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nové měně, bude vypočtena na základě směnného kurzu
platného v době zániku měny euro jako jednotné měny v
souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a jejího
nahrazení případnou jinou měnou.

1. Rozsah
Výrazem „Prodávající“ se v tomto dokumentu rozumí
Roll4You, s.r.o, CZ-78962 Olšany
Těmito všeobecnými prodejními podmínkami („Všeobecné
podmínky“) se řídí Smlouva mezi smluvními stranami s
vyloučením jakýchkoli jiných podmínek Kupujícího bez ohledu
na jakékoli zvláštní nebo všeobecné podmínky případně
uvedené na nákupní objednávce či jiných dokumentech
Kupujícího. „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o současném
nebo budoucím prodeji zboží a/nebo služeb Prodávajícím
Kupujícímu. Jakýkoli odkaz na podmínky Incoterms uvedený v
těchto Všeobecných podmínkách či jiných dokumentech
Prodávajícího je odkazem na aktuální znění vydané ICC
(Mezinárodní obchodní komorou) (v současnosti INCOTERMS
2010).
2. Nabídka, informace, uzavření Smlouvy
2.1. Žádná nabídka není pro Prodávajícího závazná, není-li o její
závaznosti uzavřena písemná dohoda. Jakékoli údaje o jakosti
nebo informace obsažené v bezpečnostních listech a brožurách
a jiné ústní či písemné informace jsou považovány pouze za
pokyny týkající se zásad a nikoli za pevnou nabídku. Totéž platí
pro poskytnuté vzorky, vzorkové role atd.
2.2. Objednávky, jakož i změny potvrzených objednávek ze strany
Kupujícího či jakékoli ústní dohody se považují za přijaté a
závazné pouze v případě písemného potvrzení Prodávajícím
prostřednictvím jeho oprávněných zástupců. Neodpoví-li
Prodávající, nebude to považováno za souhlas učiněný mlčky.
Přijetí objednávky ze strany Prodávajícího je podmíněno
souhlasem Kupujícího s těmito Všeobecnými podmínkami.
Takovým souhlasem je přijetí dodávky bez předchozích námitek
proti těmto Všeobecným podmínkám. Bude-li Kupující po
potvrzení objednávky Prodávajícím požadovat nebo provede
jakékoli dodatečné změny údajů objednávky, může Prodávající
odpovídajícím způsobem upravit jakékoli smluvní podmínky, jež
jsou touto změnou dotčeny.
3. Ceny, platební podmínky, prodlení
3.1. Veškeré ceny budou po dohodě uvedeny v měně euro a bez
DPH, nebude-li s Kupujícím dohodnuta jiná měna nebo
nebudou-li jinou měnu požadovat příslušné právní předpisy.
3.2. Nebude-li dohodnuto písemně jinak (zejména prostřednictvím
INCOTERMS), platí ceny FCA (vyplaceně dopravci) bez nákladů
na balení a nákladů a výdajů na přepravu a bez příslušné sazby
DPH. Příslušnou sazbu DPH a náklady na balení, přepravní
náklady a poplatky a jiné daně a cla v souvislosti s dodávkami
ponese Kupující.
3.3. Dojde-li po uzavření Smlouvy k podstatnému zvýšení
příslušných vstupů majících vliv na cenu, např. ceny surovin a
vedlejších komodit, mezd a jiných sociálních nákladů, nákladů
na energie, daní a podobných výdajů u Prodávajícího nebo
jeho dodavatelů, je Prodávající oprávněn ceny odpovídajícím
způsobem upravit pro všechny dodávky, které má uskutečnit.
3.4. V rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů v
případě, že budou s Kupujícím dohodnuty ceny v jiné měně
než v měně euro a tato měna po uzavření Smlouvy ztratí na
hodnotě oproti euru o 5 nebo více procent, je Prodávající
oprávněn stanovit novou, odpovídajícím způsobem zvýšenou
cenu a tuto vyšší cenu fakturovat, s tím, že Kupujícího o tomto
zvýšení informuje nejméně 10 dnů předem.
3.5. Přestane-li měna euro vytvořená na základě zásad Evropské
unie existovat jako jednotná měna v měnové unii podle Smlouvy
o fungování Evropské unie (v platném znění), budou veškeré
platební závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu nově vyčísleny
v měně, jež bude přijata jako jednotná měna měnovou unií
členských států EU, do níž stát, v němž má Prodávající sídlo
(„Domovský stát”), vstoupil jako její členský stát. Nevstoupí-li
Domovský stát do žádné nové měnové unie, budou všechny
platební závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu nově vyčísleny
v měně, kterou Domovský stát jednostranně přijal namísto měny
euro. Částka, již má Kupující zaplatit prodávajícímu v jakékoli

