VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (“VOP”) SPOLEČNOSTI Bodit Tachov
s.r.o. (“Prodávající” nebo “Společnost”)
V těchto všeobecných obchodních podmínkách:
Kupující – znamená společnost, sdružení nebo osobu, která si objednala Zboží. V těchto obchodních podmínkách se
osobou rozumí fyzická osoba, společnost i sdružení osob (nezávisle na tom, zda mají právní subjektivitu).
Smlouva – znamená dílčí kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím o koupi a prodeji Zboží uzavřenou za těchto
podmínek.
Vyšší moc – znamená (i) jakoukoli okolnost mimo kontrolu Prodávajícího [zejména zásah vyšších sil, zásah vlády, stávka
nebo jiné pracovněprávní rozpory (nehledě na to, zda se jich účastní pracovní síla Prodávajícího či nikoliv), výluka,
nehoda, válečný stav, výjimečný stav, teroristický útok, protesty, boje, občanské nepokoje, výbuch, povodeň, nepříznivé
povětrnostní podmínky, epidemie, požár, výpadek energie ve výrobním závodu, porucha, zastavení prací, zpomalení
nebo snížená výkonnost strojů nebo výrobních zařízení, překážky nebo zpoždění dopravců, nedostatek surovin nebo
výpadek jejich dodávek z běžných zdrojů], neočekávané zvýšení nákladů (včetně nákladů na zpracování nebo získávání
surovin z alternativních zdrojů) způsobené neočekávanými událostmi, jakou jsou například nepříznivé povětrnostní
podmínky, nebo (ii) novelizace nebo přijetí právního předpisu mající nepříznivý dopad na činnost Prodávajícího týkající
se výroby, dovozu, vývozu nebo prodeje jakéhokoli Zboží nebo jakýchkoli složek či surovin používaných při výrobě Zboží
včetně jakéhokoli Předpisu o ekonomických sankcích.
Zboží – znamená zboží (nebo jeho část či jednotlivou dodávku) nebo jakékoli související poradenské služby poskytované
Prodávajícím se souhlasem Kupujícího dle Smlouvy.
Ztráta (Ztráty) – znamená jakoukoli přímou či nepřímou škodu, náklad nebo ztrátu vzniklou dotčené osobě, nebo
závazek nebo nárok, který má být dotčenou osobou uhrazen.

1

Působnost všeobecných obchodních podmínek

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou jediné podmínky, za kterých je Společnost ochotna obchodovat s
Kupujícím, a jsou součástí všech smluv o prodeji Zboží uzavřených Společností nebo jejím jménem (s tím, že v
případě, že tyto všeobecné obchodní podmínky a podmínky konkrétní písemné smlouvy budou v rozporu, má
přednost předmětná smlouva). Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými
obchodními podmínkami (nezávisle na tom, zda jsou s nimi v rozporu či nikoliv), včetně obchodních podmínek
Kupujícího nebo podmínek vyplývajících z obchodních zvyklostí nebo ustálené praxe, ledaže jsou jejich vyloučení
nebo změna písemně sjednány oprávněným zástupcem Prodávajícího; platnost jakýchkoli ustanovení, která by
měla za cíl stanovit jinak, je tímto vyloučena či zrušena.
1.2 Pokud Kupující nevysloví svůj nesouhlas s působností VOP při jejich převzetí, nebo nejpozději při přijetí Zboží, má
se za to, že Kupující vyjádřil svůj souhlas s tím, že tyto VOP se použijí při jakékoli budoucí obchodní transakci.
1.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit jakékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a
je povinen oznámit Kupujícímu takovou změnu nebo doplnění, jakmile to bude prakticky možné. Pro tento účel
bude postačovat, pokud Prodávající vyrozumí Kupujícího, že všeobecné obchodní podmínky byly upraveny, a že
upravené znění je dostupné na webové stránce Prodávajícího nebo na jiném médiu přístupném Kupujícímu.
Kupující může tyto úpravy odmítnout a vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Výpověď musí být dána ve lhůtě 7 dnů od vyrozumění o úpravě podmínek Smlouvy; poté právo na ni zaniká.

