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    Všeobecné obchodní podmínky č. 18-8/2014 
 

I. Základní ustanovení 
 
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění upravují vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran při prodeji hutního materiálu, chemických hnojiv, plastového granulátu a vý-
robků (dále jen „zboží“), kde Prodávajícím je společnost M TRADE CZ s.r.o., se sídlem 
U libeňského pivovaru 2444/6a, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČ: 280 88 867, 
DIČ: CZ28088867, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 
210691, (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím osoba, která s Prodávajícím uzavřela v době 
účinnosti těchto VOP kupní smlouvu (dále jen „Kupující“). 

2. Pokud byla mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Rámcová kupní smlouva, uzavírají stra-
ny v jejím režimu Dílčí kupní smlouvy (pro účely těchto VOP jen „Kupní smlouvy“) výlučně na 
základě těchto VOP. V případě, že Rámcová kupní smlouva uzavřena nebyla, použijí se tyto 
VOP také pro úpravu vzájemných práv a povinností stran, pokud na ně mezi nimi uzavřená 
kupní smlouva odkazuje a VOP jsou k ní připojeny, nebo Kupující jinak potvrdí, že mu je jejich 
obsah znám. V takovém případě pro mezi stranami uzavřenou kupní smlouvu platí to, co je ve 
v těchto VOP ujednáno pro Kupní smlouvu.  

3. Smluvní strany si mohou jednotlivá dílčí práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP dohod-
nout v Kupní smlouvě i jinak, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před 
úpravou obsaženou v těchto VOP. 

4. Písemná forma je pro účely těchto VOP zachována také při právním jednání učiněném elek-
tronickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby za před-
pokladu, že jejich obsah bude určitý a srozumitelný a dané jednání učiní osoba uvedená 
v Rámcové kupní smlouvě, pokud byla mezi stranami uzavřena, jinak osoba, která je opráv-
něná smluvní stranu zastupovat. Toto ujednání se však nepoužije pro právní jednání, jehož cí-
lem je změna nebo doplnění VOP, pro které se vyžaduje písemná dohody stran.  

5. Pokud některá práva a povinnosti stran nejsou upravena Rámcovou kupní smlouvou, Kupní 
smlouvou a ani těmito VOP, řídí se obecně závaznými právními předpisy ČR - tj. českým 
hmotním právem. 

6. Veškeré údaje uvedené v Kupní smlouvě, jakož i další informace, dokumenty a ostatní pod-
klady poskytnuté Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, které nejsou běžně 
dostupné, jsou obchodním tajemstvím Prodávajícího (dále jen „důvěrné informace“) a Kupující 
se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího tyto důvěrné informace v 
rozporu s účelem uzavírané Kupní smlouvy nepoužije pro svou potřebu, a ani potřebu třetí 
osoby, a neumožní k nim přístup třetím osobám. 

 

II. Uzavírání konkrétních Kupních smluv 
 

1. Na základě poptávky Kupujícího vypracuje Prodávající písemný návrh Kupní smlouvy, který 
doručí Kupujícímu. Tento návrh je nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 občanského záko-
níku a obsahuje vždy minimálně následující náležitosti:   

 

a. vymezení předmětu koupě z hlediska druhu a množství, 
b. vymezení předmětu koupě z hlediska jakosti (s uvedením, zda-li se jedná ne-

bo nejedná o „non-prime“ materiál), 
c. kupní cenu a určení platebních podmínek, 
d. dodací lhůtu.  

 

2. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy Kupující nabídkou Prodávajícího bez jakých-
koliv dodatků a odchylek příjme. Za potvrzení přijetí nabídky se pak považuje doručení písem-
né akceptace návrhu Kupní smlouvy Prodávajícímu, nebo také faktické přijetí plnění uskuteč-
něného na jejím základě Kupujícím. Jakékoli změny a doplňky obsažené v písemném potvr-
zení akceptace Kupujícím jsou považovány za nový návrh Kupní smlouvy, jenž pro své přijetí 
musí být písemně odsouhlasen Prodávajícím. 
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III. Kupní cena a platební podmínky 
 

1. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu dodaného zboží, jejíž výše je sjednána 
v kupní smlouvě. 