3.6. V případě platnosti doložky FCA bude zboží fakturováno ke dni
naložení na vozidlo přepravce v závodě nebo skladu
Prodávajícího, přičemž tímto dnem bude potvrzené datum
dodání. V případě dodávek FOB, CFR, CIF a DDP bude zboží
fakturováno ke dni expedice ze závodu nebo skladu
Prodávajícího. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je platba
splatná třicet (30) kalendářních dnů od data vystavení faktury
bez jakékoli slevy za včasnou platbu. Platby se považují za
uhrazené okamžikem, kdy Prodávající obdrží potvrzení o platbě
ze své banky. Nezaplatí-li Kupující splatnou platbu nebo
pozbude-li z jakéhokoli důvodu věrohodnost, je Prodávající
oprávněn podle vlastního uvážení mít za to, že došlo k porušení
Smlouvy, učinit všechny neuhrazené částky splatnými,
požadovat úroky z prodlení a/nebo zrušit či zastavit jakékoli
probíhající dodávky Kupujícímu. Aniž by tím byla dotčena jiná
práva Prodávajícího, nezaplatí-li Kupující do data splatnosti, je
Prodávající oprávněn účtovat za každý den prodlení úrok ve
výši 5 % p.a. nad šestiměsíční základní sazbou EURIBOR (na
obchody uskutečňované v jiných měnách se vztahuje také
složené úročení) vyhlášenou Evropskou centrální bankou a
platnou v poslední den kalendářního pololetí bezprostředně
předcházejícího kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení
Kupujícího, který však nepřesáhne výši, na níž se smluvní
strany zvlášť písemně dohodnou. Kupující poskytne
Prodávajícímu náhradu veškerých nákladů (včetně odměny za
právní zastoupení) přiměřeně vynaložených na vymáhání
částky po splatnosti.
3.7. Prodávající je dle svého výhradního uvážení oprávněn
požadovat na Kupujícím zaplacení dodávek předem nebo
poskytnutí jiných záruk. V případě opakovaného prodlení se
zaplacením nebo změny v přiměřeném hodnocení finanční
situace Kupujícího Prodávajícím je Prodávající oprávněn
Smlouvu ukončit nebo požadovat platbu předem či jiné záruky i
v případě, že to nebylo dohodnuto předem, a Kupující ponese
náklady s tím spojené.
3.8. Kupující není oprávněn zadržovat platbu jakékoli částky, jež má
být uhrazena Prodávajícímu, a není oprávněn provést zápočet
jakékoli částky, neuzná-li jeho protinároky Prodávající písemně
nebo nejedná-li se o nesporné nároky či nároky uznané
pravomocným a právně závazným rozhodnutím soudu.
4.

Balení, dodání a přechod nebezpečí

4.1. Balení bude stanoveno při potvrzení objednávky. Nebude-li
dohodnuto určité balení písemně, bude zboží baleno tak, aby
odolalo obvyklým nárokům přepravy, skladování a distribuce.
4.2. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, jsou dodací podmínky FCA
Olšany.
4.3.

V případě dodávek FCA je místem plnění závod či sklad
Prodávajícího, v němž bude zboží vyzvednuto. Veškeré
nebezpečí přechází na Kupujícího v místě plnění okamžikem
naložení zboží na vozidlo přepravce v potvrzeném dni dodání.

4.4.

V případě dodávek FOB, CFR a CIF přejde veškeré nebezpečí
na Kupujícího, jakmile bude zboží naloženo na stanovené
plavidlo.

4.5.

V případě dodávek DDP přejde veškeré nebezpečí na
Kupujícího v okamžiku dodání do prostor Kupujícího či jiného
dohodnutého místa dodání.

4.6.

Jestliže Prodávající na žádost Kupujícího dodá zboží na jiné
místo než na místo plnění, přejde veškeré nebezpečí na
Kupujícího v okamžiku, kdy Prodávající předá zboží přepravní
společnosti nebo jiné osobě či agentuře pověřené nakládáním se
zbožím („Pověřená spediční společnost“).

4.7.