2

Objednávky

2.1 Každá objednávka nebo akceptace sdělené ceny Zboží Kupujícím se považuje za nabídku učiněnou Kupujícím
Prodávajícímu na koupi příslušného Zboží od Prodávajícího za těchto všeobecných obchodních podmínek; taková
nabídka podléhá akceptaci Prodávajícího. Z každé akceptace objednávky Prodávajícím vzniká samostatná Smlouva.
Kupující odpovídá Prodávajícímu za správnost a úplnost nabídky a případné specifikace požadované Kupujícím.
2.2 Pouhé sdělení kupní ceny Prodávajícím není nabídkou a Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo odvolat kupní
cenu kdykoli do přijetí nabídky Kupujícího.
2.3 Objednávka není pro Prodávajícího závazná, dokud není Prodávajícím potvrzena nebo splněna. Prodávající vynaloží
odpovídající úsilí, aby dodal Zboží v časech určených Kupujícím, avšak vyhrazuje si právo čas dodání změnit, bude-li
to z provozních důvodů nezbytné. S výjimkou článku 2.2, 3.3 a 13 není Kupující oprávněn poté, co Prodávající přijal
objednávku, objednávku zrušit, ledaže k tomu dá Prodávající písmenný souhlas a Kupující nahradí Prodávajícímu v
plné výši Ztráty, kterým Prodávající nemůže ani s vynaložením přiměřeného úsilí předejít (včetně ušlého zisku),
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náklady (včetně nákladů na materiál a práci), škody, poplatky a další náklady rozumně a účelně vynaložené
Prodávajícím v důsledku zrušení objednávky.

3

Ceny

3.1 Cena za Zboží odpovídá ceně nabídnuté Prodávajícím a je splatná v českých korunách (“Kč").
3.2 Všechny ceny jsou uváděny bez DPH (nebo obdobných daní a poplatků), která bude připočtena ke kupní ceně
Zboží.
3.3 Bez ohledu na čl. 3.1 a aniž by byl dotčen čl. 13.2, jakékoli zvýšení nákladů Prodávajícího na výrobu a/nebo
dodávku Zboží včetně jakéhokoli zvýšení způsobeného vlivem mimo kontrolu Prodávajícího (zejména podstatné
zvýšení nákladů na pracovní sílu či materiál, nebo jejich výpadky či nedostupnost, zvýšení nebo uvalení daní,
poplatků či jiných odvodů, kurzové výkyvy, změna dat dodání, změny v množství či specifikaci Zboží požadované
Kupujícím, nebo jakékoli zpoždění způsobené Kupujícím nebo tím, že Kupující neposkytl Prodávajícímu dostatečné
informace a pokyny) zakládá právo Prodávajícího dle jeho uvážení kdykoli před doručením Zboží zvýšit cenu Zboží
tak, aby byly tyto zvýšené náklady do ceny Zboží promítnuty. Prodávající vyrozumí Kupujícího o každém takovém
zvýšení ceny a Kupující má právo odmítnout úhradu takových dodatečných nákladů oznámením Prodávajícímu ve
lhůtě dvou (2) pracovních dnů od doručení oznámení Prodávajícího o zvýšení ceny Zboží dle tohoto článku 3.3. V
takovém případě se má za to, že Kupující vypověděl Smlouvu k okamžiku doručení písemného oznámení o
odmítnutí, aniž by tímto kterékoli ze stran vznikly jakkoli závazky. Práva Prodávajícího dle tohoto článku 3.3 nemají
vliv na ostatní práva, která Prodávajícímu náleží.

4

Dodatečné náklady
Kupující nahradí Prodávajícímu na žádost jakékoli Ztráty utrpěné Prodávajícím v důsledku specifikace Zboží nebo
pokynů týkajících se Zboží udělených Kupujícím, nebo naopak v důsledku jejich absence.

5

Duševní vlastnictví v případě, že Zboží je dodáno dle zvláštní specifikace nebo pokynů
Kupující nahradí Prodávajícímu na žádost veškeré Ztráty, které Prodávající utrpěl nebo za které odpovídá v
důsledku porušení nebo domnělého porušení práv duševního vlastnictví vzniklého z důvodu dovozu, výroby
nebo prodeje Zboží a jejich obalů vyrobených dle specifikace Kupujícího.