2. V Kupní smlouvě je uvedena kupní cena zboží jako cena bez daně z přidané hodnoty (dále 
též "DPH"). Kupující je však povinen uhradit Prodávajícímu cenu zboží včetně DPH v aktuálně 
platné výši. To neplatí, pokud je plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti a 
povinnost přiznat a uhradit DPH má přímo Kupující. 

3. Prodávající má právo vyúčtovat kupní cenu zboží fakturou vystavenou k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění - tj. k datu, kdy dojde ke splnění povinnosti dodat zboží v souladu s obsa-
hem dohodnuté dodací doložky podle Pravidel ICC pro použití doložek ve vnitrostátním a me-
zinárodním obchodě INCOTERMS 2010, případně jiné sjednané verze INCOTERMS, (dále 
též jen „INCOTERMS“), nestanoví-li Kupní smlouva jinak.  

4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu, a 
to v době jeho splatnosti - tj. do 30 dnů od data vystavení faktury, není-li v Kupní smlouvě 
sjednána jiná doba splatnosti. Oprávněné námitky k obsahu vystaveného daňového dokladu 
je Kupující povinen uplatnit nejpozději do 3 dnů ode dne doručení daňového dokladu.  

5. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího a 
v případě využití faktoringu Prodávajícím na účet faktora. 

6. V případě, že je Kupující v prodlení se splněním jakéhokoliv svého peněžitého dluhu nebo je-
ho části, je Prodávající oprávněn požadovat také i zaplacení smluvní pokuty výši0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě však není dotčen nárok 
Prodávajícího na náhradu z tohoto důvodu vzniklé újmy.  

7. Prodávající je oprávněn na Kupujícím požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny. Podkladem 
pro zaplacení zálohy je pak zálohová faktura (zálohový list), splatná do 2 dnů od data jejího 
vystavení, pokud se strany v Kupní smlouvě nedohodnou jinak. Prodávající je dále oprávněn 
při uzavření Kupní smlouvy požadovat po Kupujícím rovněž i přijatelné zajištění dluhu (např. 
dokumentárním akreditivem, finanční zárukou, ručením jiného subjektu, vystavením vlastní 
směnky či blankosměnky, zřízením zástavního práva, či jiného vhodného zajištění). V případě, 
že Kupující tomuto požadavku v dohodnutém termínu nevyhoví, je prodávající oprávněn od 
Kupní smlouvy odstoupit.  

8. V případě, že nastanou okolnosti nebo Prodávající obdrží informace o okolnostech, z nichž lze 
usoudit, že Kupující je, nebo se může stát, neschopným plnit své dluhy vůči Prodávajícímu, 
nebo obdrží informace které mohou snížit důvěryhodnost Kupujícího (jako je např. vstup Ku-
pujícího do likvidace, okolnosti svědčící o předlužení Kupujícího, zahájení insolvenčního řízení 
vůči Kupujícímu, prodlení Kupujícího delší než 60 dnů s úhradou jeho splatného dluhu, sníže-
ní ratingu Kupujícího Ratingovou agenturou, snížení nebo ukončení pojistného limitu týkající-
ho se Kupujícího pojišťovnou Prodávajícího, apod.) je Prodávající oprávněn písemně vyzvat 
Kupujícího k okamžitému zaplacení všech jeho peněžitých dluhů vyplývajících z již vystave-
ných faktur, a to bez ohledu na dobu jejich splatnosti a nebo po Kupujícím požadovat dosta-
tečné zajištění dluhů, způsobem dle bodu 7 tohoto článku VOP. Kupující je v takovém případě 
povinen vyhovět výzvě prodávajícího nejpozději do 3 dnů ode dne jejího doručení. Prodávající 
je rovněž oprávněn po doručení výzvy požadovat u všech dosud nesplněných dodávek úhra-
du kupní ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky, nebo od již uza-
vřených Kupních smluv odstoupit. 

