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§ 1 Uzavření smlouvy, obsah smlouvy 
1.1. Prodávající a kupující mezi sebou uzavírají kupní 
smlouvu, a to buď rámcovou kupní smlouvu nebo 
jednorázovou kupní smlouvu. Vedle práv a povinností 
smluvních stran sjednaných v kupní smlouvě platí ujednání 
obsažená v těchto obchodních podmínkách. Odchylná 
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto 
obchodních podmínek. 

 
1.2. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smlouva je 
uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající písemně výslovně 
potvrdí zakázku. Ohledně okamžiku, druhu a rozsahu dodávky 
je rozhodující výhradně výslovné potvrzení zakázky 
prodávajícím v písemné podobě. Nepotvrdí-li prodávající 
zakázku výslovně a písemně, vznikne smlouva pouze 
v případě provedení zakázky ze strany prodávajícího. 
Telefonická či ústní prohlášení zástupců prodávajícího 
vyžadují ke své právní účinnosti potvrzení v písemné a 
výslovné podobě. 

 
1.3. Dílčí dodávky zboží specifikovaného v rámcové kupní 
smlouvě jsou realizovány zásadně na základě písemných 
objednávek kupujícího a jejich písemných potvrzení 
prodávajícím (čímž je uzavřena kupní smlouva). V případě 
souhlasu obou stran může být k zaslání objednávek a 
písemných potvrzení použita e-mailová komunikace. Písemná 
objednávka kupujícího musí obsahovat zejména přesnou 
specifikaci dodávaného zboží, s uvedením druhu, množství, 
parametrů a požadovaného termínu dodání. Kupující je 
povinen učinit písemnou objednávku včas, nejméně 10 dnů 
před požadovaným termínem dodání zboží. Učiní-li prodávající 
ve svém písemném potvrzení objednávky změnu, je kupující 
povinen změněné písemné potvrzení po jeho odsouhlasení 
zaslat zpět k rukám prodávajícího. 

 
1.4. Dodávky zboží specifikovaného v jednorázové kupní 
smlouvě jsou realizovány na základě uzavření kupní smlouvy 
nebo na základě objednávky kupujícího potvrzené 
prodávajícím, a to podle tam sjednaných podmínek. 

 
1.5. Písemná objednávka/potvrzení je pro kupujícího 
závazná. Kupující není oprávněn po přijetí této 
objednávky/potvrzení prodávajícím měnit její obsah. Smluvní 
strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 o. z. 

 
1.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením 
kupní smlouvy oběma smluvními stranami a týkající se 
obchodního vztahu podle později uzavřené kupní smlouvy 
nejsou závazná, pokud nebyla explicitně zahrnuta do kupní 
smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito obchodními 
podmínkami. 

 
1.7. Smluvní strany vylučují aplikaci jakýchkoliv jiných 
obchodních podmínek. 

§ 2 Dodání zboží 
 

2.1. K dodání zboží dochází v sídle kupujícího, není-li v kupní 
smlouvě uvedena adresa jiná. Přepravu dodávaného zboží 
zajišťuje prodávající, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu, resp. prvnímu 
dopravci pro kupujícího, dodací list, jakož i další doklady 
stanovené v kupní smlouvě. Náklady za přepravu dodávaného 
zboží nese prodávající, pakliže se strany nedohodnou jinak. 

 
2.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během 
dodací lhůty. Prodávající si vyhrazuje právo určit přesný termín 
dodání zboží, který oznámí kupujícímu do 5 dnů před termínem 
dodání zboží. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno řádným 
splněním veškerých smluvních povinností kupujícího. 
Prodávající je oprávněn dodací lhůtu přiměřeně prodloužit s 
tím, že o této skutečnosti informuje kupujícího nejpozději 2 dny 
před původně plánovaným termínem dodání. 

 
2.3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje i v případech, kdy 
je dodání zboží zpožděno kvůli nepředvídaným událostem, 
zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním 
opatřením, epidemii či jinému plošnému zdravotnímu riziku, 
restrikcí spojených s nouzovým či jiným mimořádným stavem 
nebo zpožděním či nesplněním subdodávek, či kvůli jiné 
události vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího (vyšší moc). 

 
2.4. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží není podstatným 
porušením kupní smlouvy. Prodávající odpovídá za škody z 
prodlení pouze v případě, že prodlení bylo zaviněno úmyslně 
nebo hrubým porušením jeho povinností. V takovém případě si 
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% za 
každý celý den prodlení, nejvýše však 50% z kupní ceny 
zpožděné části dodávky zboží. 