6

Platební podmínky

6.1 Prodávající je oprávněn vyfakturovat Kupujícímu cenu Zboží k datu dodání nebo kdykoliv po dodání Zboží.
6.2 Pokud není předem písemně sjednáno jinak, je Kupující povinen platit cenu Zboží v Kč nejpozději k datu splatnosti
uvedenému na faktuře, bez ohledu na to, zda na Kupujícího přešlo vlastnické právo ke Zboží. Pokud není datum
splatnosti uvedeno, musí být faktura uhrazena do 30 dnů od doručení faktury Kupujícímu. Lhůta pro platbu je velmi
podstatná. Datum splatnosti nastává okamžitě v případě okolností uvedených v článku 11.
6.3 Kupující uhradí splatné částky dle této Smlouvy na bankovní účet v České republice určený Prodávajícím, a to v celé
výši bez jakýchkoli srážek z důvodu započtení, protinároků, slev nebo odpočtů.
6.4 Poskytnutí limitu pro odklad úhrady části kupní ceny Kupujícímu bude předmětem aktuální situace a dohody s
Prodávajícím ohledně výše tohoto limitu. Kupující se zavazuje, že tento limit nepřekročí, a že bude hradit faktury
včas tak, aby byl zajištěn dostatečný limit pro další objednávky.
6.5 Prodávající může zcela dle svého uvážení výše uvedený limit snížit, nebo jej zcela zrušit.
6.6 Pokud nastane u Kupujícího okolnost uvedená v článku 8.4 (nebo pokud má Prodávající oprávněně za to, že by
taková okolnost mohla nastat a vyrozumí o tom Kupujícího), nebo pokud Kupující neuhradí jakoukoli částku ve
lhůtě splatnosti, má Prodávající, kromě všech ostatních práv, která mu náleží, právo pozastavit Kupujícímu další
dodávky Zboží (právo Prodávajícího vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu tím není dotčeno) dokud Kupující
nezačne opět plnit, a pokud již bylo Zboží dodáno, ale ještě nebyla uhrazena kupní cena, stane se Kupní cena
okamžitě splatnou, nehledě na jakákoli jiná předchozí ujednání. Prodávající má právo, účtovat k jakýmkoli splatným
částkám zákonný úrok z prodlení dle českého práva.
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7

Doručení

7.1 Veškeré časové údaje vztahující se k dodání Zboží jsou pouhým odhadem učiněným v dobré víře, a Prodávající vyvine
přiměřené úsilí pro jejich dodržení. Kupující je povinen převzít Zboží do 7 dnů od vyrozumění Prodávajícím o tom,
že Zboží je připraveno. Zboží může být doručeno Prodávajícím před určeným datem dodání, pokud byl o tom
Kupující v přiměřeném předstihu vyrozuměn.
7.2 Pokud není s Prodávajícím písemně ujednáno jinak, bude Zboží dodáno CIP ( jak je definováno v doložkách
Incoterms 2010) v místě závodu Prodávajícího, kde si je Kupující bude moci převzít, nebo na jiném sjednaném
místě (“místo dodání”) (v České republice či jinde ve světě, o čemž bude Kupující vyrozuměn). Pokud Kupující
požaduje jiný způsob doručení a pokud Prodávající s tímto způsobem písemně souhlasí, výsledná změna Kupní
ceny bude účtována Kupujícímu.
7.3 Kupující je povinen zajistit dostatečné vybavení a pracovní sílu pro převzetí Zboží na místě dodání.
7.4 Prodávající neodpovídá (ani ze smlouvy ani z deliktu) za: (ii) vady Zboží nebo jeho rozpor se Smlouvou; nebo (iii)
nedodání, pokud tyto nároky nejsou uplatněny vůči Prodávajícímu (a v případě ztráty, škody nebo nedodání též vůči
přepravci, ledaže pro přepravu Zboží byla použita vozidla Prodávajícího):
(a)
V okamžiku dodání v případě ztráty, škody nebo vady nebo rozporu se Smlouvou, které jsou nebo by měly
být zjevné k okamžiku dodání; nebo
(b)
bez zbytečného odkladu poté, co Kupující zjistil (nebo měl zjistit) vady, které nebyly k okamžiku dodání
zjevné, v každém případě však ve lhůtě 6 měsíců od převzetí Zboží Kupujícím (nebo ne později než je
uvedené datum spotřeby)
7.5 V případě oprávněného nároku z důvodu vady, ztráty, škody nebo rozporu se Smlouvou nebo nedodání je
Prodávající povinen, dle svého výběru, buď nahradit dotčené Zboží na své vlastní náklady, nebo vystavit poukázku
na budoucí objednávky nebo vrátit kupní cenu; žádné další povinnosti Prodávajícímu z výše uvedeného nevznikají.
7.6 Prodávající neodpovídá za žádný nárok vztahující se ke Zboží dle článku 7.5 v případě, že:
(a)
Kupující po vznesení nároku dále používá Zboží; nebo
(b)
Vady vznikly v důsledku toho, že Kupující nerespektoval ústní nebo písemné pokyny Prodávajícího ohledně
skladování, instalace, užívání nebo údržby Zboží nebo (pokud předchozí neexistuje) obchodních zvyklostí;
nebo
(c)
Kupující upravil Zboží.
7.7 Pokud Kupující nevyrozumí Prodávajícího dle článku 7.5 výše, má se za to, že Zboží bylo dodáno v souladu se
Smlouvou, a Kupující je povinen přijmout Zboží a zaplatit za něj, neučinil-li tak už dříve, přičemž jakékoli jeho
nároky z nedodání, ztráty, vad nebo rozporu se Smlouvou jsou tímto vyloučeny.