9. Prodávající není povinen dodat zboží, případně má právo od Kupní smlouvy odstoupit či 
uplatnit jiná práva podle těchto VOP, pokud Kupující nedodrží platební podmínky k úhradě ja-
kýchkoliv peněžitých dluhů vůči Prodávajícímu, dále též pokud Kupující neposkytne prodáva-
jícímu dostatečné zajištění dluhů v souladu s těmito VOP, případně nesplní jiné povinnosti 
podle těchto VOP. Takové jednání Prodávajícího není považováno za porušení smlouvy či za 
prodlení Prodávajícího s dodáním zboží.  

10. Kupující není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit ja-
kékoliv své pohledávky za Prodávajícím z uzavřené Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti 
s ní na jiný subjekt a ani k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo k zajištění svých dluhů 
nebo dluhů třetích osob a rovněž ani postoupit Kupní smlouvu jako takovou. Kupující není 
rovněž oprávněn jednostranně započítávat vzájemné pohledávky smluvních stran. Pro případ 
porušení této povinnosti Kupujícím se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % z nominální hod-
noty neoprávněně postoupené, zastavené pohledávky, či započtené pohledávky. Ujednáním o 
smluvní pokutě není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu z tohoto důvodu vzniklé újmy. 
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11. Kupující se dále zavazuje bez zbytečného odkladu písemně informovat Prodávajícího o veš-
kerých změnách týkajících se jeho daňové identifikace (DPH/VAT číslo), příp. též o změně re-
žimu v registraci DPH/VAT (plátce - neplátce). Při porušení této povinnosti je Prodávající 
oprávněn požadovat na Kupujícím náhradu veškeré újmy, která mu vznikla v důsledku poru-
šení uvedené povinnosti Kupujícího v souvislosti s odvodem DPH či zaplacením sankcí či ji-
ného plnění příslušnému správci daně.  

 
IV. Podmínky dodání zboží 

 
1. Prodávající splní svůj závazek odevzdat zboží Kupujícímu (tj. povinnost dodat zboží) jeho do-

dáním v souladu s obsahem v Kupní smlouvě dohodnuté dodací doložky INCOTERMS. Ne-
bezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího podle obsahu sjednané dodací doložky IN-
COTERMS. Pokud v Kupní smlouvě není dohodnuto jinak, má se za to, že byla sjednaná do-
ložka INCOTERMS „ze závodu“ - EXW.  

2. Prodávající dodá zboží ve lhůtě sjednané v Kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat 
zboží i před uplynutím této lhůty, pokud si strany tuto možnost v Kupní smlouvě nevyloučily. 

3. Pokud je v Kupní smlouvě dohodnuto, že Prodávající zajišťuje rovněž i přepravu zboží, je Ku-
pující povinen doručit prodávajícímu písemné instrukce k přepravě zboží do místa určení, a to 
nejpozději 5 dnů po uzavření Kupní smlouvy, pokud nebude v Kupní smlouvě dohodnuto ji-
nak. Součástí instrukce budou všechny relevantní informace nezbytné k přepravě zboží, a to 
zejména: identifikace příjemce, místa vykládky zboží, pracovní doby pro převzetí zásilky, kód 
vykládky pokud je používán v místě vykládky, atd.. Pokud Prodávající instrukce v dohodnuté 
lhůtě neobdrží, případně tyto instrukce budou neúplné nebo nepřesné, je oprávněn odložit 
odeslání zboží, aniž by to znamenalo porušení Kupní smlouvy z jeho strany. Prodávající je 
oprávněn požadovat též zaplacení újmy, která mu vznikla porušením uvedené povinnosti Ku-
pujícího.  