 
2.5. Kupující je povinen dodané zboží převzít. Pokud kupující 
zboží v termínu dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn 
dle své volby buď zaslat zboží kupujícímu na jeho náklady a 
nebezpečí (není-li zboží dodáváno na adresu sídla kupujícího) 
nebo zboží na náklady a nebezpečí kupujícího skladovat, kdy 
kupující nese náklady přepravy do skladu, skladování, 
manipulace a další související náklady. Prodávající je dále 
oprávněn od kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. Stejné 
podmínky platí i v případě, že kupující převezme v termínu 
dodání jen část zboží. 

 
2.6. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je 
povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
kupní ceny neodebraného zboží za každý započatý den 
prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu 
nákladů na výrobu zboží, jeho uskladnění a na náhradu 
veškeré další související škody v plné výši. 

 
§ 3 Množství, jakost, provedení a obal 
zboží 
3.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a 
provedení určených v kupní smlouvě, resp. v písemných 
objednávkách kupujícího. Odchylky dodaného množství zboží 
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od písemné objednávky jsou přípustné a zboží je považováno 
za řádně dodané, pokud odchylky odpovídají následujícímu 
rozsahu: 

 
a) dodávka do 5.000 ks, odchylka +/- 20%, 

 
b) dodávka nad 5.001 ks a do 30.000 ks, odchylka +/- 10%, 

 
c) dodávka nad 30.001 ks, odchylka +/- 5%. 

 
3.2. Prodávající je oprávněn nakoupit materiál na celou zakázku 

a ihned vyrobit veškeré objednané množství. K případným 
požadavkům kupujícího na změnu tak již nelze po udělení 
zakázky přihlédnout, ledaže to bylo výslovně ujednáno. 

 
3.3. Kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle 

skutečně doručeného množství zboží v souladu s tolerancí 
uvedenou v čl. 3.1. 

 
3.4. Dílčí dodávky zboží jsou přípustné, není-li výslovně 
uvedeno jinak. 

 
3.5. Jakost zboží a provedení musí odpovídat dle příslušných 

technickým normám včetně podnikových norem prodávajícího. 
Vlastnost zboží a plnění je definitivně specifikována výslovně 
sjednanými prvky plnění (např. specifikace, značení, 
schválení, jiné údaje). K jiným než výslovně sjednaným 
vlastnostem zboží a plnění není prodávající zavázán. Záruka 
ohledně určitého účelu použití nebo ohledně určité 
způsobilosti, době použití či upotřebitelnosti po přechodu 
nebezpečí, přesahující záruku za toto ujednání o vlastnostech, 
je poskytnuta pouze tehdy, je-li to výslovně a písemně 
sjednáno; v dalším nese riziko způsobilosti a použití zboží 
výhradně kupující. 

 
3.6. Rozměry zboží jsou stanoveny v celých mm, a to v 
následujícím pořadí: délka/šířka/výška. 

 
3.7. Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit nebo 
opatřit pro přepravu způsobem uvedeným v kupní smlouvě 
jinak způsobem obvyklým odpovídajícím povaze zboží. Pokud 
se dodávky zboží uskutečňují na vratných paletách 
prodávajícího (např. Euro-palety), dochází převzetím palet 
kupujícím k uzavření separátní smlouvy o zápůjčce palet mezi 
prodávajícím a kupujícím. Kupující je v tomto případě povinen 
na své náklady a nebezpečí palety nejpozději do 6 měsíců od 
dodání zboží prodávajícímu vrátit. Nebudou-li palety v této 
lhůtě vráceny, je kupující povinen uhradit prodávajícímu plnou 
cenu palet, a to nejpozději do 14 dnů od vyzvání k úhradě (od 
data vystavení faktury za nevrácené palety). 

 
 

§ 4 Vady zboží, odpovědnost za vady, 

dodací list a podepsány pověřeným zástupcem kupujícího a 
dopravcem (na dodacím listu je třeba uvést popis vad, jména a 
podpisy osob, datum, přičemž jména osob musí být zapsány 
čitelně velkými písmeny). 

 
4.2. Vady skryté, tj. vady, které kupující při prohlídce zboží 
nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče, je 
kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, resp. kdy mohly být 
při vynaložení veškeré odborné péče zjištěny, nejpozději však 
do 6 měsíců od dodání zboží. 

