
I. Platnost obchodních podmínek 
1. Naše dodávky, plnění a nabídky se řídí výlučně těmito obchodními podmínkami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí 

všech kupních smluv, které jsou uzavřeny s námi jako prodávajícím a ve kterých je dohodnut na tyto obchodní podmínky odkaz. Objednávky 
potvrzujeme s odkazem na naše obchodní podmínky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy s námi uzavřené. Kupující je s těmito 
obchodními podmínkami seznámen nejpozději v průběhu uzavírání smlouvy a tyto obchodní podmínky jsou připojeny jako příloha ke každé 
kupní smlouvě. Naše aktuální obchodní podmínky jsou dostupné rovněž na webové stránce www.aknel.cz, což kupující bere na vědomí. 
AKNEL Group a.s. si vyhrazuje právo, tyto obchodní podmínky doplňovat či měnit, a to i opakovaně. Práva a povinnosti kupujícího se řídí vždy 
tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Podmínky kupujícího, které se od nich odchylují nebo jim protiřečí, AKNEL Group 
a.s. neuznává, ledaže k jejich platnosti výslovně písemně svolil. 

2. Tyto obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději převzetím zboží nebo jiného našeho plnění. Za odkazu na § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2 
NOZ se vylučuje uzavření smlouvy s dodatkem, odchylkou anebo s odkazem na jiné než naše obchodní podmínky; takové přijetí nabídky se 
považuje vždy za novou nabídku, i pokud se podmínky nabídky podstatně nemění. Kupní smlouvy, které budou uzavřeny s námi jako 
prodávajícím za odkazu na tyto obchodní podmínky (ať již na jedné listině nebo formou potvrzení objednávky) vyžadují buďto písemnou formu 
nebo podpis a přenos faxem. Totéž platí i pro veškeré změny či dodatky smlouvy. 

3. Zákonná práva, která nám náležejí nad rámec těchto obchodních podmínek, zůstávají nedotčena. 
4. Tyto obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy s podnikateli. 

 

II. Nabídky, rozsah plnění 
1. Pro rozsah dodávek nebo plnění je určující písemná smlouva anebo naše písemné potvrzení objednávky, v případě časově vázané nabídky 

prodávajícího a jejího přijetí ve lhůtě pak nabídka, není-li potvrzení objednávky včas k dispozici. 
2. Vyobrazení, výkresy, údaje o rozměrech, hmotnostech, výkonech, spotřebě, stejně jako další popisy zboží v podkladech náležejících k naší 

nabídce jsou určující pouze přibližně, nejsou-li výslovně označeny za závazné. Tyto nepředstavují žádnou záruku odpovídajících vlastností 
zboží. Údaje o vlastnostech zboží mají pouze popisnou funkci; za sjednanou vlastnost zboží se považují pouze v případě, že jsou ve smlouvě 
nebo v potvrzení objednávky výslovně uvedeny. Vyhrazujeme si možnost změny či odchylky vlastností zboží, pokud tyto podstatným způsobem 
neovlivní obvyklý účel použití konkrétního zboží. 

3. Z provozně-technických důvodů si v případě spotřebního materiálu nebo malých dílů vyhrazujeme právo tolerance množstevního rozsahu 
dodávky do +/- 5%; v případě dodání menšího množství zboží v rámci této tolerance nepřísluší kupujícímu náhrada. 

4. Kupující je povinen, neodkáže-li v objednávce na údaje katalogu, označit prodávajícímu všeobecné údaje o účelu použití, způsobu zabudování, 
podmínkách provozu a dalších podmínkách, na které je třeba brát při vyřizování objednávky zřetel. 

5. Ochranné přípravky budou dodány spolu se zbožím na základě výslovné dohody. 
6. Kupující je výlučně odpovědný za vhodnost použití objednaného zboží k účelu kupujícím zamýšlenému, ledaže se písemně zavážeme, že zboží 

bude k takovému účelu vhodné. Jsou-li u konkrétního zboží definovány oblasti jeho použití, musí být používáno pouze v těchto oblastech. 
Neodpovídáme za žádné škody či jiné nároky vzniklé porušením tohoto ustanovení kupujícím. 