4. Prodávající oznámí Kupujícímu odeslání každé zásilky zboží ve lhůtě 1 dne po jejím odeslání 
dle dohodnuté dodací doložky INCOTERMS.  

5. Při odevzdání zboží Kupujícímu ze skladu Prodávajícího, se Kupující zavazuje zboží převzít 
v místě a lhůtě uvedených v písemné výzvě Prodávajícího k odběru zboží. Pokud tak Kupující 
neučiní, považuje se závazek Prodávajícího odevzdat zboží za řádně splněný, a to uplynutím 
posledního dne lhůty určené pro odebrání zboží. Tímtéž dnem přechází na Kupujícího nebez-
pečí škody na zboží. Prodlením s převzetím zboží zároveň Kupující ztrácí nárok z odpověd-
nosti za vady zboží, kterým nelze zabránit při dostupném způsobu jeho skladování (např. at-
mosférická koroze, navlhnutí nebo slepení chemických hnojiv nebo plastových granulátů, 
apod.). V případě prodlení s převzetím zboží je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit sklad-
né ve výši 0,25 EUR za každou započatou tunu zboží a za každý započatý den uskladnění 
bez DPH a nahradit veškerou případnou újmu mu z tohoto důvodu vzniklou.  

6. Pokud nebude v Kupní smlouvě dohodnuto jinak je Prodávající oprávněn uskutečnit i dílčí 
(částečné) dodání zboží a Kupující je povinen dílčí plnění převzít. 

7. V případě, že je zboží dodáváno Kupujícímu - subjektu zaregistrovanému k dani z přidané 
hodnoty (DPH/VAT) na území jiného státu EU, podléhá prodej zboží při splnění zákonem sta-
novených náležitostí režimu přenesené daňové povinnosti na kupujícího. Dodacím dokumen-
tem na území státu EU jsou příslušné dopravní dokumenty (zejména dodací list CMR, CIM, 
B/L, atd.). Pokud je odevzdání zboží uskutečňováno dle dodací doložky INCOTERMS, podle 
níž nemá Prodávající žádnou povinnost vůči Kupujícímu zajistit přeshraniční přepravu zboží 
do sjednaného místa určení, zavazuje se Kupující neprodleně poskytnout prodávajícímu nále-
žitý důkaz o vývozu zboží na území jiného státu, případně převzít oproti potvrzení dodací do-
kument, poskytnutý Prodávajícím a prokazující vývoz zboží na území jiného státu. 

8. Nepřevezme-li Kupující zboží v době a na místě sjednaném podle Kupní smlouvy, je Prodáva-
jící oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, zboží prodat jinému zájemci a nárokovat na Kupují-
cím náhradu za v této souvislosti vzniklou újmu. 

9. Doklady nezbytné k převzetí a k užívání zboží, jakož i případnou další dokumentaci vztahující 
se ke zboží v rozsahu sjednaném Kupní smlouvou, předá Prodávající kupujícímu zároveň se 
zbožím, nebude-li dohodnuto jinak.  

10. Pokud v Kupní smlouvě není dohodnut speciální způsobu balení zboží, je Prodávající povinen 
opatřit zboží obalem podle zvyklostí pro daný typ dodávaného zboží, vhodným pro odeslání a 
přepravu dodávaného zboží, jinak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. 
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11. Obaly zboží jsou považovány za nevratné a jejich vlastníkem se stává Kupující současně 
s nabytím vlastnického práva ke zboží samotnému. V případě, že je zboží zabaleno do kovo-
vých obalů, jejichž hmotnost u dodávky realizované na základě jedné Kupní smlouvy přesahu-
je 100 Kg, jakož i v případě uzavření samostatné dohody o vratných obalech, zůstává vlastní-
kem těchto obalů Prodávající a po dobu, kdy se budou tyto obaly nacházet v dispozici Kupují-
cího, nese Kupující nebezpečí škody na těchto obalech. 