 
4.3. Budou-li reklamované vady zboží prodávajícím uznány, 
prodávající dodá kupujícímu zboží náhradní. Pokud by byla 
uznána vadnou rovněž dodávka náhradního zboží, je kupující 
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z 
kupní ceny zboží. 

 
4.4. Reklamace každé vady zboží musí být doložena popisem 
reklamovaných vad, popisem jak se vada projevuje a 
paletovými lístky od reklamovaného zboží. Na základě přijaté 
reklamace kupujícího, vyšle prodávající dle potřeby svého 
zástupce k prověření reklamace na místě. Kupující je povinen 
poskytnout prodávajícímu bez zbytečného odkladu v případě 
reklamace příležitost k přezkoumání reklamovaného zboží; 
zejména prodávajícímu musí být reklamované zboží na žádost 
poskytnuto k dispozici. V případě neoprávněných reklamací si 
prodávající vyhrazuje právo účtovat kupujícímu přepravní 
náklady a náklady související s přezkoumáním reklamovaného 
zboží. 

 
4.5. Z celkového dodaného množství zboží v rámci jedné 
dodávky může 1% zboží vykazovat kvalitativní odchylky, jako 
např. posunutý tisk, nebo výsek, případně nedostatnečné 
proseknutí a prohnutí materiálu., přičemž toto množství není 
předmětem reklamace. Kupující je povinen zboží skladovat v 
čistých, suchých a větratelných místech, při ideální teplotě 15- 
25°C a 50-60% relativní vlhkosti a dbát pokynů prodávajícího 
týkající se skladování. Dále je kupující povinen zboží chránit 
před povětrnostními vlivy a znečištěním. V případě 
nesprávného skladování neodpovídá prodávající za kvalitu 
zboží a veškeré vady vzniklé v důsledku nesprávného 
skladování zboží jdou výhradně k tíži kupujícího. Nároky z vad 
nejsou dány v případě pouze nevýznamné odchylky zboží od 
sjednané vlastnosti, v případě pouze nevýznamného omezení 
upotřebitelnosti. 

 
4.6. Ve smyslu ust. § 630 odst. 1 o. z. si smluvní strany 
sjednávají promlčecí lhůtu u veškerých práv a nároků 
vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek 
nebo ze souvisejících ujednání v délce trvání 5 let. Toto 
ujednání se vztahuje i na práva a nároky vzniklé předčasným 
ukončením kupní smlouvy (výpověď, odstoupení, atd.). 

promlčení 4.7. Prodávající odpovídá za jakékoli nároky na náhradu škody, 
zejména rovněž za nároky vzešlé ze zavinění z předsmluvní 

4.1. Kupující je povinen řádně prohlédnout zboží ihned při 
převzetí. V případě zjevné vady zboží, musí kupující informovat 
prodávajícího  písemně  o  takových  vadách  do  konce 

odpovědnosti, z porušení povinnosti a nedovoleného jednání 
pouze v případě, je-li prodávajícímu přičitatelný úmysl či 
hrubá nedbalost. 

následujícího pracovního dne ode dne převzetí zboží. Zjevn4é.8. V případě škod vyplývajících z újmy na životě, zdraví či úrazu 
vady zboží musí být při přejímce zboží rovněž zaznamenány na nebo  z  porušení  významných  (základních)  smluvních 
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povinností odpovídá prodávající rovněž za nevědomou 
nedbalost. Smluvní povinnost je významná (základní), pokud 
její splnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a 
zákazník může její splnění oprávněně očekávat. V případě 
porušení významných (základních) smluvních povinností se 
odpovědnost prodávajícího omezuje na dle povahy zboží 
předvídatelnou, smluvně typickou, přímou, průměrnou škodu. 
Shora uvedená úprava platí rovněž pro porušení povinností ze 
strany pracovníků prodávajícího. 
§ 5 Převod vlastnického práva ke zboží a 
přechod nebezpečí škody na zboží 

 
5.1. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na 
zboží, je převáděno resp. přechází na kupujícího okamžikem 
dodání zboží. 

