ID : _____
Všeobecné obchodní podmínky společnosti AGORA DMT, a.s., platné od 7.12.2011
Čl. 1 Základní ustanovení
1.

2.

Společnost AGORA DMT, a.s. se sídlem v Brně, Řípská 11c, okres Brno-město, PS 627 00, IČ: 277 47 255,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5052 /dále jen
prodávající/ vydává v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen
„Obchodní zákoník“), tyto obchodní podmínky.
Obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy při prodeji zboží mezi prodávajícím a jeho
obchodními partnery (dále jen „kupující“), uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen
„Obchodní zákoník“).

Čl. 2 Uzavření kupní smlouvy
1.

Kupní smlouva je uzavírána na základě písemné nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího
musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
b) jeho IČO (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
d) množství požadovaných kusů produktů
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího

2.

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví
potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež
se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.
Prodávající potvrzení provede písemně či ústně.
V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat
prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě,
je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.
V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení
objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se
kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní
smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak
uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. V pochybnostech se má za to, že potvrzení
objednávky kupující obdržel 25. hodinu po odeslání prodávajícím.
Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.
Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí
kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis
z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

3.

Čl. 3 Speciální podmínky pro uzavření kupní smlouvy aplikací elektronického obchodu
Kupní smlouvu je možné uzavřít též prostřednictvím systému aplikace elektronického obchodu. Pro vstup a
výstup ze systému aplikace elektronického obchodu je kupující povinen používat identifikační heslo
(vstupní a objednávkové heslo), které mu na jeho žádost přidělí prodávající a které slouží k ověření identity
kupujícího. Kupující je povinen dbát o to, aby se žádná jiná osoba s identifikačním heslem neseznámila, ani
nesmí identifikační heslo jiné osobě sdělit Pokud kupující zjistí, že jeho identifikační heslo zná jiná osoba, je
povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího, který po dohodě s ním okamžitě zablokuje přístup
k systému aplikace elektronického obchodu a dohodne s ním další postup.
Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou na základě skutečnosti, že identifikační heslo užila jiná
osoba.
2. Prodávající udržuje systém aplikace elektronického obchodu pro příjem objednávek v elektronické podobě v
nepřetržitém provozu. O plánovaných odstaveních systému delších než 6 hodin bude prodávající svoje
obchodní partnery včas informovat.
3. Elektronická forma objednávky a potvrzení objednávky ze systému aplikace elektronického obchodu jsou
rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost. V případě, že je
elektronickými prostředky uzavírána smlouva dle zákona 513/1991 Sb., nebude použito ustanovení hlavy
1.

4.

5.

páté, části první zákona 40/1964 Sb., ale bude postupováno dle těchto obchodních podmínek v souladu
s ustanovením §40/4 a §43a a následujících zákona 40/1964 Sb.
Přístupem do systému elektronického obchodu prodávajícího se zobrazí kupujícímu na monitoru jeho
počítače formulář, který požaduje vyplnění údajů uvedených v čl. 1 pod písmeny c-f. Údaj g) je nahrazen
místem, na nějž má kupující poklepem kurzoru zmáčknout tlačítko „objednat“ Kupující vyplní údaje
uvedené v čl. 1 pod písmeny c)-f), program automaticky generuje a zobrazuje důsledky objednávky podle
platného ceníku a stavu zásob prodávajícího. Vyplnění údajů do formuláře kupujícího a následné zobrazení
cen produktů, jejich násobků, data dodání atp. jsou jednáním o uzavření smlouvy dle §43a a následujících
zákona 40/1964 Sb. občanského zákoníku a §269 a násl. Obchodního zákoníku.
V případě, že si kupující objedná zboží, které není skladem, prodávající nemůže s kupujícím dohodnout
datum dodání. Vzhledem k tomu, jsou ceny prodávajícího závislé na nákupu zboží a kurzových změnách,
není jistá ani známá cena zboží.
Pak platí, že jde o dohodu účastníků dle §270 obchodního zákoníku s tím, že potřebné údaje určí
prodávající. O tomto rozhodnutí bude kupující, bude-li to možné, zpravidla informován zprávou
elektronické pošty na adresu uvedenou v systému elektronického obchodu prodávajícího.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující shora uvedeným způsobem akceptuje údaje ve
formuláři. Tím okamžikem je sjednána i kupní cena. Pokud jde o smlouvy uzavírané dle §270 obchodního
zákoníku, pak je kupní cena sjednána okamžikem jejího určení prodávajícím.
V případech, kdy prodávající elektronickou objednávku zruší nebo dojde-li k poruše systému aplikace
elektronického obchodu, je kupující oprávněn objednat zboží znovu běžnou (nikoli elektronickou) cestou.
Prodávající je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení učiní prodávající zpravidla
zprávou prostřednictvím elektronické pošty, je však oprávněn tak učinit i ústně či písemně.