12. Kupující má právo zrušit uzavřenou Kupní smlouvu zaplacením odstupného ve výši: 
 

a) 30% ceny objednaného zboží (včetně DPH), pokud zboží nebylo ještě vyrobeno, 
b) 100% ceny objednaného zboží (včetně DPH), pokud již bylo započato s výrobou zbo-

ží.  
 

Kupní smlouva se v tomto případě zrušuje dnem, kdy bude Prodávajícímu doručeno oznáme-

ní Kupujícího o využití práva zrušit smlouvu a zároveň bude na účet Prodávajícího zaplaceno 

sjednané odstupné. 

 
V. Vlastnické právo  

 
1. Zboží zůstává vlastnictvím Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, a to včetně 

DPH pokud ji Kupující platí Prodávajícímu (sjednává se tzv. "výhrada vlastnického práva"). 
2. V případě, že bude kupující v prodlení s placením kupní ceny zboží, je Prodávající oprávněn z 

titulu výhrady vlastnického práva vyzvat Kupujícího k okamžitému vydání tohoto zboží a do-
stavit se k převzetí zboží do místa jeho uložení. Kupující je v takovém případě povinen umož-
nit Prodávajícímu převzetí zboží a zároveň se zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou 
k tomu potřebnou součinnost. Veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnického 
práva nese Kupující. 

3. Pro případ porušení povinnosti vyplývajících z bodu 2 tohoto článku Kupujícím se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 10 % hodnoty zboží, které Prodávajícímu z titulu výhrady vlastnictví 
nebude Kupujícím vydáno. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Prodávajícího na 
náhradu z tohoto důvodu vzniklé újmy. 

 

VI. Vyšší moc 
 

1. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluv-
ních stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trva-
le zabránila některé ze smluvních stran ve splnění závazků z Kupní smlouvy, zavazují se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o 
předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření. Těmito "překážkami" smluvní 
strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, jako je zejména stávka, válka, jiné nepokoje 
podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření úřadů, přírodní pohromy, 
jako požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, arktické mrazy znemožňující či omezující 
přepravu zboží apod., dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů a kompo-
nentů, dopravní výluky či zpoždění, krádež zboží při přepravě, havárie výrobního zařízení či 
jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného orgánu ve-
řejné moci, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností. Smluvní strana, u níž nasta-
ly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazků ze Smlouvy ani za vzniklé pro-
dlení. 

2. Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou 
smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci 
pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší 
moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 30 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran 
právo od Kupní smlouvy odstoupit. 

 

VII. Práva z vadného plnění 
 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství (hmotnosti), jakosti a provedení, a 
to podle specifikace v Kupní smlouvě. Nejedná se o vadu plnění a zboží se považuje za řádně 
dodané, pokud množství (hmotnost) či jakost dodaného zboží odpovídá přípustné toleranční 
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odchylce vyplývající z Kupní smlouvy, VOP, platných norem či jiných obecně závazných před-
pisů.  

2. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství nepro-
dleně po jeho dodání. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího neprodleně po převzetí 
zboží od dopravce o poškození či znehodnocení zboží během přepravy a uvést své výhrady 
do příslušného dopravního dokumentu.  

3. Pokud předmětem Kupní smlouvy není tzv. „non-prime“ zboží a zároveň v Kupní smlouvě není 
ujednáno jinak, Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 6 měsíců 
ode dne jeho dodání.   

4. Pokud je předmětem Kupní smlouvy tzv. „non-prime“ zboží (tj. zboží z nadvýroby a zboží 2. a 
3. jakosti), Kupující se ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku u tohoto 
zboží vzdává svých práv z vadného plnění.   

5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé opotřebením způsobeným jeho obvyklým uží-
váním nebo užíváním zboží, které je v rozporu s jeho účelem vyplývajícím z Kupní smlouvy 
nebo z dokumentace vztahující se ke zboží.  

6. Zjevné vady zboží, které bylo možné zjistit při prohlídce provedené při dodání zboží, je Kupu-
jící povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů po do-
dání zboží. Ostatní vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně po jejich 
zjištění, nejpozději však konce sjednané záruční doby. 

7. Reklamace vad zboží musí být uplatněna u Prodávajícího písemně a musí obsahovat: identifi-
kační údaje dodávky, které se reklamace týká (číslem Kupní smlouvy, datem dodání zboží, 
číslem dodacího listu či dopravního dokladu, číslem faktury), popis zjištěných vad a rovněž i 
jejich další zdokumentování (např. fotografiemi). Množstevní reklamace musí být doložena 
rovněž i průkazným dokumentem (vážním lístkem) nezávislého subjektu. Za dodání dohodnu-
tého množství zboží je však považováno dodání zboží v toleranci ± do 10 % množství dohod-
nutého v Kupní smlouvě. 

8. Kupující je povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného zboží, a to až do dne vy-
řízení reklamace. Nakládání s takovým zbožím, které by znesnadňovalo nebo znemožňovalo 
reklamační řízení, je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nepřípustné. Pokud 
Kupující poruší uvedené povinnosti, nebo Prodávajícímu neumožní přístup k reklamovanému 
zboží, neposkytne mu požadované vzorky reklamovaného zboží, nebo jinou součinnost po-
třebnou pro kvalifikované posouzení reklamace, jsou tyto skutečnosti důvodem pro zamítnutí 
reklamace a způsobují ztrátu nároků Kupujícího z vad dodaného zboží. 

9. Prodávající je povinen nejpozději do 21 dnů od data doručení reklamace písemně sdělit Kupu-
jícímu své stanovisko k uplatněné reklamaci. V případě oprávněné reklamace poskytne Kupu-
jícímu slevu z kupní ceny, případně uskuteční nové bezvadné plnění za původně sjednaných 
podmínek, nebo ve stranami dohodnuté lhůtě zjištěné vady zboží odstraní. Způsob řešení re-
klamace oznámí Prodávajícího Kupujícímu v rámci sdělení svého stanoviska k uplatněné re-
klamaci. 

10. Uplatnění reklamace vady zboží Kupujícího neopravňuje pozastavit (zadržet) úhradu kupní 
ceny zboží a ani odmítnout převzatí další dodávky zboží.  

11. Nároky Kupujícího z vad zboží zanikají, pokud Kupující neoznámí Prodávajícímu vady ve 
sjednaných lhůtách a dohodnutým způsobem. 

12. V případě, že Kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností Prodáva-
jícího dle Kupní smlouvy (např. v důsledku vadného plnění), aniž by zde byly dány okolnosti 
vyšší moci vylučující odpovědnost Prodávajícího, bude Prodávající povinen pouze k úhradě 
skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy vyčíslené Kupujícím, nikoliv však k úhradě 
ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100% ceny zboží sjednané v Kupní 
smlouvě. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou strany ře-

šit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o 
smírném vyřešení tohoto sporu, je k jeho rozhodnutí s konečnou platností příslušný Rozhodčí 
soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze 
podle jeho Řádu, třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují 
splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm stanovených. 
Rozhodčí nález doručený oběma stranám je vykonatelným exekučním titulem. 
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2. Ujednání o rozhodčí doložce podle bodu 1. tohoto článku VOP se neuplatní, pokud je Kupují-
cím subjekt se sídlem na území České republiky. V tomto případě je k projednání vzniklého 
sporů příslušný soud podle zák. č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád v platném znění, při-
čemž na základě dohody stran se místní příslušnost soudu určí podle sídla Prodávajícího. 

3. Kupující převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření Kupní smlouvy a z tohoto 
důvodu není oprávněn domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a 2 občan-
ského zákoníku. 

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 18.8.2014 