 
5.2. Nebude-li řádně a včas uhrazena kupní cena za zboží 
v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, 
je kupující povinen bez zbytečného odkladu zboží na své 
náklady a nebezpečí vrátit zpět prodávajícímu. K tomuto 
poskytne prodávající kupujícímu nezbytnou součinnost. 
Kupující je zároveň povinen nahradit prodávajícímu veškerou 
škodu, která mu v souvislosti se zpětným převzetím zboží 
vznikla (např. nebude-li možné zboží z důvodu jeho 
specifičnosti dále zcizit). Nebude-li zboží bez zbytečného 
odkladu vráceno zpět prodávajícímu, je prodávající výslovně a 
neodvolatelně zmocněn kupujícím si zboží na náklady a 
nebezpečí kupujícího vyzvednout a převzít v provozovně či 
sídle kupujícího nebo na jakémkoliv jiném místě, kde se zboží 
nachází. Prodávající je v takovémto případě oprávněn zjednat 
si přístup a vstoupit do prostor, kde se zboží nachází a zboží 
převzít a odvézt zpět. Shora uvedený odvoz zboží je postaven 
na roveň úplnému či dílčímu odstoupení od smlouvy, pokud 
takové odstoupení prodávající výslovně prohlásí. Neprohlásí-li 
prodávající výslovně, že od smlouvy odstupuje, může kupující 
požadovat vydání odvezeného zboží až po úplné úhradě kupní 
ceny a všech nákladů. Kupující je povinen poskytnout 

6.4. V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části 
je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve 
výši 0,05% z neuhrazené kupní ceny za každý započatý den 
prodlení. Úhradou úroku z prodlení není dotčen nárok na 
náhrady škody v plné výši. Prodávající je dále oprávněn od 
kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. Stejné podmínky 
platí i v případě, že kupující uhradí jen část kupní ceny. 

 
6.5. Kupující není oprávněn zadržovat platby za zboží. 
Prodávající je oprávněn započíst své splatné i nesplatné 
pohledávky vůči kupujícímu na splatné pohledávky kupujícího 
vůči prodávajícímu. 

 
6.6. Podmínkou povinnosti prodávajícího dodat zboží je 
solventnost kupujícího. Objeví-li se skutečnosti, které připouští 
pochybnosti o solventnosti kupujícího či jeho připravenosti 
dostát včas a řádně svým závazkům vůči prodávajícímu, jako 
například - podstatné zhoršení jeho majetkových poměrů, 
zhoršení platební morálky, zastavení plateb, podání 
insolvenčního návrhu na kupujícího, rozhodnutí o zrušení s 
likvidací nebo bez likvidace, nepříznivé změny ve vnitřní 
struktuře, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím 
platbu předem, požadovat poskytnutí jiné jistoty příp. odstoupit 
zcela nebo zčásti od kupních smluv uzavřených s kupujícím. 
Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu nákladů na 
výrobu zboží, jeho uskladnění, veškeré další náklady spojené 
s dodávkou zboží a na náhradu škody v plné výši. 

 
6.7. Smluvní pokutu či úrok z prodlení, na něž vznikne 
prodávajícímu dle kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek 
nárok, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do deseti dnů 
ode dne doručení výzvy prodávajícího k zaplacení . 

 
 

§ 7 Výrobní zařízení, duševní vlastnictví, 
obchodní tajemství 

prodávajícímu veškerou nutnou součinnost ke zpětném7u.1. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady na vzory a 
převzetí zboží. Veškeré škody a náklady vzniklé v důsledku 
zpětného převzetí zboží, jdou výhradně k tíži kupujícího. 
Prodávající vyčíslí vzniklé škody a spolu s ostatními náklady 
vyfakturuje kupujícímu. 

 
 

§ 6 Platební a zúčtovací podmínky 
6.1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží kupní 
cenu sjednanou v kupní smlouvě spolu s příslušnou daní z 
přidané hodnoty v zákonné výši. 

 
6.2. Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající kupujícímu 
řádný daňový doklad s uvedením kupní ceny včetně DPH za 
dodávané zboží. 