Veškeré nebezpečí přejde bez ohledu na platné dodací
podmínky na Kupujícího, jestliže Kupující nebo Pověřená
spediční společnost vlastním pochybením zboží nepřevezme v
době, kdy Prodávající zajistil jeho dodání. Dojde-li k prodlení při
převzetí/dodání z důvodů, jež mohl Kupující přiměřeně ovlivnit,
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přejde nebezpečí ztráty nebo poškození na Kupujícího v den,
kdy bude učiněno oznámení o připravenosti k převzetí/dodání.
Aniž by tím byla dotčena jeho ostatní práva, je Prodávající
oprávněn fakturovat náklady na skladování počínaje uplynutím
pěti pracovních dnů od oznámení o připravenosti zboží k
převzetí/dodání a dle vlastního uvážení zboží prodat poté, co
bezvýsledně uplyne přiměřená náhradní lhůta sdělená písemně
Kupujícímu s uvedením záměru zboží prodat.
4.8. V případech vyšší moci (viz níže) je Prodávající oprávněn
objednané zboží uskladnit na nebezpečí a náklady Kupujícího.
5. Dodací lhůta, dílčí dodávky, odchylky
5.1.

Pro dodací lhůtu, způsob a množství je rozhodné písemné
potvrzení objednávky Prodávajícím (včetně e-mailem).
Prodávající je oprávněn dodávat postupně za předpokladu, že je
tento způsob pro Kupujícího přijatelný.

5.2. Uvedená data a lhůty dodání jsou pouze odhady, jestliže je
Prodávající výslovně nezaručil jako závazné. Jestliže se
Prodávající zaviněně opozdí s dodávkami, pro něž zaručil datum
dodání, o více než tři pracovní dny, je Prodávající oprávněn
nárokovat pokutu ve výši 0,1 % čisté fakturované ceny příslušné
části dodávky denně, avšak tato pokuta nepřekročí 1 % čisté
fakturované ceny příslušné části dodávky. Nárok na zaplacení
pokuty uvedený ve dvou předchozích větách je jediným právním
prostředkem Kupujícího v případě prodlení Prodávajícího s
dodáním zboží k zaručenému datu dodání.
5.3. Nestanoví-li Prodávající počátek dodací lhůty jinak, začíná
dodací lhůta dnem potvrzení objednávky. Prodávající však není
povinen uskutečnit dodávku, dokud nebudou splněny všechny
povinnosti Kupujícího před dodáním (např. technické, obchodní
požadavky, úřední povolení, oprávnění a licence atd.).
Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu v řádné lhůtě nezbytné
informace, není Prodávající povinen splnit jakékoli zaručené
dodací lhůty. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit Smlouvu
poté, co poskytne přiměřenou náhradní lhůtu. V případě, že
bude Kupující požadovat jakékoli změny po přijetí objednávky,
začne dodací lhůta běžet teprve poté, co Prodávající tyto
změny písemně potvrdí. Dodací lhůta nezačne běžet zejména
do doby, kdy Kupující prokáže, že získal případný smluvně
ujednaný akreditiv nebo že uskutečnil platbu předem či poskytl
záruku.
5.4. Za včasné dodání se považuje:
a)

V případě platnosti doložky FCA okamžik, kdy bude
nejpozději v dohodnutém dni dodání nebo během
příslušné dodací lhůty zboží naloženo na vozidlo
přepravce v závodě nebo skladu Prodávajícího datum
dodání.

b)

V případě platnosti doložky FOB, CFR a CIF okamžik, kdy
je zboží nejpozději v dohodnutém dni dodání nebo během
příslušné dodací lhůty naloženo na určené plavidlo;

c)

V případě platnosti doložky DDP okamžik, kdy je zboží
nejpozději v dohodnutém dni dodání nebo během
příslušné dodací lhůty předáno Kupujícímu v prostorách
Kupujícího nebo v jiném dohodnutém místě dodání.

5.5. Jestliže Kupující nebo jeho Pověřená spediční společnost
vlastním pochybením zboží nepřevezme nebo v případě
prodlení Kupujícího nebo jeho Pověřené spediční společnosti,
se má za to, že včasné dodání nastalo v okamžiku, kdy
Prodávající sdělil Kupujícímu, že je zboží připraveno k
převzetí/dodání během dodací lhůty.
6. Záruky
6.1. S výhradou níže uvedených ustanovení Prodávající zaručuje,
že zboží dodané podle Smlouvy bude splňovat veškeré
vlastnosti a charakteristiky, jež byly výslovně dohodnuty
písemnou formou nebo je lze běžně předpokládat podle
ustanovení hmotněprávních vnitrostátních právních předpisů
vztahujících se na Prodávajícího v době přechodu nebezpečí
na Kupujícího. Prodávající neposkytuje žádnou záruku na vady
způsobené
nesprávnou
manipulací,
opotřebením,
skladováním, jakýmikoli úpravami zboží ze strany Kupujícího
nebo užívá-li Kupující zboží způsobem, který má nepříznivý vliv