Čl. 4 Práva a povinnosti smluvních stran
1.
2.

3.

4.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a
kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat, předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží
a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží. U zboží charakteru software prodávající rovněž
převádí na kupujícího užívací práva (licence). Prodávající je v případě prodlení kupujícího s úhradou splatné
pohledávky oprávněn zadržet dodávky dalšího zboží, a to i v případech již dříve akceptovaných objednávek.
Kupující je povinen ve lhůtě 7 dnů od uzavření kupní smlouvy zaplatit zálohu na kupní cenu, a to v plné
výši kupní ceny. To neplatí, má-li být zboží dodáváno na dobírku. Prodávající je však ve prospěch
kupujícího oprávněn určit výši zálohy a její splatnost odlišně od těchto obchodních podmínek. Prodávající
určení provede v zálohové faktuře, a to údaji do této zapisovanými jako výše zálohy a den splatnosti či
obsahově odpovídajícími údaji. V případě prodlení kupujícího se zaplacením zálohy na kupní cenu je
prodávající oprávněn zboží předat k přepravě a dle svého uvážení požadovat zaplacení kupní ceny tzv.
dobírkou. Pokud prodávající nepředá zboží k přepravě ve lhůtě 3 dnů ode dne splatnosti zálohy na kupní
cenu a prodlení kupujícího trvá, smlouva kupní zaniká. V tom případě je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu obratem smluvní pokutu ve výši 10% kupní ceny. Tím není dotčeno právo prodávajícího na
náhradu škody. V případě odepření převzetí zboží či jiného zmaření zaviněného kupujícím je prodávající
oprávněn v případě odstoupení od smlouvy požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 10% kupní
ceny. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
Prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu, nemá-li zaplacenu zálohu na kupní cenu ve výši dle těchto
obchodních podmínek.
Za okamžik zaplacení se považuje okamžik, ke kterému je částka připsána ve prospěch prodávajícího na
jeho účet nebo je prodávajícímu předána kupujícím či třetí osobou.
Kupující je povinen prodávat zboží, které koupil od prodávajícího, dalším obchodním partnerům svým
vlastním jménem. Zboží a služby, které nepocházejí od prodávajícího, nesmí kupující s jeho osobou
spojovat.

Čl. 5 Splnění kupní smlouvy
1.

2.
3.

Prodávající se zavazuje splnit povinnosti vyplývající z kupní smlouvy ve sjednaném termínu a v rozsahu
předmětu plnění. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, jestliže kupující včas neuhradí zálohu na
kupní cenu. Prodávající dodá zboží v tomto případě v přiměřené lhůtě po zaplacení zálohy kupní ceny.
Ze strany prodávajícího bude smlouva splněna okamžikem dodání zboží dle předmětu smlouvy kupujícímu.
Ze strany kupujícího bude smlouva splněna zaplacením celkové kupní ceny dle předmětu smlouvy. Kupující
nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením celé kupní ceny.

Čl. 6 Kupní cena a platební podmínky
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu
s těmito náležitostmi:
- číslo smlouvy, obchodní firma, sídlo nebo místo podnikání, IČ, DIČ prodávajícího i kupujícího;
- označení zboží (druh, výrobní číslo, množství);
- datum uskuteční zdanitelného plnění, datum vystavení, datum splatnosti, forma úhrady;
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který je kupující povinen kupní cenu uhradit;
- výše kupní ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH, částku celkem, částku k úhradě a zúčtování
případně poskytnutých záloh; výše nákladů na dopravu zboží a nákladů spojených s uvedením zboží
do provozu bez DPH, sazbu DPH, výši DPH, částku celkem;
- podpis a razítko prodávajícího.
Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu
obdržel 3 den po dodání zboží kupujícímu.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nejpozději v den dodání zboží. Prodávající je oprávněn prodloužit
dobu splatnosti kupní ceny.
Prodávající tak činí údajem uvedeným na faktuře a označeným jako den splatnosti kupní ceny či tomuto
odpovídajícím údajem.
Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením peněžité pohledávky z titulu kupní smlouvy či smluvní
pokuty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky
denně.
Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží
kupujícímu a pokud není stanoveno jinak, náklady spojené s uvedením zboží do provozu. Tyto náklady jsou
v rámci faktury vyúčtovány samostatně.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
V případě, že bude sjednáno zálohové zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na
základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.
Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo
úhrada příslušné částky v hotovosti v sídle prodávajícího.
Při prodeji zboží dalším subjektům není kupující vázán cenami stanovenými prodávajícím a je oprávněn
určovat si vlastní ceny, včetně podrobnějších cenových podmínek.