 
6.3. Je-li kupní cena placena prostřednictvím banky nebo 
provozovatele poštovních služeb, je závazek kupujícího uhradit 
kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet 
prodávajícího nebo vyplacením částky prodávajícímu v 
hotovosti. 

testovací díly a na nástroje nezbytné pro jejich výrobu. Úhrada 
je v pochybnostech splatná po přejímce prvního kusu, 
testovacího dílu či nástrojů. Veškeré návrhy, výsekové nástroje, 
štočky, které byly použity k výrobě zboží, zůstávají ve 
vlastnictví prodávajícího, ledaže bude v kupní smlouvě nebo 
v rámcové kupní smlouvě ujednáno jinak. V případě, že bude 
sjednán převod vlastnictví k výsekovým nástrojům či štočkům 
za úhradu na kupujícího a kupující po přechodu vlastnického 
práva výsekové nástroje, štočky nepřevezme, prodávající je 
bezplatně uschová po dobu maximálně 1 roku s tím, že 
nebezpečí škody na nich nese po celou dobu výhradně 
kupující. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn s nimi 
nakládat dle svého uvážení, popř. je i zničit. Prodávající je 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
majetková práva k návrhům, vyobrazením, výkresům, 
výpočtům a vzorům, zveřejňovat, upravovat, zpracovávat, 
spojovat či zařazovat je, jakož i uvádět je na veřejnost pod svým 
jménem. 

 
7.2. Návrhy, výsekové nástroje, štočky, které byly použity k 
výrobě zboží, a které nebyly kupujícím uhrazeny, resp. byly 
uhrazeny jen částečně, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a 
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nesmí být dále žádným způsobem použity bez předchozího 
písemného svolení prodávajícího. 

 
7.3. Ohledně předběžných cenových rozpočtů, konceptů, 
designu, návrhů, výkresů a jiných dokumentů si prodávající 
vyhrazuje vlastnické a autorské právo; tyto dokumenty nesmějí 
být měněny a třetím osobám je lze zpřístupnit pouze po dohodě 
s prodávajícím. Výkresy a jiné dokumenty, zaslané 
prodávajícím v souvislosti s nabídkami, musí být na požádání 
kdykoli a v každém případě vráceny, pokud zakázka nebude 
prodávajícímu udělena. 

nezpřístupnit nikomu žádné skutečnosti, údaje a postupy 
obchodní a provozní povahy uvedené v čl. 7.5. Shora uvedené 
skutečnosti, údaje a postupy obchodní a provozní povahy nesmí 
kupující ani prodávající využít pro svou výdělečnou ani 
nevýdělečnou činnost či pro jakoukoli činnost třetí osoby. 

 
 

§ 8 Compliance (dodržování právních a 
etických norem) 

8.1. Kupující prohlašuje, že neudržuje ani přímo, ani nepřímo 
7.4. Pokud prodávající dodal dodávku na základě výkresů, modelů, 

vzorů či jiných dokumentů poskytnutých kupujícím, přebírá 
kupující odpovědnost za to, že v této souvislosti nejsou 
porušena autorská práva a jiná práva duševního a 
průmyslového vlastnictví třetích osob. Kupující tak nese 
zejména odpovědnost za to, že poskytnutím veškeré 
dokumentace, projektových návrhů, vyobrazení, výkresů, 
výpočtů a výrobních vzorů prodávajícímu ke zboží ještě 
nevyrobenému či k výrobě výsekových nástrojů, štočků, nejsou 
a nemohou být porušována práva třetích osob. Jestliže by však 
přesto třetí osoby v souvislosti s informacemi či materiály 
poskytnutými kupujícím prodávajícímu uplatňovaly u 
prodávajícího své nároky, prodávající za ně nenese 
odpovědnost a kupující je povinen k vlastní tíži a na vlastní účet 
takové nároky v plné výši bezodkladně vypořádat a zprostit 
prodávajícího bezodkladně jakýchkoli nákladů či útrat. 

obchodní či jiné vazby na teroristy, teroristická uskupení či jiné 
kriminální organizace nebo organizace porušující ústavní 
pořádek. Kupující zejména zajistí vhodnými organizačními 
opatřeními provedení platných embarg, evropských nařízení 
aplikovatelných v kontextu dodavatelského vztahu v oblasti 
boje proti terorismu a kriminalitě a příslušných amerických 
(USA) či jiných aplikovatelných ustanovení v rámci své 
obchodní činnosti, zejména prostřednictvím přiměřených 
softwarových systémů. Jakmile zboží opustí naši příslušnou 
provozovnu, je za dodržení shora uvedených ustanovení 
odpovědný výhradně kupující a nahradí nám veškerou škodu 
vzniklou z nároků vyplývajících z porušení práva ze strany 
zákazníka, jeho propojených osob či pracovníků, zástupců či 
pověřených osob a související náklady – včetně přiměřených 
nákladů na služby advokátů a poradců nebo správních 
poplatků či pokut. 