na jeho funkci, či jiným jednáním či opomenutím Kupujícího
nebo třetích stran. Prodávající není povinen informovat
Kupujícího o nevhodnosti svých pokynů či specifikací, pokud si
jejich nevhodnosti není sám vědom.
6.2. VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE
VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY, AŤ PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ,
KONKLUDENTNÍ ČI ZÁKONNÉ, ZEJMÉNA JAKOUKOLI
ZÁRUKU PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO ZAMÝŠLENÝ
ÚČEL NEBO URČITÉ POUŽITÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV k
DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN.
6.3. Dodání se považuje za uskutečněné v souladu se smluvními
ujednáními, pokud Prodávající dodá Kupujícímu množství,
které se od objednaného množství neodchyluje o více než 7 %.
6.4. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat z hlediska
případných vad hned při převzetí, v každém případě však před
jeho dalším prodejem nebo zpracováním. Jestliže zboží
nesplňuje dohodnuté standardy jakosti, nesmí být zahájeno
jeho zpracování, dokud tuto skutečnost Prodávající neschválí
písemně. Na nároky spojené s vadami se použijí následující
ustanovení:
a)

v případě odchylky co do množství (tj. dodané množství
je větší nebo menší než smluvně ujednané množství)
musí Kupující vady sdělit Prodávajícímu ihned, v
každém případě však do sedmi dnů od obdržení
dokumentů uvádějících hmotnost nebo množství
dodaného zboží a/nebo po dodání;

b)

v případě vad jakosti, jež lze zjistit vizuální kontrolou
zboží nebo obalů nebo odběrem vzorků, musí Kupující
vady sdělit Prodávajícímu ihned, v každém případě však
do sedmi dnů od dodání;

c)

v případě vad jakosti, které nelze stanovit vizuální
kontrolou nebo odběrem vzorků, musí Kupující vady
sdělit Prodávajícímu ihned po jejich zjištění, v každém
případě však do šesti měsíců od dodání.
Pozdější oznámení vad/reklamace nelze uznat.