Čl. 7 Porušení smluvních povinností a jeho následky
1.

2.

3.

4.
5.

Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení není dotčeno právo
prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením kupní ceny a zákonného úroku z prodlení.
V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 7 dnů ode dne splatnosti faktury, je povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením kupní ceny.
V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího
zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení
s dodáním zadrženého zboží.
Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která
mu tímto vznikne.
Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zajištění zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen
zajištění poskytnout. Neposkytne-li kupující požadované zajištění, není prodávající povinen dodat zboží ve
sjednaném termínu a je oprávněn od smlouvy odstoupit. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen
vrátit 90 % ze zaplacené zálohy, zbývající část zálohy propadá prodávajícímu.

Čl. 8 Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží
1.

Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu. Termín je možné dohodnout jako fixní, tj.
určitým dnem nebo jako lhůtní tj. do určité doby (např. do konce měsíce, do 14 dnů po uzavření smlouvy
atd.). Zboží je běžně dodáno až po zaplacení zálohy. Po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím
může být dodáno dříve, případně po částech. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným
termínem, je však povinen o tom v přiměřené lhůtě informovat předem kupujícího.

2.

3.

4.
5.
6.

Prodávající je povinen dodat zboží v místě stanoveném ve smlouvě. Není-li prodávající povinen zboží
předat dopravci, je povinen umožnit kupujícímu, aby si zboží vyzvedl v sídle nebo provozovně
prodávajícího. Pokud nebude vyzvednuto předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" do 5 dnů
od potvrzení objednávky, vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
Po jejím marném uplynutí je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud bylo při stanovení lhůty
k převzetí zboží prodávajícím sděleno, že jejím marným uplynutím smlouva zaniká, smlouva zanikne
marným uplynutím lhůty pro převzetí zboží. Pokud nebude vyzvednuto zálohově zaplacené zboží se
specifikací "osobní odběr" do 10 dnů od potvrzení objednávky, vyzve prodávající kupujícího k převzetí
zboží a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Po jejím marném uplynutí kupní smlouva zaniká. Pro tento případ
zániku smlouvy sjednávají prodávající a kupující smluvní pokutu ve výši 10% kupujícím zaplacené zálohy.
Tato smluvní pokuta je splatná v den zániku smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit zaplacenou
zálohu, a to ve lhůtě 7 dnů od zániku smlouvy. Současně je však oprávněn započíst si 10 % ze zaplacené
zálohy na smluvní pokutu shora popsanou. Tím není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody
vzniklé v důsledku nevyzvednutí si zálohově zaplaceného zboží, na jejíž úhradu je prodávající oprávněn
použít kupujícím zaplacenou zálohu. Prodávající je oprávněn užít zaplacené zálohy k uspokojení pohledávek
třetích osob vůči prodávajícímu z titulu plnění povinností prodávajícího ze zaniklé smlouvy.
Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo den, kdy
si kupující vyzvedl zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího. Dokladem prokazujícím dodání zboží je
dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, faktura) prokazující, že zboží bylo předáno
kupujícímu nebo dopravci. Dodací list musí mít tyto náležitosti: označení smluvních stran, označení zboží
(množství a druh), datum dodání zboží (tj. převzetí zboží kupujícím nebo dopravcem), podpis kupujícího
nebo dopravce.
Náklady prodávajícího spojené s přepravou zboží ze sídla nebo provozovny prodávajícího do místa určení
hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak.
Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží
kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.
Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit zboží jako zásilku
zboží pro kupujícího. Za přiměřené balení pro dohodnutý způsob dopravy a pojištění zásilky zboží odpovídá
prodávající.

Čl. 9 Dopravní podmínky
1.

2.

Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující typy dopravy:
Osobní odběr v sídle nebo v provozovně prodávajícího
Za kupujícího jsou oprávněni zboží odebírat pouze osoby, které kupující tímto k osobním odběrům písemně
zmocňuje. Prodávající při osobních odběrech vydá zboží dle objednávky, popř. dle potvrzené objednávky,
jen osobám, které se prokáží písemným zmocněním kupujícího a prokáží svoji totožnost. Prodávající
neodpovídá za škodu vzniklou kupujícímu paděláním dokladu totožnosti nebo písemného zmocnění. Zboží
vydané zmocněnci se považuje za zboží řádně a včas dodané kupujícímu.
Doprava tuzemskou spediční firmou na adresu uvedenou kupujícím.