8.2. Za  negativní  důsledky,  vycházející  z  nedostatečných 
7.5. V případě, že prodávajícímu třetí osoby zakáží s 
odvoláním na autorská práva a jiná práva duševního a 
průmyslového vlastnictví zejména výrobu a dodávku zboží, je 

informací ze strany kupujícího, zejména z chybného či 
neúplného upozornění v rámci dodavatelského řetězce, 
odpovídá výhradně zákazník. 

prodávající – aniž by byl povinen zkoumat předmětný právní8.3. Zákazník je povinen dodržovat předpisy upravující zahraniční 
stav – oprávněn zastavit v této souvislosti jakoukoli další činnost 
a požadovat náhradu škody. Kupující se kromě toho zavazuje, 
že prodávajícímu bez zbytečného odkladu nahradí veškerou 
škodu vyplývající z nároků uplatněných třetími osobami v 
souvislosti s poskytnutými dokumenty. 

 
7.6. Smluvní strany jsou zavázány dodržovat mlčenlivost o 
všech údajích, o kterých se v souvislosti s uzavřením kupní 
smlouvy dozví či které dostanou k dispozici, a z jejichž povahy 
vyplývá, ať již to bude či nebude výslovně sděleno, že mají zůstat 
utajeny, zejména o skutečnostech, údajích a postupech 
obchodní a provozní povahy, uvedených níže, skutečnostech, 
které tvoří předmět obchodního tajemství ve smyslu o. z., a 
skutečnostech či věcech tvořících předmět duševního vlastnictví 
dle příslušných právních předpisů. 

 
7.7. Jedná se tak zejména o jakékoliv skutečnosti, údaje a 
postupy obchodní a provozní povahy, jako jsou návrhy zboží, 
designu, technické výkresy, know-how, logotypy, data, výpočty, 
vzorky, vizualizace, přípravky, nástroje, měřidla, modely, formy 
a další předměty, designovou či výrobní dokumentaci 
zaznamenanou písemně nebo elektronicky, technologické 
popisy atd., které nejsou určené pro třetí osoby a které byly 
kupujícímu či prodávajícímu v rámci obchodního vztahu svěřeny 
nebo se o nich kupující či prodávající jakkoli dozvěděl. 

 
7.8. Prodávající  i  kupující  jsou  zavázáni  nevydat  či 

obchod, zejména použitelné německé, evropské a americké 
(USA) předpisy v oblasti dohledu nad vývozem. 
 

 
§ 9 Zpětný odběr (přepravních) obalů 

 
9.1. Podle § 15 odst. 1 německého zákona o obalech 

(VerpackG) jsme jako výrobci nebo distributoři obalů, které 
nepodléhají [1] účasti v systému, vůči komerčním a 
soukromým konečným spotřebitelům povinni bezplatně 
odebírat k opětovnému použití nebo k recyklaci použitý, 
zcela prázdný obalový materiál pro naše zboží stejného 
typu, tvaru a velikosti, jako jsou obaly, které uvádíme do 
oběhu. To neplatí pro (přepravní) obaly, které vyrábíme 
jako prodejní zboží. Rozhodnutí o využití možnosti vrácení 
je na zákazníkovi. K vrácení může dojít v místě 
skutečného předání, v jeho bezprostřední blízkosti nebo v 
rámci opakovaných dodávek, pokud zákazník nezlikviduje 
obalový materiál sám (jako dosud) 
 
 

§ 10 Závěrečná ustanovení 
 

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým 
právním řádem. 
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10.2. Všechny spory vzniklé z kupní smlouvy a v souvislostí s 
ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu. 

 
10.3. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení těchto 
obchodních podmínek neplatnými, neúčinnými či 
nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost ani 
vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují 
nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení 
novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu 
vyjádřenému původním ustanovením, kupní smlouvou a těmito 
obchodními podmínkami jako celkem. 

 
10.4. Kupující je srozuměn s tím, že za trvání kupní smlouvy 
může dojít ke změně okolností, za kterých byla uzavřena. 
Kupující výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí 
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změny okolností a zavazuje se plnit své povinnosti z kupní 
smlouvy i tehdy, stane-li se pro něj plnění v důsledku změny 
okolností obtížnějším, bez ohledu na to, o jak podstatnou 
změnu se bude jednat. 

 
10.5. Veškeré vedlejší úmluvy či změny těchto obchodních 
podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu. 

 
10.6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva 
nebo povinnosti z kupní smlouvy třetí osobě. 
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