6.5. V případě papíru sloužícího jako složka tabákových výrobků,
papíru použitého na balení potravinářských výrobků, zejména
obalových řešení pro organolepticky citlivé výrobky a papíru
používaného na balení farmaceutických výrobků, je Kupující
povinen ověřit vhodnost zboží před jeho zpracováním a v
případě vad nebo nevhodnosti ihned informovat Prodávajícího.
Kupující získá veškerá nezbytná povolení, licence, schválení a
podobné doklady pro vývoz, dovoz, použití a zpracování
jakéhokoli papíru získaného od Prodávajícího a sloužícího jako
složka tabákových výrobků a papíru použitého k balení
potravinářských a farmaceutických výrobků.
6.6. Při oznamování vady Kupující jednoznačně označí zboží,
předloží seznam s údaji o každé nárokované vadě a poskytne
Prodávajícímu vzorky výrobků a jakékoli další vhodné
dokumenty dokládající jeho nárok. Vadné zboží musí být k
dispozici pro kontroly ze strany Prodávajícího po dobu 14 dnů
od data oznámení a nesmí být Prodávajícímu vráceno
předčasně. Jakékoli oznámení vady musí být učiněno
písemně. Nebude-li učiněno oznámení nebo zajištěna
dostupnost vadného zboží pro kontrolu ze strany Prodávajícího
v souladu s výše uvedenými ustanoveními, veškerá záruka,
náhrada škody a jakékoli další nároky kupujícího jsou
vyloučeny.
6.7. Kupující zboží do zjištění skutkových okolností případu řádně
uskladní a v zájmu obou smluvních stran zajistí, aby bylo
nadále pojištěno ve výši kupní ceny. Existuje-li domněnka, že k
poškození došlo během přepravy, je dále Kupující povinen tuto
skutečnost oznámit zástupci spediční firmy (dopravci)
neprodleně, v každém případě však ve lhůtě uvedené ve
smlouvě o přepravě.
6.8. Pokud množství zboží dodaného Prodávajícím vybočuje z
běžných nebo dohodnutých odchylek (podle toho, co je
použitelné), je jedinou povinností Prodávajícího dodat další
zboží, jímž nedodané zboží doplní.
6.9. Vady jakosti dodaného zboží budou napraveny bezplatnou
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opravou nebo výměnou vadné položky (položek). V případě, že
oprava či výměna není možná nebo by si vyžádala
nepřiměřeně vysoké náklady na straně Prodávajícího, má
Kupující nárok na slevu z ceny. Jakékoli nároky nad rámec
výše uvedeného, jako je nárok na zrušení Smlouvy, nárok na
náhradu škody nebo nárok na náhradní plnění, jsou v rozsahu
přípustném podle zákona vyloučeny.
6.10. Jakákoli právní domněnka podle příslušného práva ve smyslu
vadnosti zboží při dodání je vyloučena.
6.11. Jakékoli nároky Kupujícího ze záruky budou promlčeny sedm
měsíců po přechodu nebezpečí. Do této sedmiměsíční lhůty
bude započteno trvání případného prodlení s převzetím.
6.12. Plnění jakýchkoli záručních povinností Prodávajícího je
podmíněno splněním veškerých smluvních závazků Kupujícím,
zejména dohodnutých platebních závazků Kupujícího.
7. Odpovědnost
7.1. Jakékoli nároky vůči Prodávajícímu, jež nejsou výslovně
přípustné podle Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek,
budou v rozsahu přípustném podle právních předpisů výslovně
vyloučeny.
7.2. Jakékoli nároky Kupujícího na náhradu škody, jež nebudou
vzneseny do šesti měsíců od zjištění škody, budou promlčeny.
7.3. Jakákoli odpovědnost Prodávajícího za lehkou nedbalost je
vyloučena s výjimkou případů úmrtí a újmy na zdraví.
7.4. V rozsahu přípustném podle právních předpisů je výše
jakýchkoli nároků na náhradu škody, jež jsou podle kogentních
právních předpisů a/nebo podle Smlouvy a těchto
Všeobecných podmínek věcně opodstatněné, jsou omezeny na
kupní cenu příslušné dodávky, na niž se nárok vztahuje.
Prodávající však v žádném případě nenese odpovědnost vůči
Kupujícímu, ať v důsledku smlouvy, záruky, deliktního jednání
(včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti či jinak za
následné ztráty, náhodné, zvláštní nebo sankční škody,
náklady či výdaje, finanční ztrátu, ušlý zisk nebo úrok či jinou
hospodářskou výhodu, ztrátu obchodní pověsti nebo
příležitosti, ztrátu nebo nadměrnou spotřebu surovin či energií,
uzavření závodu, náklady kapitálu, mzdové náklady atd.
7.5. Omezení odpovědnosti uvedené v tomto článku se vztahuje
také na právní zástupce, zaměstnance a zástupce
Prodávajícího.
8. Odpovědnost za vadu výrobku
8.1. Kupující je povinen užívat zboží vyrobené, dovezené nebo
nasazené do komerčního využití Prodávajícím v souladu s
jejich specifikacemi a obvyklým použitím. Kupující zboží
nepozmění způsobem, který by měl nepříznivý vliv na jeho
řádnou funkci. Kupující zajistí, aby zboží Prodávajícího (včetně
jeho součástí) bylo zpřístupněno pouze osobám, které jsou
obeznámeny s nebezpečími a riziky spojenými s těmito
výrobky pro použití v souladu se specifikacemi/obvyklým
použitím a/nebo aby bylo nasazeno do komerčního využití
pouze těmito osobami.
8.2. Jakékoli zvláštní vlastnosti výrobků Prodávajícího jsou
považovány za ujednané pouze tehdy, bude-li to výslovně
potvrzeno písemně. Prodávající v zásadě nenese odpovědnost
za škody v důsledku vadné konstrukce výrobku, jehož součást
tvoří jím dodané zboží, nebo způsobené návodem k použití
výrobce takových výrobků.
8.3. Pokud Kupující užívá zboží dodané Prodávajícím jako součást
vlastních výrobků, je také povinen při jeho nasazení do
komerčního využití rozšířit povinné informace spotřebitelům
podle právních předpisů o odpovědnosti za vady výrobků také
na zboží dodané Prodávajícím.
8.4. Kupující je povinen sledovat výrobky také poté, co je nasadil
do obchodního využití, z hlediska jakýchkoli škodlivých
vlastností nebo nebezpečí spojených s jejich užíváním, a
věnovat pozornost vědeckému a technickému vývoji v
souvislosti s těmito výrobky a neprodleně informovat
Prodávajícího o jakýchkoli takto zjištěných vadách jím