Čl. 10 Reklamační podmínky
A. Odpovědnost za vady
1.
2.

3.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle §422zákona č.513/1991 Sb.
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním
odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je
povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu
zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží
nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto
termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a
druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky za
vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je
kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno
prodávajícímu v původním balení, v neporušené fólii výrobce, a to včetně dokladů nutných k převzetí a
k užívání zboží. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu
odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné

4.

vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající
kupujícího vyrozumí. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.
Bližší podmínky reklamace jednotlivých produktů a doporučené postupy vyřizování spotřebitelských
reklamací v případě vad jakosti jsou specifikovány v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto
obchodních podmínek.

B. Záruka
1.

2.

3.
4.
5.

Prodávající neposkytuje na zboží záruku za jakost. Prodávající se zavazuje vyjednat u výrobce zboží pro
kupujícího podmínky v případě možných jakostních závad zboží. Podmínky výrobce se prodávající zavazuje
uvést při dodání zboží do dodacího listu, nebo jeho přílohy, a to jako záruku. Prodávající výslovně
upozorňuje, že nejde o jeho samostatný závazek, ale o závazek výrobce zboží. Prodávající neručí za plnění
závazku výrobce v případě živelní pohromy, válek, nepokojů, zásadních politicko-ekonomických změn,
vojenských převratů, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, likvidaci výrobce, jeho
úpadku, konkursu, platební a jiné neschopnosti.
Kupující má možnost rozšířit záruku, a to způsobem popsaným v podmínkách pro rozšíření záruk nad
časový rozsah záruky poskytované výrobcem /dále jen servis pack/. Ze záruky v rámci servis pack je
zavázaný přímo prodávající.
Možnost ujednání servis pack je závislá na vůli prodávajícího. Pokud jej přestane prodávající ve své
obchodní nabídce uvádět, nemůže jej kupující po prodávajícím vymáhat.
Servis pack je dán jen u výrobků, na které poskytuje prodávající záruku za jakost.
Podmínky sjednání servis pack jsou podrobně popsány v obchodní nabídce prodávajícího a tyto podmínky
jsou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

Čl. 11 Ochrana práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví
1.

Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu
vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu, zvláštnímu označení a
patentům) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího,
pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení
1.

Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen a souhlasí
s tím, že obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že
obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 273 zákona Obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů
mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

2.

Smluvní strany prohlašují, že dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu
soukromém a procesním volí české právo jako právo, jímž se mají řídit jejich vzájemné majetkové vztahy.
Smluvní strany dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb. tímto uzavírají úmluvu, kterou zakládají
pravomoc českých soudů v majetkových sporech z této smlouvy.
Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která byla pro české
(resp. československé) právo vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.
Smluvní strany vylučují použití Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi zboží, která byla pro české
(resp. československé) právo vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 123/1988 Sb.
Shora uvedená volba práva a vyloučení mezinárodních úmluv se vztahují i na vzájemné vztahy a smlouvy
mezi účastníky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.
Vzhledem ke skutečnosti, že vzájemné vztahy mezi účastníky jsou obchodněprávního charakteru, smluvní
strany se dle ust. § 89a českého zákona č. 99/1963 Sb. dohodly, že ve věcech, kde je pro řízení o sporech
mezi účastníky této smlouvy věcně příslušným v prvém stupni řízení okresní soud, bude místně příslušným
pro řízení v prvém stupni řízení Městský soud v Brně, ve věcech, kde je pro řízení o sporech mezi účastníky
této smlouvy věcně příslušným v prvém stupni řízení krajský soud, bude místně příslušným v prvém stupni
řízení Krajský soud v Brně.
Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým zákonem č.
513/1991 Sb.

3.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně
souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost
prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či

doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se
o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.
4. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
5. Prodávající a kupující se zavazují zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které
se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace
nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy.
Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém
účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Prodávající
a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 17 a násl. Obchodního zákoníku.
6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy
státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu,
stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně
prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u
subdodavatelů prodávajícího.
7. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění
k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a
bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti se pohledávky
prodávajícího vůči kupujícímu z kupní smlouvy stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební
neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud
nezaplaceného zboží.
8. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo
elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní
úkon učinila.
9. Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem
tohoto odepření či zmaření.
10. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající
se jeho osoby, které kupující prodávajícímu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního
čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání.
O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí
či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb prodávajícím,
k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na
všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním
reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.
11. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 7.12.2011 a nahrazují všeobecné podmínky vydané dříve.
S obchodními podmínkami jsem byl seznámen a souhlasím s nimi.

Dne:
Společnost:

Podpis:

