Obchodní podmínky PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.
Tyto „Obchodní podmínky PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.“ jsou nedílnou součástí
kupní smlouvy uzavřené mezi PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. se sídlem Třebíč,
Průmyslová č.p. 162 , IČ: 247 36 814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS
v Brně, oddíl C, vložka 55493, jako Kupujícím. Odchylky od těchto „Obchodních
podmínek“ mají platnost jen tehdy, pokud jsou v Kupní smlouvě výslovně sjednány. Kupní
smlouvou se rozumí též Prodávajícím bez výhrad akceptovaná Objednávka.
I. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Návrh na uzavření smlouvy v podobě Objednávky nebo Kupní smlouvy, předložený
Kupujícím potvrdí Prodávající bez výhrad ve lhůtě v návrhu uvedené. Není-li Kupujícím
lhůta v návrhu (objednávce) stanovená, pak ve lhůtě do 7 dní od doručení návrhu. Návrh
na uzavření smlouvy zasílá Kupující písemně, prostřednictvím držitele poštovní licence či
formou emailu nebo faxu. Za den doručení se v případě sporu považuje 3. pracovní den
po odeslání návrhu ze strany Kupujícího, v případě e-mailové či faxové korespondence
se za den doručení považuje den, ve který byl návrh ze strany Kupujícího prokazatelně
odeslán.
Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy Kupující obdrží písemnou bezvýhradnou akceptaci
ze strany Prodávajícího. Přijetí nabídky odpovědí s dodatkem či odchylkou, které nemění
podstatně podmínky nabídky, se dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.
Provedení jakýchkoliv změn Prodávajícím v návrhu nezakládá vznik smlouvy a je
považováno za nový návrh ze strany Prodávajícího. Smlouva v takovém případě vznikne
až akceptací ze strany Kupujícího, provedené ve lhůtě do 14 dnů od obdržení nového
návrhu. Marným uplynutím lhůty se má za to, že Kupující nemá zájem o uzavření smlouvy
v Prodávajícím navrhovaném znění, obdobně platí totéž při uplynutí lhůty k akceptaci
protinávrhu ze strany Kupujícího.
Provedení jakýchkoliv změn Prodávajícím v návrhu po jeho akceptaci, tedy po uzavření
smlouvy, je neplatné.
Před prvním uzavřením smlouvy je Prodávající povinen předložit Kupujícímu výpis
z obchodního rejstříku (max. 2 měsíce starý). Stejně je povinen předložit výpis z
obchodního rejstříku v případě jakékoliv změny. Pokud smlouvu nepodepisuje za
Prodávajícího osoba, která je statutárním orgánem či členem statutárního orgánu,
oprávněným jednat za společnost ve věci uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím, je tato
osoba povinna předložit Kupujícímu plnou moc k tomuto právnímu jednání.
Je-li Prodávajícím fyzická osoba, je povinna Kupujícímu předložit aktuální výpis z
Živnostenského rejstříku.
Prodávající přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí
změny okolností v právech a povinnostech smluvních stran.
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II. FORMA SMLOUVY
Forma smlouvy
Kupní smlouva má vždy písemnou formu. Případné změny smlouvy se provádí rovněž
pouze písemně, formou číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
III. KUPNÍ CENA
Kupní cena
Cena je dohodnuta jako pevná.
Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy do místa určení,
pojištění a všech dalších poplatků a daní souvisejících s plněním smlouvy, nebo
objednávky.
Navýšení dohodnuté ceny po akceptaci objednávky není možné. V případě, že
Prodávající bude požadovat jakékoliv navýšení ceny, má Kupující právo od uzavřené
smlouvy odstoupit, a Prodávající bude povinen na žádost Kupujícího garantovat
nepřetržitost dodávek po dobu rovnající se době, nezbytné pro zahájení dodávky zboží
jinými dodavateli, a to za původně sjednanou Kupní cenu; v každém případě nebude tato
doba kratší než 4 měsíce.
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Náležitosti faktur
Smluvní strany se dohodly, že faktura musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
- číslo faktury
- uvedení smluvních stran (dle výpisu z OR nebo Živnostenského rejstříku)
- jejich sídla a současně i místo podnikání v případě, že se
podnikatelská činnost uskutečňuje jinde, než je sídlo firmy
- IČO s DIČ smluvních stran
- číslo smlouvy
- číslo objednávky Kupujícího
- rozsah a předmětu zdanitelného plnění v souladu se smlouvou
- zatřídění zboží do číselných kódů nomenklatury celního sazebníku
pro účely DPH (případně číselných kódů standardní klasifikace
produktů)
- výše fakturované částky bez DPH
- sazba daně
- daň z přidané hodnoty
- výše fakturované částky celkem
- bankovní spojení smluvních stran
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení faktury
- den odeslání faktury
- den splatnosti faktury
Pokud se vyúčtovaná smluvní cena skládá z několika položek, je Prodávající povinen ve
faktuře tyto položky řádně rozúčtovat. Cena se uvádí položkově zejména u dílčího plnění,
opakujícího se plnění a také u předmětů s různými sazbami DPH.
V případě, že Prodávající je zahraniční subjekt a předmětem dodání je také software,
licence, dále poradenské, případně jiné služby poskytované na území České republiky,
Prodávající je povinen doložit Kupujícímu potvrzení o daňovém domicilu své firmy.
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V případě jakékoliv změny v daňovém domicilu je povinen Prodávající poskytnout
Kupujícímu všechny potřebné údaje, a to okamžitě po vzniku této skutečnosti.
Doklad o daňovém domicilu ve výše uvedeném případě je dohodnutou náležitostí faktury
a tvoří tedy její neoddělitelnou součást.
Prodávající je povinen, pokud předmětem smlouvy je kombinace zboží s výše uvedenými
předměty plnění, ve smlouvě a faktuře přesně specifikovat každý druh předmětu plnění.
Specifikace předmětu dle tohoto ustanovení je dohodnutou náležitostí faktury.
Zahraniční Prodávající se zavazuje plnit daňové povinnosti vyplývající z platných předpisů
České republiky.
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
nebude obsahovat některou z výše uvedených dohodnutých náležitostí, nebo budou-li
tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
Pokud není dohodnuto jinak, Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem řádného
splnění předmětu smlouvy.
Lhůta splatnosti faktury činí 60 dnů od jejího doručení Kupujícímu. Kupující je oprávněn
požadovat po Prodávajícím a Prodávající je povinen poskytnout bankovní záruky nebo jim
na roveň postavené jiné zajišťovací instituty v případech, kdy Kupující poskytne
Prodávajícímu finanční plnění, aniž by došlo ke splnění předmětu smlouvy ze strany
Prodávajícího.
Neposkytne-li Prodávající včas a řádné zajištění, vzniká Prodávajícímu právo požadovat
jakékoliv platby dle smlouvy až po řádném splnění smlouvy.
Kupující má právo započítat vyúčtovanou smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok ze
smlouvy, na nezaplacenou fakturu.
V případě, že dle daňových předpisů je nutno vystavit daňový doklad, aniž by Kupující
měl k datu vystavení daňového dokladu právo nakládat s předmětem plnění, prodlužuje
se doba splatnosti faktury o 30 dnů ode dne skutečného splnění předmětu smlouvy.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním placené částky
z účtu Kupujícího.
Prodávající není oprávněn postoupit svoji pohledávku, která mu vznikne z titulu plnění dle
smlouvy, nebo objednávky na jakoukoliv třetí osobu. Při nesplnění tohoto ujednání zaplatí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 70% postoupených pohledávek.
V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je strana, která se ocitla v prodlení
povinna uhradit straně oprávněné z dlužné částky úrok z prodlení ve výši repo sazby
stanovené ČNB, platné pro první den kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá,
zvýšené o 5 procentních bodů.
V. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, HLÁŠENÍ O POSTUPU PLNĚNÍ PŘEDMĚTU
SMLOUVY, MÍSTO DODÁNÍ, SPLNĚNÍ DODÁVKY, JAKOST A SPOLEHLIVOST
Prohlášení o shodě
V případě, že předmětem smlouvy jsou výrobky stanovené prováděcími předpisy k zák. č.
22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění jeho novel, je Prodávající
povinen předat Kupujícímu kopii Prohlášení o shodě, resp. písemné „Ujištění o vydání
prohlášení o shodě“, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění.
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Hlášení o postupu plnění předmětu smlouvy
Prodávající bude pravidelně, ne později než do 15. dne v měsíci, faxem informovat o
postupu plnění předmětu smlouvy. Hlášení bude obsahovat informaci o stavu realizace
hlavních částí předmětu plnění, v souladu s harmonogramem na splnění konečného
termínu, pokud byl mezi smluvními stranami sjednán. Splnění této povinnosti nezbavuje
Prodávajícího odpovědnosti za včasné a bezvadné splnění předmětu smlouvy, v souladu
s podmínkami dohodnutými ve smlouvě. Nedodržení této podmínky je považováno za
hrubé porušení smluvního vztahu.
Místo dodání a splnění
Předmět smlouvy je splněn převzetím zboží Kupujícím (popř. jím určeným zástupcem)
v sídle Kupujícího, tj. PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., Průmyslová č.p. 162,, Třebíč
nebo na Kupujícím určené adrese, uvedené ve smlouvě.
Součástí dodávky zboží jsou i doklady vztahující se ke zboží, jež jsou nutné k převzetí a
užívání zboží, dokumentaci k prokázání vlastností – jakosti zboží, jakož i další doklady
stanovené ve smlouvě. Součástí této dokumentace jsou i doklady prokazující původ
zboží, sloužící Kupujícímu pro účely celní, reexportu apod.
Bez písemného souhlasu Kupujícího není povoleno dílčí plnění.
Subdodavatelé
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předloží Prodávající před podpisem smlouvy
Kupujícímu seznam svých subdodavatelů ke schválení. V případě, že po podpisu
smlouvy vznikne potřeba změny nebo doplnění tohoto seznamu, je tato změna nebo
doplnění účinná pouze po předchozím písemném odsouhlasení Kupujícím.
Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady ve stejném rozsahu jako za vlastní dodávky
zboží, prací a jiné závazky dodávané jeho subdodavateli.
1) Jakost a spolehlivost
V případě, že je to nezbytně nutné a vyžadují-li si to podmínky plnění vůči zákazníkovi
Kupujícího, Prodávající provede nebo nechá externí autorizované laboratoři, nebo
organizaci provést veškeré testy, zkoušky a kontroly, nezbytné pro to, aby bylo možné
garantovat jakost zboží podle specifikací Kupujícího.
Výsledky těchto kontrol, zkoušek a ověření nejsou závazné a Kupující si vyhrazuje právo
převzít dodávku až na základě svého vlastního konečného posouzení.
Kromě toho je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu výlohy, spojené s nezbytnými
opatřeními, které musel Kupující pro zajištění požadované úrovně jakosti přijmout.
V případě opakujících se neshod a tím i nutnosti opakování veškerých nutných zkoušek je
oprávněn Kupující požadovat úhradu veškerých takto vzniklých nákladů Prodávajícím.
VI. PRODLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO
Prodlení Prodávajícího
Je-li Prodávající v prodlení dodat zboží řádně a včas, má Kupující právo požadovat
smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,5% z dohodnuté ceny plnění za každý, i započatý den
prodlení a bez stanovení dodatečné lhůty k plnění od smlouvy odstoupit. V případě, že
Kupující neodstoupí a při prodlení delším jak 14 kalendářních dní, mění se tato smluvní
pokuta z prodlení na 1% z dohodnuté ceny plnění za každý započatý den prodlení a to
počínaje 15.dnem prodlení včetně, přičemž právo odstoupení zůstává zachováno.
Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku Kupujícího na náhradu škody.
Nebude-li Prodávající schopen dostát závazku splnit včas, neprodleně o tom informuje
Kupujícího, současně sdělí i dodatečnou lhůtu plnění. Kupující není takovouto lhůtou
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vázán a má právo od smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčeny nároky Kupujícího na
náhradu škody a ušlý zisk.
VII. PRÁVNÍ VADY ZBOŽÍ
Právní vady zboží
Prodávající odpovídá za to, že dodávkou zboží a použitím materiálu a postupů při jejich
zhotovení nejsou porušena práva třetích osob.
VIII. ZÁRUKA
Záruka
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, přejímá Prodávající akceptací objednávky, příp.
podpisem Kupní smlouvy, závazek (záruku), že po dobu 60 měsíců bude zboží způsobilé
pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. V případě, že ve
smlouvě není smluvený účel nebo vlastnosti zboží, přejímá Prodávající závazek, že zboží
bude mít po dobu 60 měsíců obvyklé vlastnosti a bude způsobilé pro použití k obvyklému
účelu. Takto poskytnutá záruka počíná plynout ode dne převzetí předmětu smlouvy
Kupujícím.
Dodá-li Prodávající v rámci uplatnění odpovědnosti za vady náhradní zboží, běží záruční
doba znovu od data dodání náhradního plnění. Je-li zboží opravováno nebo provedena
výměna součástí, běží záruční doba znovu jen pro opravované nebo vyměněné součásti.
Uplatnění odpovědnosti za vady - oznámení vad Prodávajícímu (reklamace)
Kupujícím uplatněný nárok z odpovědnosti Prodávajícího za vady - reklamace – je
považován za včasný, je-li odeslán Kupujícím ve lhůtě 1 měsíce po převzetí předmětu
smlouvy Kupujícím anebo bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující zjistil vady v
záruční době. Ustanovení §2103, 2011 a 2012 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění, si strany vylučují.
Uplatněný nárok na způsob odstranění vady může Kupující měnit i bez souhlasu
Prodávajícího, ledaže již Prodávající prokazatelně započal s odstraňováním vady dle
původně uplatněného nároku a není současně v prodlení s odstraněním reklamované
vady.
Kupující je oprávněn v případě oprávněné reklamace uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní
pokutu za každou oprávněnou reklamaci ve výši 5% z dohodnuté ceny předmětu
smlouvy.
Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu v přiměřené lhůtě bezplatně, na své
náklady a bez ohledu na to zda v okamžiku uplatnění reklamace svoji odpovědnost za
vady uznává či nikoliv. Za přiměřenou lhůtu k odstranění vady se považuje lhůta 3 dny,
pokud není v daném případě dohodnuto jinak. Neodstraní-li Prodávající vadu během
shora uvedené či dohodnuté lhůty po oznámení ze strany Kupujícího, je Kupující
oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% z dohodnuté ceny
plnění, minimálně však 10.000,-Kč za každý den prodlení s odstraňováním vady. Vedle
tohoto nároku má Kupující právo dle svého uvážení opravit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Prodávajícího a požadovat odpovídající
započtení nákladů na odstranění vady na nezaplacenou fakturu.
Za náklady, spojené s odstraněním vad je považováno m.j. následující:
- doba, potřebná na cestu techniků do místa zásahu a zpět;
- doba, potřebná pro odstranění závad a diagnózu nedostatků/vad;
- doba demontáže a zpětné montáže výrobku;
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- doba potřebná pro ověření, zkoušky a výstupní kontrolu.
Poplatek, potvrzený jako úhrada za práci, bude sazba, uplatňovaná v různých zemích,
kde se finální výrobky prodávají.
Prodávající rovněž poskytne náhradu za dopravu a cestovní výdaje. Náhradní díly se při
opravě Kupujícím či třetí osobou vracejí Prodávajícímu pouze na výslovnou písemnou
žádost a to v souladu se záručními podmínkami pro jednotlivé dodávky.
Splatnost faktury Kupujícího za provedení odstranění vady nebo smluvní pokuty dle
tohoto článku je 14 dnů od odeslání faktury Prodávajícímu.
Prokáže-li Prodávající následně, že za vadu nenesl odpovědnost, zavazuje se Kupující
uhradit Prodávajícímu náklady spojené s odstraněním vady, a to do 30 dnů od okamžiku
prokázání této skutečnosti.
IX. ZBOŽÍ PODLE ZADÁNÍ, VÝKRESŮ A MODELŮ KUPUJÍCÍHO
Zboží podle zadání, výkresů a modelů Kupujícího
Zboží vyrobené nebo dodané Prodávajícím podle údajů výkresů nebo modelů Kupujícího
a speciální materiál, matrice nebo podobné předměty určené pro jeho výrobu nesmí
Prodávající dodávat třetím osobám, bez předcházejícího písemného souhlasu Kupujícího.
To platí i tehdy, pořídí-li Prodávající speciální výrobky, matrice apod. na své náklady nebo
jestliže Kupující přesto, že dodávka byla dodána v pořádku, upustí od dalších smluvních
dodávek.
Vzniknou-li v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy u Prodávajícího zlepšení, má
Kupující bezplatné nevýhradní a uživatelské právo k průmyslovému použití předmětu
zlepšení a případná s ním související práva.
Prodávající je povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas Kupujícího ke spoluužívání,
změnám nebo zničení speciálního materiálu, výrobku, zboží nebo nářadí vázaného ke
zboží vyrobenému podle údajů, výkresů nebo modelů Kupujícího.
Modely, vzory, výkresy nebo technické podklady jakéhokoliv druhu, které Kupující předal
Prodávajícímu, v souvislosti s uzavíraným smluvním vztahem, zůstávají po celou dobu ve
vlastnictví Kupujícího a jsou předmětem jeho obchodního tajemství. Prodávající je
povinen neprodleně po požádání Kupujícím poskytnuté modely, vzory, výkresy nebo jiné
technické podklady s případně vyhotovenými kopiemi vrátit.
X. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU SMLOUVY A PŘECHOD NEBEZPEČÍ
ŠKODY Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na něm
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno. Ke
stejnému okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody na něm.
XI. VYŠŠÍ MOC, ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, SISTACE, STORNO
Vyšší moc
Za případy Vyšší moci jsou smluvními stranami považovány takové neobvyklé okolnosti
(např. legální stávka, přírodní katastrofa, válka, změny zákonů apod.), které brání
dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí
platnosti smlouvy a které nemohly být ani Kupujícím ani Prodávajícím předvídány nebo
odvráceny.
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně
informovat při vzniku takových okolností i druhou smluvní stranu a předloží jí o tom
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doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních
povinností. V případě, že působení Vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě smluvní
strany povinny jednat o změně smlouvy. V případě působení Vyšší moci déle než 6
měsíců má každá ze smluvních stran právo na odstoupení od smlouvy.
Změna předmětu plnění
Po uzavření smlouvy má Kupující právo požadovat změny předmětu plnění. Prodávající
je povinen akceptovat požadavek Kupujícího vždy, pokud změna předmětu plnění
nepřevýší 25% kupní ceny.
V případě dlouhodobých opakujících se dodávek zboží je Prodávající povinen před
začátkem výroby vyžádat si předcházející písemný souhlas Kupujícího s případnými
změnami složení zpracovávaného materiálu, konstrukčního nebo technologického
provedení vůči dřívějším dodávkám zboží. Povinnost vyžádat si předcházející písemný
souhlas Kupujícího platí pro Prodávajícího i v takovém případě, kdy dochází ke změnám
ve složení zpracovávaného materiálu nebo konstrukčního anebo technologického
provedení v průběhu plnění smlouvy dodávek zboží po jejich dodání.
V případě, že Kupující zjistí porušení závazku vyžádat si předcházející písemný souhlas
Prodávajícím, je Kupující oprávněn vyúčtovat Prodávajícímu smluvní pokutu 10% z ceny
všech dodávek dodaných Kupujícímu od data změny provedené Prodávajícím.
Sistace
Kupující má právo kdykoliv požadovat na Prodávajícím dočasné zastavení všech činností
souvisejících s plněním závazku (sistace). Oznámí-li svůj požadavek písemně
Prodávajícímu, je tento povinen příkaz od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a
uchovat vše, co již připravil na plnění závazku. Kupující musí rovněž písemně oznámit
Prodávajícímu, že má pokračovat v plnění závazku. Sistace může trvat nejdéle 6 měsíců,
pokud se strany nedohodnou jinak.
Storno
Kupující má právo mimo zákonem stanovených důvodů kdykoliv odstoupit od smlouvy
(storno) a to doporučeným dopisem adresovaným Prodávajícímu. Účinky odstoupení
nastávají doručením storna Prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem
doručení je 3. den od odeslání. Prodávající je oprávněn v případě odstoupení od smlouvy
účtovat Kupujícímu a Kupující, který odstoupil od smlouvy, má povinnost uhradit
Prodávajícímu pouze účelně vynaložené náklady, které mu vznikly přípravou a
rozpracovaností předmětu plnění ke dni doručení storna a které Prodávající i
s vynaložením veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, nemůže upotřebit jinde nebo
jinak. Prodávající má povinnost nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení storna
vyúčtovat a doložit Kupujícímu výše definované náklady. Prodávající nemá právo z titulu
uplatněného storna Kupujícím podle tohoto ustanovení uplatňovat a vymáhat vůči
Kupujícímu jiná práva, než jsou pro tento případ dohodnuta v tomto ustanovení, a to
zejména náhradu škody a ušlý zisk.
XII. OCHRANA INFORMACÍ A STŘET ZÁJMŮ
Ochrana informací a střet zájmů
Prodávající se zavazuje, že všechny informace, které získá od Kupujícího v souladu a při
plnění této smlouvy, bude považovat za obchodní tajemství, bude je chránit a
nezpřístupní je třetí osobě a nepoužije je pro své vlastní podnikání, ani jinak z nich
nezíská výhodu.
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Prodávající se rovněž zavazuje, že při plnění smlouvy nezpůsobí střet zájmů, jež by mohl
poškodit Kupujícího. Povinnosti podle těchto ustanovení platí i po skončení platnosti
Kupní smlouvy. Porušení této povinnosti zakládá právo Kupujícího účtovat Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 150% sjednané kupní ceny.
XIII. PŘEVOD A PŘENECHÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY
Prodávající se zavazuje, že nepřevede nebo nepřenechá jakákoliv ze svých práv či
povinností z uzavřené Kupní smlouvy třetí osobě bez předcházejícího písemného
souhlasu Kupujícího. Porušení této povinnosti zakládá právo Kupujícího účtovat
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% sjednané kupní ceny.
XIV. VÝHRADA LEPŠÍHO PRODÁVAJÍCÍHO
Ve smyslu §2157 občanského zákoníku sjednává Kupující výhradu lepšího prodávajícího.
Touto výhradou nabývá Kupující právo dát přednost lepšímu Prodejci, přihlásí-li se ve
lhůtě tří dnů od uzavření smlouvy. Zda je nový prodávající lepší, rozhoduje Kupující.
V případě, že se Kupující rozhodne pro nového prodávajícího, smlouva uzavřená
s Prodávajícím zaniká, a to doručením oznámení o uplatnění této výhrady.
XV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ – VÝKLADOVÁ PRAVIDLA
Kde se ve smlouvě nebo jejích nedílných přílohách hovoří o oprávněních Kupujícího,
rozumí se tím v případě uplatnění takovýchto oprávnění ze strany Kupujícího současně
povinnost Prodávajícího tomuto oprávnění vyhovět ve lhůtách uvedených ve smlouvě
nebo jejich nedílných přílohách. Nejsou-li tyto lhůty výslovně uvedeny, rozumí se, že
Prodávající je povinen tyto povinnosti splnit okamžitě, bez jakéhokoliv prodlení. Stejně
tak, pokud se ve smlouvě nebo jejich nedílných přílohách hovoří o závazcích
Prodávajícího, považují se tyto závazky za povinnosti Prodávajícího. Pokud se týče lhůt,
v nichž mají být tyto závazky splněny, platí to, co bylo řečeno o lhůtách v předchozí větě.
Je-li Prodávající v prodlení se splněním jakékoliv povinnosti, vyplývající mu z Kupní
smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek, a nebyla pro porušení povinnosti již
sjednána jiná smluvní pokuta v kupní smlouvě nebo stanovena v těchto Obchodních
podmínkách, má Kupující právo účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu za každý případ
prodlení ve výši 5% z dohodnuté kupní ceny.
Jestliže na základě smlouvy, jejich příloh nebo těchto Obchodních podmínek je sjednán
závazek Prodávajícího hradit smluvní pokutu, není tím dotčeno právo Kupujícího na
náhradu škody a ušlý zisk.
Kupní smlouvu, nebo objednávku a její provedení nesmí Prodávající postoupit třetím
stranám v plném rozsahu ani částečně, pokud k tomu neobdrží předchozí písemný
souhlas od Kupujícího.
XVI. SOUDNÍ SPORY, ROZHODNÉ PRÁVO
Soudní příslušnost
Veškeré případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny smluvními stranami nejprve
dohodou za účasti statutárních zástupců obou smluvních stran. V případě, že spor
nebude touto cestou vyřešen, je oprávněn v této věci rozhodovat Okresní soud v Třebíči.
Toto ustanovení považují obě smluvní strany za dohodu dle § 89a občanského soudního
řádu.
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Tyto Obchodní podmínky a Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
Aktuální platné znění těchto Obchodních podmínek je zveřejněno na webových stránkách
Kupujícího.
Účinnost
Účinnost těchto Obchodních podmínek nastává dnem 2.6.2015.
Smluvní vztahy, uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek jimi nejsou
dotčeny. obchodními podmínkami, platnými v době uzavření smlouvy.
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