dodaného zboží.
8.5. Kupující nahradí Prodávajícímu jakékoli závazky, ztráty, škody,
náklady a výdaje, jež mu vzniknou v důsledku nedodržení výše
uvedených ustanovení Kupujícím.
8.6. Pokud Kupující odškodní třetí stranu v důsledku vadného
výrobku podle kogentních ustanovení právních předpisů o
odpovědnosti za vady výrobku, je Kupující v případě uplatnění
právního prostředku povinen prokázat, že vada konečného
výrobku byla zcela nebo zčásti způsobena vadou zboží
dodaného Prodávajícím. Takovéto nároky budou dále
považovány za vyloučené s výjimkou případů úmyslné a hrubé
nedbalosti.
9. Odškodnění za nároky spojené s poškozením zdraví v
souvislosti s užíváním výrobků Kupujícího
9.1. Kupující odškodní a ochrání Prodávajícího, jeho ředitele,
vedoucí pracovníky, zaměstnance, spřízněné osoby a
zástupce ve vztahu k veškerým požadavkům, krokům,
žalobám, řízením, ztrátám, závazkům, nárokům, škodám,
výměrám, rozsudkům, narovnáním, vypořádáním, poplatkům,
nákladům (včetně odměny za právní služby, úroků, pokut,
nákladů na šetření a soudních výdajů) třetích stran
způsobených, týkajících se, vzniklých nebo vyplývajících v
souvislosti s jakýmkoli nárokem uplatňujícím nepříznivé
zdravotní účinky nebo zdravotní rizika spojená s užíváním
výrobků Kupujícího.
10. Vyšší moc
Prodávající nenese odpovědnost a nemá se za to, že porušil
smlouvu z důvodu jakéhokoli prodlení při plnění nebo z
důvodu neplnění kterékoli své povinnosti v případě, že k
prodlení nebo neplnění došlo v důsledku jakékoli příčiny
mimo jeho rozumnou kontrolu („vyšší moc“) včetně poruchy
strojů, stávky, výluky, nedostatečné dodávky materiálů nebo
energií, chybějících dopravních prostředků, požáru, povodně,
zemětřesení, jiných událostí vyšší moci, války, vzpoury,
nepřátelských akcí, terorismu či změn v legislativě, v jejichž
důsledku by plnění bylo protiprávní, a podobných událostí či
okolností. Toto ustanovení platí také v případě, že kterákoli z výše
uvedených
událostí
vyšší
moci
postihne
dodavatele
Prodávajícího. V případě, že událost vyšší moci nastane během
již existujícího prodlení, náhradní lhůta, kterou musí
Prodávajícímu poskytnout Kupující, neuplyne dříve, než skončí
událost vyšší moci. Prodávající oznámí Kupujícímu počátek a
konec jakékoli vyšší moci co nejdříve.
11. Výhrada vlastnictví
11.1. Vlastnické právo k veškerému dodanému zboží zůstává
Prodávajícímu, dokud Kupující nezaplatí veškeré částky, jež má
uhradit Prodávajícímu v souvislosti s příslušnou Smlouvou a
dokud nesplní veškeré další povinnosti vůči Prodávajícímu
vzniklé na základě příslušné Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
Jakékoli zpracování dodaného zboží Kupujícím se uskuteční
jménem Prodávajícího, aniž by tím Prodávajícímu vznikly
jakékoli závazky. Bude-li dodané zboží zpracováno s jiným
zbožím, jež není vlastnictvím Prodávajícího, stane se
Prodávající spoluvlastníkem nově vyrobeného zboží poměrně k
hodnotě dodaného zboží v době zpracování.
11.2. Kupující je oprávněn prodat dodané zboží v běžném obchodním
styku. Jakékoli případné nároky vyplývající z takového prodeje
budou předem postoupeny Prodávajícímu a Kupující splní
veškeré požadavky spojené se zveřejněním nezbytné pro
vykonatelnost postoupení. Kupující poskytne Prodávajícímu na
jeho žádost písemné seznamy zákazníků. Prodá-li Kupující
jakékoli zboží, jež je ve spoluvlastnictví prodávajícího,
postoupení platí ve stejném rozsahu jako toto spoluvlastnictví.
Prodávající je oprávněn postoupenou částku inkasovat.
11.3. Kupující je povinen vhodným způsobem pojistit zboží, jež dosud
vlastní, proti veškerým běžným nebezpečím, zejména proti
požáru, vloupání nebo škodám způsobeným vodou, nakládat s
ním obezřetně a řádně je uskladnit.
11.4. Bude-li Kupující v prodlení s neuhrazenou platbou i po uplynutí
náhradní lhůty v trvání 10 pracovních dnů, je Prodávající
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oprávněn požadovat navrácení dodaného zboží nebo si dodané