8

Přechod vlastnického práva a nebezpečí na věci

8.1 Nebezpečí ztráty nebo škody na Zboží nebo obalech přechází na Kupujícího: (a) v případě, že je Zboží vyzvednuto v
prostorech Prodávajícího, k okamžiku, kdy Prodávající vyrozumí Kupujícího, že je Zboží připraveno k vyzvednutí;
nebo (b) v případě, že Zboží má být dodáno jinde než v prostorech Prodávajícího, k okamžiku dodání nebo, pokud
Kupující neoprávněně odmítne převzetí Zboží, k okamžiku, kdy Prodávající vyrozuměl Kupujícího o možnosti
převzetí Zboží. Bez ohledu na okamžik dodání či přechod nebezpečí škody na Zboží nebo jakákoli jiná ustanovení
těchto všeobecných obchodních podmínek, platí, že vlastnické právo ke Zboží přechází až k okamžiku, kdy za ně
Prodávající obdržel plnou kupní cenu v hotovosti či převodem bez jakýchkoli srážek či poplatků.
8.2 Dokud na Kupujícího nepřejde vlastnické právo ke Zboží, je Kupující povinen: (a) držet Zboží pro Prodávajícího jako
správce; (b) skladovat Zboží odděleně od ostatního Zboží tak, aby mohlo být bez obtíží identifikováno jako vlastnictví
Prodávajícího; (c) neodstraňovat, nepřelepovat, nebo jinak zneviditelňovat jakoukoli identifikační značku nebo
obal Zboží; (d) od data dodání udržovat Zboží v odpovídajícím stavu a pojistit jej proti všem rizikům s pojistným
krytím ve výši jejich plné ceny; (e) okamžitě oznámit Prodávajícímu jakoukoli událost uvedenou v článku 8.4; a (f)
kdykoli poskytnout na požádání Prodávajícímu jakékoli informace týkající se Zboží. Bez ohledu a výše uvedené,
může Kupující prodat Zboží nebo jej použít v běžném obchodním styku za podmínky, že výtěžek takového prodeje
Kupující vede na samostatném bankovním účtu a tento výtěžek je určitelný jako výtěžek náležející Prodávajícímu.
8.3 Kupující může Zboží prodat dříve, než na něj přejde vlastnické právo ke Zboží pouze za těchto podmínek: (i) prodej
nastane za podmínek běžných v obchodním styku a za obvyklou tržní cenu; a (ii) jakýkoli prodej je uskutečněn
jménem a na účet Kupujícího, i když dochází k prodeji Zboží Prodávajícího.
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8.4 Právo Kupujícího držet zboží, za které dosud nebylo Prodávajícímu plně zaplaceno, zaniká okamžikem: (i) prohlášení
úpadku Kupujícího nebo účinností vyrovnání nebo jiné obdobné dohody s věřiteli, nebo okamžikem, kdy Kupující
využije zákonného ustanovení sloužícího k ochraně před věřiteli, nebo v případě, že Kupující (právnická osoba) svolá
zasedání věřitelů (formální či neformální), vstoupí do likvidace (dobrovolně či nedobrovolně), společnost nebo závod
Kupujícího jsou zrušeny, nebo je podán návrh na jejich zrušení, nebo je zahájeno řízení týkající se úpadku nebo
hrozícího úpadku Kupujícího nebo Kupující není schopen plnit své závazky ve smyslu ustanovení § 3 zákona č.
182/2006 Sb., insolvenčního zákona; nebo (ii) na majetek Kupujícího je vyhlášena exekuce, nebo Kupující poruší
jakékoli své povinnosti ze Smlouvy, nebo Kupující přestane podnikat; nebo (iii) Kupující jakýmkoli způsobem zatíží
Zboží; nebo (iv) mimo Českou republiku je proti Kupujícímu zahájeno řízení obdobné řízením uvedeným v článku 8.4;
nebo (v) ve státě, ve kterém má Kupující sídlo, nebo ve kterém má dojít k plnění ustanovení Smlouvy nebo ze
kterého Kupující prováděl či zamýšlí provádět platby Prodávajícímu, nebo ve kterém Prodávající dříve přijal nebo
hodlá přijímat platby od Kupujícího, přestane platit euro jako národní měna, přičemž ke dni objednávky tento stát
euro jako národní menu používal.
8.5 Kupující umožní Prodávajícímu, jeho zástupcům a zaměstnancům vstupovat během provozní doby do jakýchkoli
prostor Kupujícího, kde se skladuje nebo může být skladováno Zboží za účelem jeho kontroly, nebo, v případě, že je
Kupující v prodlení se svými platebními povinnostmi vůči Prodávajícímu dle Smlouvy nebo nadále nemá právo Zboží
držet, za účelem vyzvednutí Zboží. Pokud je to možné, prodávající musí Kupujícímu oznámit čas návštěvy 24 hodin
předem.
8.6 Bez ohledu na podmínky tohoto článku 8 je Prodávající oprávněn žalovat Kupujícího na zaplacení kupní ceny Zboží
v případě nedodržení lhůty splatnosti i v případě, že vlastnické právo k Zboží na Kupujícího dosud nepřešlo, a/nebo
má kdykoli po doručení Zboží právo oznámit Kupujícímu, že na něj (Kupujícího) přešlo vlastnické právo ke Zboží s
účinností ke dni takového oznámení.

9

Podmínky, prohlášení a záruky

9.1 Kupující a Prodávající sjednávají, že Zboží ke dni dodání bude odpovídat (ve všech podstatných ohledech)
specifikaci a bude v souladu se všemi příslušnými požadavky českých právních předpisů.
9.2 Kupující bere na vědomí a souhlasí, že pouze on rozhoduje o tom, zda provede jakékoli doporučení poskytnuté
Prodávajícím týkající se dodávky Zboží.
9.3 Aniž by byla dotčena obecná platnost výše uvedeného, platí, že v rozsahu povoleném zákonem se Kupující
bezpodmínečně a neodvolatelně vzdává jakýchkoli práv a nároků na náhradu škody a/nebo odstoupení od
Smlouvy, její výpověď, či zrušení objednávky z důvodu omylu (kromě omylu vyvolaného úmyslně) způsobeného
kteroukoli osobu (nezávisle na tom, zda je či není stranou této smlouvy) při uzavírání Smlouvy nebo při objednávce
Zboží.

10 Prodlení Kupujícího
Poruší-li Kupující jakoukoli svou povinnost ze Smlouvy, může Prodávající po písemném oznámení zastavit jakékoli
budoucí dodávky Zboží, dokud Kupující svou povinnost nesplní, a v případě, že Zboží již bylo doručeno, avšak
nebylo za něj zaplaceno, stane se kupní cena okamžitě splatnou, bez ohledu na jakékoli předchozí odlišné ujednání
stran.

11 Ukončení smlouvy
11.1 Prodávající je oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud:
a) nastane u Kupujícího skutečnost uvedená v čl. 8.4; nebo
b) Kupující zásadním způsobem poruší povinnost dle Smlouvy; nebo
c) Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny za Zboží dle předmětné Smlouvy; nebo
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi.
d) Prodávající je dále oprávněn vypovědět smlouvu dle čl. 13.1 VOP.
11.2 S výjimkou případů uvedených v čl. 1.3,3.3 a 13.2, nebo upravených kogentními zákonnými ustanoveními, není
Kupující oprávněn Smlouvu vypovědět, a to ani z důvodu opomenutí nebo prodlení na straně Prodávajícího. Aniž
by byla dotčena předchozí věta, platí, že pokud je Kupující oprávněn Smlouvu vypovědět, takové vypovězení
nemá vliv na jiné smlouvy nebo objednávky uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
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11.3 Ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá vliv na práva ostatních stran vzniklá před ukončením. Ustanovení,
která výslovně nebo svou povahou přetrvávají i po ukončení této Smlouvy, jsou nadále plně platná a účinná.

12 Omezení odpovědnosti
12.1 Následující ustanovení představují veškeré možné finanční závazky Prodávajícího (včetně závazků vzniklých v
důsledku jednání nebo opomenutí jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů) vůči Kupujícímu vzniklé v
důsledku: (a) porušení Smlouvy včetně úmyslného porušení; (b) nároku vztahujícího se ke Zboží, jeho dodání
Prodávajícím nebo jeho použitím nebo dalším prodejem Kupujícím; nebo (c) jakéhokoli prohlášení, civilně
právního deliktu, opomenutí nebo nedbalosti, které se týkají Smlouvy.
12.2 Nic v těchto všeobecných obchodních podmínkách neomezuje odpovědnost Prodávajícího: (a) za smrt člověka
nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí Prodávajícího; nebo (b) v případě, že by vyloučení odpovědnosti bylo
protiprávní; nebo (c) za podvod nebo úmyslné uvedení v omyl.
12.3 S výjimkou čl. 12.2 je celková souhrnná odpovědnost Prodávajícího (včetně nákladů a úroků) v jakémkoliv Roce
odpovědnosti (jak je vymezen níže) vzniklá na základě smlouvy, úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti nebo
porušení zákonné povinnosti), uvedení v omyl, odškodnění nebo jinak, vyplývající v souvislosti s plněním nebo
zamýšleným plněním této Smlouvy a veškerých dalších Smluv jako celku mezi Kupujícím a Prodávajícím (společně
jako „Relevantní smlouvy“), omezena následovně:
a. ve vztahu k jakémukoliv nároku za fyzickou škodu na majetku vzniklému z plnění nebo zamýšleného plnění
Relevantních smluv nebo v souvislosti s tímto plněním či zamýšleným plněním („Majetkový nárok“) bude
celková odpovědnost Prodávajícího (včetně nákladů a úroků) omezena na vyšší z následujících částek:
i.
součet všech částek podle Relevantních smluv uhrazených nebo splatných Kupujícím Prodávajícímu v
jakémkoliv dvanáctiměsíčním období končícím dnem, kdy vznikne příslušný nárok („Rok odpovědnosti“);
a
ii.
14.000.000 Kč;
Prodávající bude oprávněn započíst do limitu omezení v bodě (i) nebo bodě (ii) částku jakéhokoliv jiného
Majetkového nároku vzniklého v daném Roce odpovědnosti, za nějž nese Prodávající odpovědnost, což bude
mít účinek odpovídající snížení limitů v bodě (i) a v bodě (ii); a
b. ve vztahu ke všem nárokům kromě nároků, na něž se vztahuje odst. (a), na cenu uhrazenou nebo splatnou
podle Smlouvy za Zboží, které je předmětem jakéhokoliv platného nároku vzneseného Kupujícím.
12.4 S výjimkou čl. 12.2, neodpovídá Prodávající Kupujícímu za čistě ekonomickou ztrátu, ušlý zisk, ztrátu očekávaných
úspor nebo snížení nákladů, ztrátu obchodních příležitostí, poškození pověsti (ať přímé či nepřímé) nebo za
jakoukoli nepřímou škodu, která nastala v souvislosti se Smlouvou.

13 Vyšší moc
13.1 Pokud je z důvodu Vyšší moci Prodávající není schopen včas nebo vůbec vyrábět, získat nebo doručit (standardní
trasou nebo způsobem doručení) Zboží, nebo pokud Prodávající z důvodu Vyšší moci může Zboží vyrobit, získat
nebo doručit (standardní trasou nebo způsobem doručení) Zboží pouze za takového zvýšení nákladů, které je pro
Prodávajícího neakceptovatelné, Prodávající (s výjimkou čl. 13.2): (a) nenese žádnou odpovědnost vůči
Kupujícímu a ani se nemá za to, že porušil Smlouvu opožděným plněním nebo neplněním svých povinností
vážících se ke Zboží; a (b) má právo (aniž by nesl jakoukoli odpovědnost vůči Kupujícímu), odložit dodávku nebo
snížit množství dodávaného Zboží. Pokud Vyšší moc trvá déle než 14 dní, má Prodávající právo Smlouvu
vypovědět písemnou výpovědí doručenou Kupujícímu; výpověď je účinná okamžikem doručení.
13.2 Pro účely tohoto článku 13 bere Kupující na vědomí a uznává, že určité Zboží se vyrábí z nenahraditelných
surovin. Pokud se Vyšší moc dotkne takového Zboží, je Prodávající: (a) povinen pokusit se zajistit alternativní
zdroje takové suroviny, avšak s tím (aniž by byl dotčen článek 3.3) že případné náklady vynaložené
Prodávajícím na zjištění takového alternativního zdroje ponese Kupující; a (b) není oprávněn využít možnosti
uvedené v čl. 13.1 s výjimkou případu, kdy není schopen zjistit alternativní zdroj suroviny. Pokud Prodávající
zjistí alternativní zdroj suroviny, je povinen vyrozumět Kupujícího o dodatečných nákladech před tím, než se
zaváže surovinu odebrat. Kupující má právo odmítnout uhradit takové zvýšené náklady v písemném oznámení
zaslaném Prodávajícímu ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení vyrozumění Prodávajícího o dodatečných
nákladech dle tohoto čl. 13.2; v takovém případě platí, že Kupující doručením daného odmítnutí předmětnou
Smlouvu vypověděl s okamžitou účinností, z čehož žádné straně nevzniknou žádné závazky. V případě, že
Prodávající Kupujícího nevyrozumí (přímo, v ceníku Prodávajícího, nebo na webových stránkách), které z jeho
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výrobků jsou “specifickým Zbožím” dle tohoto čl. 13.2, toto ustanovení se ve vztahu mezi Prodávajícím a
Kupujícím nepoužije.

14 Poučení
14.1 [Pokud je jakékoli Zboží, které je předmětem Smlouvy, vyrobeno třetí osobou, Kupující odpovídá za to, že jsou
dodržována všechna doporučení výrobce týkající se použití Zboží a v případě pochybností je povinen kontaktovat
výrobce. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli Ztráty vzniklé v důsledku toho, že Kupující
nedodržoval doporučení výrobce].

15 Etické obchodování, protikorupční opatření a dodržování sankcí
15.1.V souladu se závazkem Prodávajícího dodržovat udržitelné a etické obchodní zvyklosti se Kupující
zaručuje, že v souvislosti s jakýmkoli plněním dle jakékoli Smlouvy s Prodávajícím (i) bude chránit práva
zaměstnanců včetně: zajištění bezpečných a hygienických pracovních podmínek, svobody sdružování,
placení minimální mzdy, nepřekračování standardní pracovní doby, vyloučení diskriminace a vyloučení
hrubého a nelidského zacházení a dětské práce; (ii) zavede programy na ochranu životního prostředí (iii)
(aniž by byl dotčen čl. 15.2) nebude nabízet, slibovat, poskytovat nebo přijímat žádná neoprávněná plnění
nebo neoprávněné výhody ve vztahu k jakékoli osobě, zákazníku nebo dodavateli; a (iv) nebude nabízet,
přímo či nepřímo, žádné finanční plnění, dar nebo jinou výhodu veřejnému činiteli s cílem ovlivnit jeho
rozhodnutí a obdržet nebo si udržet nějakou výhodu při podnikání.
15.2 Dále se Kupující zavazuje, že:
(a)
bude dodržovat všechny příslušné zákony, předpisy, kodexy a sankce týkající se zákazu podplácení a
korupce, zejména Zákon o podplácení z roku 2010 (Bribery Act 2010) (dále jen “Relevantní předpisy”);
(b)
vytvoří a bude po dobu trvání Smlouvy dodržovat příslušné postupy k zajištění souladu s Relevantními
předpisy, zejména postupy vyžadované Zákonem o podplácení z roku 2010, a že dodržování těchto postupů
bude, bude-li to nutné, vymáhat;
(c)
na žádost Prodávajícího písemně potvrdí (a stvrdí podpisem svého statutárního orgánu), dodržování
podmínek uvedených v tomto čl. 15.2 ze strany Kupujícího a všech osob s ním spřízněných. Kupující
poskytne veškeré důkazy dodržování, které bude Prodávající oprávněně požadovat;
(d)
dle jeho vědomí není žádný z jeho statutárních orgánů, zaměstnanců nebo osob podílejících se na plnění
smlouvy Osobou podléhající sankcím; dále se Kupující zavazuje, že bude dodržovat Předpisy o ekonomických
sankcích ve všech ohledech týkajících se plnění této Smlouvy a nebude uzavírat žádné transakce s Osobami
podléhajícími sankcím (to platí i pro následný prodej zboží), pokud by taková transakce způsobila, že by
Prodávající porušil Předpisy o ekonomických sankcích nebo mu hrozil postih dle těchto předpisů.
Pro účely těchto všeobecných podmínek
“Osoba podléhající sankcím” znamená jakoukoli osobu, organizaci nebo plavidlo
(i) uvedené na konsolidovaném seznamu OSN, konsolidovaném seznamu cílů finančních sankcí vedeném Ministrem
finance Spojeného království, seznamu speciálně označených cizích státních příslušníků a zakázaných osob vedený
Úřadem pro kontrolu zahraničního majetku USA, seznamu nežádoucích osob vedeném vládou USA, seznamu
právnických osob, seznamu vyloučených osob a seznamu osob podezřelých z terorismu nebo jakémkoli jiném seznamu
osob vydaném dle Předpisů o ekonomických sankcích jakéhokoli státu (včetně Evropské unie);
(ii) které je členem vlády Území podléhajícího sankcím;
(iii) vlastněné nebo ovládané, přímo či nepřímo, osobou uvedenou výše, nebo jednající jejím jménem;
(iv) registrované, mající sídlo nebo vykonávající činnost na Území podléhajícím sankcím a regulované Předpisy o
ekonomických sankcích; nebo
(v) kterého se jiným způsobem dotýkají Předpisy o ekonomických sankcích;
“Předpisy o ekonomických sankcích” znamenají jakékoli zákony, nařízení nebo jiné závazné předpisy Evropské unie,
členského státu Evropské unie, OSN, USA nebo jiného právního řádu rozhodného pro vztah mezi Stranami, týkající se
ekonomických nebo obchodních sankcí, kontroly vývozu, jaderných zbraní, terorismu nebo podobných omezení.
“Území podléhající sankcím” znamená jakýkoli stát podléhající vývoznímu, dovoznímu, finančnímu nebo investičnímu
embargu dle aktuálně platných Předpisů o ekonomických sankcích, včetně Iránu, Myanmaru, Súdánu, Sýrie, Severní
Koreje a Ruska / Ukrajiny.
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16 Rozhodné právo, závěrečná ustanovení
16.1.

16.2
16.3

Pokud by byly jakákoli části či ustanovení těchto VOP prohlášeny soudem nebo stranami za protiprávní nebo
nevymahatelné, platnost a vymahatelnost zbylých ustanovení VOP tím není dotčena. Protiprávní nebo neplatné
ustanovení bude nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, jehož ekonomický smysl je co nejblíže
ekonomickému smyslu původního ustanovení.
Rozhodným právem je právo České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se
tímto vylučuje. Ustanovení § 1765 a § 1793 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) se nepoužijí.
Pokud strany nedosáhnou smírného řešení sporu vyplývajícího z této Smlouvy nebo VOP, bude takový spor
rozhodnut obecným soudem místně příslušným dle sídla Prodávajícího, ledaže je dána výlučná příslušnost jiného
soudu.
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