Dodavatele za Odběratelem. Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst
jakoukoliv svoji pohledávku vůči pohledávce Odběratele, jakož i pohledávky získané od třetích osob.

2.10

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady ze strany Odběratele neopravňuje Odběratele k pozdržení
úhrady ani části ceny Zboží.

3.

Dodací lhůta

3.1

Veškeré termíny nebo lhůty, které nejsou ve Smlouvě výslovně sjednány jako závazné, jsou
považovány za orientační, nezávazné údaje.

3.2

Není-li ve Smlouvě lhůta pro dodání Zboží (doba dodání) sjednána, je Dodavatel povinen dodat Zboží
v přiměřené lhůtě, ne však kratší než 6 týdnů od uzavření Smlouvy. Je-li Smlouva rámcovou
smlouvou, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy, a není-li ve Smlouvě sjednána
doba dodání, je Dodavatel povinen dodat zboží v přiměřené lhůtě, ne však kratší než 6 týdnů od
uzavření příslušné dílčí smlouvy.

3.3

Dodací lhůta začne plynout nejdříve v okamžiku, kdy bude bez pochybností dohodnuta technická
specifikace Zboží a budou vyjasněny případné nesrovnalosti a dotazy ve vztahu k dodání Zboží.

3.4

Dodání Zboží v dodací lhůtě je závislé na splnění povinností Odběratele s poskytnutím součinnosti,
úhradou zálohy atd. Doba, po kterou je Odběratel v prodlení s plněním těchto svých povinností, se
do dodací lhůty nezapočítává.

3.5

Pokud Dodavatel shledá, že schopnost Odběratele zaplatit cenu Zboží je ohrožena (např. podání
insolvenčního návrhu, zahájení exekuce, zahájení soudního řízení vůči Odběrateli, jiný dluh po
splatnosti vůči Dodavateli apod.), je oprávněn odmítnout dodání Zboží do doby, než mu bude ze
strany Odběratele poskytnuta dostatečná jistota. Nebude-li jistota poskytnuta ve lhůtě 2 týdnů od
výzvy Dodavatele k jejímu poskytnutí, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

3.6

Dodavatel se nedostane do prodlení v případě, že se smluvní strany dohodnou novou Smlouvou
nebo dodatkem ke stávající Smlouvě na změně dodávky Zboží. V takovém případě se termíny plnění
přiměřeně prodlužují, a to i bez toho, aby to bylo výslovně uvedeno.
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3.7

Nedodržení sjednané doby dodání Zboží (celkové nebo částečné) nebo prodlení s plněním
povinnosti Dodavatele z důvodu vyšší moci se nepovažuje za porušení smluvních povinností, a
Odběrateli tak nevznikne právo na odstoupení od Smlouvy, rovněž tak ani nárok na zákonem nebo
smlouvou stanovené sankce (např. smluvní pokutu či náhradu škody). Pokud zásah tzv. vyšší moci
způsobí, že se Dodavatel ocitne v prodlení s plněním své povinnosti, prodlužuje se doba plnění o
dobu, po kterou zásah tzv. vyšší moci trval. Za vyšší moc se považují zejména živelné události (požár,
povodeň aj.), svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky,
bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy,
rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje
nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy, poruchy v dopravě, omezení dodávek
energie, technické závady, přerušení nebo ukončení výroby materiálu nebo jakákoli jiná podobná
příčina.

3.8

Smluvní strany omezují případnou výši náhrady újmy, vzniklé Odběrateli porušením povinnosti
Dodavatele řádně dodat Zboží, na předvídatelnou, běžně vzniklou škodu a zároveň do výše 3 % ceny
předmětného Zboží, a to s výjimkou náhrady újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech,
anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

4.

Předání a převzetí Zboží

4.1

Místem plnění (dodání Zboží) je sídlo Dodavatele, nebude-li ve Smlouvě ujednáno jinak.

4.2

Je-li místem plnění sídlo Dodavatele, splní Dodavatel svou povinnost odevzdat Zboží, pokud umožní
Odběrateli nakládat se Zbožím ve svém sídle. Dodavatel informuje Odběratele o připravenosti Zboží
k předání. Odběratel splní svou povinnost převzít Zboží, pokud nejpozději v dodací lhůtě Zboží
připravené k předání v souladu se Smlouvou a OP převezme. Odběratel sdělí předem Dodavateli
datum a přibližný čas převzetí Zboží.

4.3

Je-li místem dodání sídlo Odběratele, splní Dodavatel svou povinnost odevzdat Zboží, pokud umožní
Odběrateli nakládat se Zbožím v sídle Odběratele. Je-li sjednáno dodání prostřednictvím smluvního
dopravce, splní Dodavatel svou povinnost odevzdat Zboží předáním Zboží tomuto dopravci.
Dodavatel informuje Odběratele o termínu dodání Zboží. Odběratel splní svou povinnost převzít
Zboží, pokud v oznámeném termínu dodání Zboží v souladu se Smlouvou a OP převezme. Náklady
na dopravu do sídla Odběratele nese Odběratel, který tyto náklady Dodavateli uhradí na základě jeho
vyúčtování. Nebezpečí vzniku škody na Zboží při jeho přepravě nese Odběratel. Dodavatel na žádost
a náklady Odběratele zajistí pojištění Zboží pro případ vzniku škody na Zboží při jeho přepravě.

4.4

Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou součinnost k převzetí Zboží.

4.5

Dodání Zboží potvrdí Odběratel, resp. jím pověřený zástupce, podpisem dodacího listu. Podpisem
dodacího listu se Zboží považuje za řádně dodané a převzaté Odběratelem.

4.6

Odběratel nemůže odmítnout převzetí Zboží, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje jen
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Zboží. Vady a
nedodělky zjištěné v okamžiku převzetí jsou smluvní strany povinny uvést v dodacím listu,
s uvedením přesného popisu vady. Pro vypořádání těchto vad platí článek 6 těchto OP obdobně.

4.7

Odběratel je povinen akceptovat i částečné plnění.

4.8

Nedohodnou-li se smluvní strany ve Smlouvě jinak, platí, že Zboží je dodáno řádně, pokud případná
odchylka objemu, resp. množství, dodaného Zboží od objemu, resp. množství, Zboží sjednaného ve
Smlouvě nepřevyšuje toleranci stanovenou příslušnými technickými normami. Není-li v technických
normách tolerance stanovena, platí tolerance 5 % nad nebo pod sjednaný objem, resp. množství,
Zboží.
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4.9

Povinnost Dodavatele dodat Zboží je splněna i tehdy, jestliže Odběratel v rozporu se Smlouvou a
těmito OP Zboží ve sjednaném čase a místě nepřevezme nebo odmítne podepsat dodací list.
Dodavatel provede o odmítnutí převzetí plnění či o odmítnutí podpisu dodacího listu záznam na
příslušném dodacím listu s vyznačením data a času odmítnutí plnění, resp. odmítnutí podpisu
dodacího listu.

4.10

Dodavatel při převzetí plnění Odběratelem předá Odběrateli jedno vyhotovení dodacího listu.
Obdobně tato povinnost platí i při předání podle odst. 4.9 těchto OP.

4.11

Nebezpečí škody na Zboží přechází z Dodavatele na Odběratele řádným předáním a převzetím Zboží
Odběratelem, nebo jestliže je Odběratel nepřevezme řádně a včas (viz. odst. 4.9 těchto Podmínek),
okamžikem, kdy mu Dodavatel umožní se Zbožím nakládat.

4.12

V zájmu předcházení vzniku škody na Zboží je Dodavatel v případě prodlení Odběratele s převzetím
Zboží oprávněn uskladnit nepřevzaté Zboží na náklady Odběratele.

4.13

V souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, nepřijímá Dodavatel
přepravní a jiné obaly zpět. Odběratel má povinnost zajistit likvidaci odpadů na vlastní náklady.

5.

Výhrada vlastnického práva

5.1

Vlastnictví ke Zboží přejde na Odběratele až úplným uhrazením ceny Zboží. Do této doby zůstává
vlastníkem Zboží Dodavatel.

5.2

Odběratel je povinen do přechodu vlastnického práva ke Zboží na Odběratele o Zboží pečovat a na
vlastní náklady jej pojistit proti škodám způsobeným požárem, vodou nebo třetími osobami, a to
s limitem pojistného plnění alespoň ve výši sjednané ceny Zboží. Nezbytné udržovací a inspekční
práce k takovému Zboží zajistí Odběratel včas a na své náklady.

5.3

V případě navrácení Zboží ve vlastnictví Dodavatele z držení Odběratele na základě výhrady
vlastnického práva Dodavatele či jiného důvodu (například z důvodu odstoupení od Smlouvy), nese
Odběratel náklady Dodavatele vynaložené na zpětnou přepravu Zboží a související manipulaci.

5.4

Odběratel je povinen Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, uskladnit a pečovat o
něj tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení. Odběratel je oprávněn Zboží, na které se
vztahuje výhrada vlastnického práva, dále zpracovávat pouze za podmínky, že Dodavateli v důsledku
takového zpracování nevzniknou žádné dluhy, a že takto zpracované Zboží bude možné kdykoliv
vrátit Dodavateli ve stavu, v jakém bylo Odběrateli dodáno, případně s ojedinělými drobnými
odchylkami. Nakládat se Zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, jiným způsobem
je Odběratel oprávněn pouze se souhlasem Dodavatele.

5.5

Odběratel je povinen včas informovat dotčené třetí osoby, že Zboží, na které se vztahuje výhrada
vlastnického práva, je ve vlastnictví Dodavatele.

6.

Odpovědnost za vady

6.1

Dodavatel odpovídá za vady Zboží, které má Zboží při jeho dodání Odběrateli, a případně za vady
Zboží vzniklé v záruční době, poskytuje-li Dodavatel záruku za jakost Zboží a vztahuje-li se záruka za
jakost na vzniklé vady.

6.2

Odběratel je povinen provést prohlídku dodaného Zboží bezprostředně po jeho dodání a
bezodkladně Dodavateli oznámit veškeré zjištěné vady. Oznámení zjevných vad musí být učiněno
nejpozději do 2 týdnů od dodání Zboží. Oznámení jiných vad musí být učiněna bezodkladně po jejich
zjištění, nejpozději však do 1 měsíc od dodání Zboží, resp. do konce záruční doby, poskytuje-li
Dodavatel záruku za jakost Zboží a vztahuje-li se záruka za jakost na vzniklou vadu.
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6.3

Dodavatel neodpovídá za vady Zboží, které byly způsobeny Odběratelem, zvláště při nevhodném
nebo neodborném užívání, péči, uskladnění nebo manipulaci, nedodržení návodu k obsluze, pokynů
nebo směrnic.

6.4

Oznámení vady musí obsahovat přesný popis zjištěných vad a musí být podáno písemně na adresu
sídla Dodavatele.

6.5

Uzná-li Dodavatel oznámenou vadu, zajistí její odstranění v přiměřené lhůtě, a to dle svého uvážení
buď opravou vadného Zboží, nebo jeho výměnou za bezvadné Zboží. Pokud tímto způsobem nebude
vada odstraněna, případně vznikne-li znovu stejná vada, která bude ohlášena Dodavateli v souladu
s tímto článkem OP, bude Dodavatel postupovat dle věty první tohoto odstavce. Nebude-li vada ani
tímto způsobem odstraněna, případně vznikne-li znovu a provedení dalšího pokusu o odstranění
nelze po Odběrateli spravedlivě žádat, je Odběratel oprávněn odstoupit od Smlouvy, nedohodnou-li
se místo toho smluvní strany na slevě z ceny vadného Zboží. Odstoupit od Smlouvy však Odběratel
není oprávněn v případě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými
nebrání užívání Zboží.

6.6

Sleva z kupní ceny bude vycházet z úrovně zjištěné jako v místě a čase obvyklý náklad na odstranění
vady. Byla-li vada neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi v místě a čase obvyklou cenou
Zboží bez vad a jeho v místě a čase obvyklou cenou s vadou.

6.7

Prokáže-li přezkoumání podané oznámení vady, že se nejedná o vadu Zboží, opravňující Odběratele
k uplatnění nároků z odpovědnosti za vady, je Dodavatel oprávněn požadovat náhradu veškerých
nákladů, které mu v souvislosti s posouzením vady vznikly.

6.8

V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku smluvní strany sjednali promlčecí lhůtu
pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady v délce 1 roku.

6.9

Odběratel se tímto vzdává jakýchkoliv dalších nároků souvisejících s vadným plněním Dodavatele,
zejména nároků na náhradu újmy, a to s výjimkou povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na
jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

7.

Ukončení závazků ze Smlouvy

7.1

Podmínky pro odstoupení od Smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními
právních předpisů, Smlouvy a těchto OP.

7.2

Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
7.2.1

v případě prodlení Odběratele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo jakékoliv
povinnosti poskytovat součinnost Dodavateli po dobu delší než 2 týdny; Dodavatel nemá
povinnost poskytnout Odběrateli dodatečnou lhůtu ke splnění a je oprávněn odstoupit
neprodleně,

7.2.2

v případě zahájení insolvenčního řízení s kteroukoli ze stran této smlouvy.

7.3

Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Dodavatel v prodlení s dodáním Zboží po
dobu delší než 2 týdny a danou povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě v délce 2 týdnů, kterou mu
Odběratel písemně poskytne po uplynutí doby dle prvé části tohoto ustanovení.

7.4

Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně
oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu dozvěděla.

7.5

Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
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8.

Ochrana osobních údajů

8.1

Je-li Odběratel fyzickou osobou, bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že Dodavatel bude jako
správce osobních údajů provádět zpracování případných osobních údajů Odběratele uvedených ve
Smlouvě, případně v dalších dokumentech vyhotovených smluvními stranami v souvislosti se
Smlouvou, a dále osobní údaje Odběratele, které Dodavatel případně získá od Odběratele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Zpracovávány budou zejména kontaktní a fakturační údaje.

8.2

Dodavatel se zavazuje postupovat při uchovávání a zpracování osobních údajů Odběratele v souladu
s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

8.3

Osobní údaje Odběratele budou Dodavatelem zpracovávány za následujícími účely:
8.3.1

pro plnění Smlouvy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), zejména za účelem objednání
a dodání zboží a fakturace; za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu
trvání závazků ze Smlouvy,

8.3.2

pro účely oprávněného zájmu Dodavatele (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na
ochraně jeho práv souvisejících se Smlouvou, zejména aby byl v případě potřeby schopen
prokázat, jak a v jakém rozsahu byla Smlouva plněna; za tímto účelem budou osobní údaje
zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy, a nejvýše po dobu dalších 11 let. Běh této
doby se staví, pokud Odběratel u Dodavatele či u orgánu veřejné moci uplatní jakékoli právo
související se Smlouvou, a to až do okamžiku nabytí právní moci věcného rozhodnutí
příslušného orgánu veřejné moci o uplatněném právu. Proti zpracování osobních údajů za
tímto účelem lze vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je povinné, jinak by nebylo možné řádně plnit
Smlouvu a související povinnosti a práva Dodavatele.
8.4

Osobní údaje bude Dodavatel zpracovávat sám. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám,
kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. orgány činné v trestním
řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo dalším
osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Dodavatele (např. soud).

8.5

Jako subjekt údajů má Odběratel veškerá práva dle Nařízení, zejména
8.5.1

právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu
tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15
Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů,
kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou
budou uloženy;

8.5.2

právo požadovat opravu nepřesných údajů dle čl. 16 Nařízení;

8.5.3

právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17
Nařízení, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány;

8.5.4

právo požadovat, aby Dodavatel omezil zpracování, pokud nastane některý z případů
uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud Odběratel popírá přesnost zpracovávaných
osobních údajů;

8.5.5

právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Dodavatel bránil;
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8.5.6

právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se Odběratel domnívá, že zpracováním
jeho osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8.6

Pokud Odběratel (včetně právnických osob) předá Dodavateli osobní údaje třetí osoby, například
svého zaměstnance, který má být kontaktní osobou pro účely plnění Smlouvy, je povinen zajistit, že
osobní údaje budou Dodavateli předány v souladu s Nařízením. Odběratel je zejména povinen
zajistit, že tato třetí osoba bude v souladu s Nařízením informována o tom, že její osobní údaje budou
Dodavateli předány, a za jakým účelem budou předány.

9.

Mlčenlivost a duševní vlastnictví

9.1

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví
v souvislosti s plněním Smlouvy, a údajích označených některou ze smluvních stran jako obchodní
tajemství, a to i po ukončení závazků ze Smlouvy, ledaže by tato povinnost byla prolomena obecně
závazným právním předpisem a/nebo pravomocným či vykonatelným rozhodnutím správního
orgánu či soudu.

9.2

Každá ze smluvních stran je povinna zavázat své případné subdodavatele k zachovávání mlčenlivosti
alespoň v rozsahu tohoto článku OP.

9.3

Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel má duševní majetková práva autorská ke všem nápadům,
kresbám a jiným podkladům, které byly poskytnuty Dodavateli v souvislosti se Smlouvou. Tyto
materiály nesmí být bez písemného souhlasu Dodavatele zpřístupněny třetím osobám a musí být
Dodavateli na jeho žádost neprodleně vráceny.

9.4

Bylo-li ujednáno, že Zboží bude Dodavatelem vyrobeno dle podkladů či pokynů poskytnutých
Odběratelem, zavazuje se Odběratel zajistit, že výrobou a dodáním takového Zboží nebudou
porušena jakákoliv práva třetích osob.

10.

Rozhodné právo, jurisdikce

10.1

Rozhodným právem pro Smlouvu, OP a veškeré související právní vztahy mezi Odběratelem a
Dodavatelem je výhradně právo České republiky. Výslovně se vylučuje použití mezinárodních úmluv,
jako např. Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 (CISG resp.
UNCITRAL), v platném znění, nebo jiných mezinárodních úmluv nebo dohod je nahrazujících.

10.2

Pro případ sporů ze Smlouvy či OP se sjednává příslušnost soudů České republiky; místní příslušnost
Okresního soudu ve Znojmě nebo Krajského soudu v Brně v prvém stupni v závislosti na předmětu
soudního řízení.

11.

Ostatní ujednání

11.1

Odběratel je povinen zajistit veškerá opatření nezbytná k vývozu Zboží do země místa dodání,
zejména získat příslušná dovozní a měnová povolení. Dozví-li se Odběratel o skutečnostech, které
brání nebo ztěžují vývoz zboží, je povinen o tom Dodavatele bezodkladně informovat. Dojde-li ke
zpochybnění způsobu získání a platnosti nezbytných vývozních dokladů, je Dodavatel oprávněn
vyzvat Odběratele k vysvětlení nebo nápravě v dodatečné, nejméně dvoutýdenní lhůtě. Po marném
uplynutí této lhůty je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž Odběratel je povinen
Dodavateli uhradit náklady vynaložené v souvislosti s plněním Smlouvy

11.2

Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro některou
ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Odběratel tímto na sebe přebírá
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
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11.3

Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele postoupit nebo jinak
převést či zastavit svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy a OP nebo vzniklá v souvislosti
s nimi, jakož i Smlouvu samotnou, na třetí osobu.

11.4

Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy nebo OP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení Smlouvy a OP obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

11.5

Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na Smlouvu a OP: §
557, §§ 1793 – 1795, § 1799, § 1800 a § 1805 odst. 2.

11.6

Smlouva a OP obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný
projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě nebo OP ani projev učiněný po uzavření
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran, ledaže Smlouva stanoví jinak.

11.7

Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

11.8

Nestanoví-li tyto OP nebo Smlouva jinak, lze Smlouvu měnit či doplňovat pouze po dohodě
smluvních stran formou písemných a postupně číslovaných dodatků.

11.9

Bude-li kterékoli z ustanovení těchto OP nebo Smlouvy shledáno neplatným, nebude tím dotčena
platnost zbývajících ustanovení či ujednání, ani již provedených právních úkonů či jednání. Smluvní
strany se zavazují případné neplatné ustanovení nahradit novým, platným ustanovením tak, aby se
dosáhlo účinků, které budou co nejbližší původnímu úmyslu stran ohledně účinků neplatného
ustanovení.

11.10

Tyto OP nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a nahrazují veškerá předchozí znění OP.
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