zboží vyzvednout a prodat je jak stojí a leží (tj. včetně jeho
obalů) jakýmkoli třetím osobám. Jeden nebo několik takovýchto
úkonů se nepovažuje za zrušení příslušných objednávek a
nezprošťuje Kupujícího povinnosti uhradit fakturované částky. V
případě, že Prodávající prodá dodané zboží třetím stranám,
Kupující prohlašuje a zaručuje, že tím nedojde k porušení
žádných práv k duševnímu vlastnictví (např. práv k ochranným
známkám ve vztahu k označením, logům a slovům atd.), jež
jsou vytištěny na příslušném zboží nebo obalech, a vzdává se
jakýchkoli práv, jež může v důsledku toho mít vůči
Prodávajícímu.
11.5. Prodávající je však dle vlastního uvážení oprávněn také zrušit
nezaplacenou objednávku, aniž by tím byl omezen kterýkoli z
nároků Prodávajícího vyplývající z porušení smlouvy Kupujícím
nebo v souvislosti s ním, zejména nároky na náhradu škody.
12. Práva k duševnímu vlastnictví třetích stran
12.1. Kupující nese výhradní odpovědnost za nabytí práv k
duševnímu vlastnictví k objednanému designu zboží a k
veškerým tiskovinám, návrhům a vyrobeným vzorkům a
odškodní a ochrání Prodávajícího ve vztahu ke všem nárokům,
nákladům, škodám a výdajům (včetně právních výdajů)
vyplývajících z jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení
jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví třetích stran.
12.2. Bez ohledu na výše uvedené, práva k duševnímu vlastnictví k
jakýmkoli specifikacím v písemné podobě nebo stanoveným ze
strany Prodávajícího, jakož i k plánům, vzorkům, vzorkovým
rolím, šablonám a jiným informacím, jež připadají Prodávajícímu,
zůstanou výlučným vlastnictvím Prodávajícího.
12.3. Kupující nebude uplatňovat žádné nároky z práv k duševnímu
vlastnictví, autorských práv či jakýchkoli jiných práv ke
specifikacím v písemné podobě nebo stanoveným ze strany
Prodávajícího či designům, vzorkům, vzorkovým rolím, šablonám
a jiným informacím, jež připadají Prodávajícímu, ani nevyrobí
nebo nezadá pro sebe či třetí strany výrobu jakýchkoli předmětů,
při níž by byly přímo či nepřímo využity jakékoli informace nebo
znalosti Prodávajícího, a nevyužije žádné designy, dokumenty,
informace nebo znalosti, jež mu byly přímo či nepřímo
zpřístupněny nebo sděleny Prodávajícím, pro účely zajištění
vlastních práv k duševnímu vlastnictví nebo autorských práv ani
nebude bránit udělení práv k duševnímu vlastnictví nebo
autorských práv Prodávajícímu.
12.4. Zajistí-li si Kupující jakákoli práva k duševnímu vlastnictví v
rozporu s články 12.2 a 12.3, převede tato práva dobrovolně a
bezplatně na Prodávajícího. Výdaje spojené se zápisem
uvedeného převodu u příslušného úřadu ponese Kupující.
13. Důvěrnost
Kupující bude zachovávat důvěrnost veškerých informací
získaných od Prodávajícího v jakékoli podobě a formátu,
zejména know-how, specifikací, postupů, vzorků a obchodních
údajů. Povinnost zachovávat důvěrnost zůstává v platnosti bez
ohledu na jakékoli ukončení obchodního vztahu mezi smluvními
stranami do doby, kdy se tyto informace stanou bez zavinění
Kupujícího veřejně známými.
14. Místo plnění, volba práva, soudní příslušnost
14.1. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, místem plnění peněžitých
závazků je místo podnikání Prodávajícího.
14.2. Smlouva i Všeobecné podmínky se řídí hmotněprávními
vnitrostátními předpisy vztahujícími se na Prodávajícího ve znění
platném v době uzavření smlouvy.
14.3. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží se tímto výslovně vylučuje v souladu s článkem 6 Úmluvy.
14.4. V případě, že Kupující sídlí v jednom z členských států
Evropské unie, podléhají veškeré spory vyplývající z této
Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek nebo s nimi
související nebo jakékoli jejich porušení, ukončení nebo
neplatnost výlučné příslušnosti soudu příslušnému pro sídlo
společnosti Prodávajícího. Jakýkoli takový spor lze také dle

výhradního uvážení Prodávajícího předložit soudu příslušnému
pro sídlo společnosti Kupujícího. Jestliže Kupující sdělí
Prodávajícímu písemně svůj úmysl zahájit právní kroky, bude jej
Prodávající do 20 pracovních dnů informovat o své volbě soudní
příslušnosti. Jestliže Prodávající Kupujícího o své volbě soudní
příslušnosti neinformuje, má se za to, že Prodávající souhlasil s
výlučnou příslušností soudu příslušného pro sídlo společnosti
Prodávajícího.
14.5. V případě, že Kupující sídlí v zemi, která není členským státem
Evropské unie, budou veškeré spory vyplývající z této Smlouvy
nebo těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi
nebo jakékoli jejich porušení, ukončení nebo neplatnost s
konečnou
platností
řešeny
podle
Rozhodčího
řádu
Mezinárodního rozhodčího soudu Rakouské spolkové
hospodářské komory ve Vídni (Vídeňská pravidla) jedním nebo
třemi rozhodci jmenovanými v souladu s uvedeným Řádem.
Místem rozhodčího řízení bude Vídeň a jazykem rozhodčího
řízení bude anglický jazyk. Jakýkoli spor, nesrovnalost, střet či
nárok vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní může být dle
výhradního uvážení Prodávajícího předložen příslušnému soudu
v místě sídla jeho společnosti. Jestliže Kupující sdělí
Prodávajícímu písemně svůj úmysl zahájit právní kroky, bude jej
Prodávající do 20 pracovních dnů informovat o své volbě soudní
příslušnosti. Jestliže Prodávající Kupujícího neinformuje o své
volbě fóra, má se za to, že s rozhodčím řízením souhlasí.
15. Ostatní ustanovení
15.1. Jakákoli oznámení učiněná jménem Prodávajícího jsou
právně závazná pouze tehdy, jestliže je vydá požadovaný
počet oprávněných zástupců (ředitelů, osob oprávněných
podepisovat za společnost, zmocněnců).
15.2. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu
Prodávajícího postoupit žádná svoje práva či povinnosti
vyplývající ze Smlouvy.
15.3. V rozsahu přípustném podle příslušných zákonů může
Prodávající s okamžitou účinností ukončit jakoukoli smlouvu,
jestliže Kupující uzavře dobrovolné vyrovnání se svými
věřiteli, je proti němu vedeno konkurzní řízení, je na něj
uvalena nucená správa, ocitne se v likvidaci nebo je pro něj
jmenován správce konkurzní podstaty.
15.4. Shledá-li jakýkoli příslušný rozhodčí tribunál, soud, státní nebo
správní orgán, že je jakákoli část nebo ustanovení těchto
Všeobecných podmínek nebo použití jakékoli části nebo
ustanovení ve vztahu k jakékoli osobě či okolnosti v jakémkoli
ohledu neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, (a) tato
neplatnost, protiprávnost ani nevymahatelnost nemají vliv na
jakoukoli jinou část nebo ustanovení těchto Všeobecných
podmínek nebo použití dané části nebo ustanovení na jakékoli
jiné osoby či okolnosti, a (b) Kupující a Prodávající budou
usilovat o sjednání náhradního ustanovení, jež nejlépe
vystihne hospodářský účel neplatné, protiprávní či
nevymahatelné části nebo ustanovení těchto Všeobecných
podmínek, aniž by samo bylo neplatné, protiprávní a
nevymahatelné, a uzavřou všechny smlouvy a dokumenty, jež
jsou v této souvislosti nezbytné.
15.5. Vzdání se jakéhokoli ustanovení ze strany Prodávajícího nebude
považováno za vzdání se nároků vyplývajících z jakéhokoli
následného porušení Kupujícím.
15.6. Jakékoli dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím musí být
uzavřeny písemně. Ústní dohody jsou neplatné. Změny a
doplňky těchto Všeobecných podmínek jsou účinné pouze tehdy,
pokud jsou učiněny písemně. Tento požadavek bude považován
za splněný i v případě zaslání faxem či e-mailem.
16. Zasílání dokumentů elektronickou poštou
16.1. Kupující souhlasí s tím, aby mu byly dokumenty související s
jeho objednávkou (např. potvrzení objednávky, dodací list,
faktura) zasílány e-mailem nebo v jiné vhodné elektronické
podobě. Veškerá sdělení na e-mailovou adresu či jinou
elektronickou adresu uvedenou Kupujícím se považují za
doručené okamžikem odeslání.
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