7. Prodávající si vyhrazuje bez omezení svá práva vlastníka, původce a práva na využití veškerých kalkulací nákladů, výkresů a jiných podkladů; 
tyto nesmí být zpřístupněny třetím osobám. Nebude-li dohodnuta zakázka, je nám třeba vrátit výkresy náležející k nabídkám a další podklady, 
bez zbytečného odkladu po našem vyžádání. 

8. Vedlejší ujednání jsou účinná pouze tehdy, jsou-li z naší strany písemně potvrzena. To platí i pro zrušení tohoto požadavku na dodržení 
písemné formy. 

 

III. Zvláštnosti při korespondenci prostřednictvím výměny zpráv elektronicky a faxem 
1. Bude-li sdělení (projev svobodné vůle) sdělováno elektronickou poštou (elektronická výměna zpráv), je doručeno příjemci tehdy, když došlo na 

komunikační zařízení (KZ) příjemce. 
2. Nevyvolá-li příjemce sdělení došlé elektronickou poštou následující pracovní den poté, co toto sdělení došlo na jeho KZ, platí, že příjemce dojití 

sdělení zmařil. 
3. Smluvní strany shodně uznávají sdělení zaslaná způsobem podle bodů 1 a 2 tohoto článku za právně účinná. 
4. Bude-li korespondence mezi smluvními stranami vedena faxem, považuje se doručení našeho sdělení za prokázané předložením zprávy o 

úspěšném odeslání faxu. 
 

IV. Cena 
1. Není-li jiné dohody, platí dohodnuté ceny za ceny ze závodu včetně naložení v závodu, ale bez balení. Náklady vztahující se k požadavkům 

kupujícího na přepravu budou účtovány samostatně. Dohodnuté ceny jsou vždy bez DPH, která bude připočtena ve výši stanovené právními 
předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Je-li dohodnuta dodávka nebo jiné naše plnění v době pozdější než čtyři měsíce po uzavření smlouvy, vyhrazujeme si jak prodávající právo 
účtovat přiměřeně vyšší cenu za podmínky, že poměry určující v době uzavření smlouvy pro výši ceny zejména naše výrobní nebo dodací 
náklady (např. materiálové náklady, mzdy a zákonné odvody) se po uzavření smlouvy změnily způsobem nikoli nepodstatným. 

 
V. Výhrada vlastnictví 

1. Do doby uhrazení všech našich pohledávek (včetně salda nebo kontokorentu), které nám z jakéhokoli právního důvodu náležejí nebo náležet 
budou, jsme oprávněni požadovat přiměřené zajištění dluhů, až do výše 120% našich pohledávek bez DPH. 

2. Vlastnické právo k dodanému zboží (včetně obalů a ochranných přípravků, jsou-li předmětem dodávky) přechází na kupujícího až po úplném 
zaplacení kupní ceny a eventuálních dalších našich pohledávek z příslušné kupní smlouvy. Kupující je povinen, po dobu našeho vlastnického 
práva o zboží řádně pečovat. Na naši výzvu je kupující povinen, zboží, které je dosud v našem vlastnictví pojistit do výše jeho hodnoty proti 
ztrátě, odcizení a poškození a vinkulovat pojistné plnění v náš prospěch. 

3. Spolu s převedením vlastnického práva k obalu přecházejí ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (dále jen zákon o 
obalech) na kupujícího i povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů stanovené v § 10 a § 12 zákona o obalech a další povinnosti 
stanovené zákonem o obalech pro subjekty, které mají povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. 

4. Kupující není oprávněn zboží, které je ještě v našem vlastnictví, dále zcizit nebo zpracovat, zatížit právy třetích osob nebo učinit toto zboží 
součástí jiné věci. Nebude-li zboží řádně zaplaceno, jsme oprávněni odvézt zboží v našem vlastnictví zpět a vstoupit za tímto účelem do 
podniku kupujícího. Dojde-li ke zpracování či smísení našeho zboží apod., náležejí nám práva podle ust. § 1074 a násl. Občanského zákoníku. 

5. Hodlá-li kupující zboží, které je soud v našem, vlastnictví, převést na třetí osobu, je povinen předtím potvrdit naši výhradu vlastnictví v písemné 
formě s úředně ověřenými podpisy. V případě dalšího prodeje nastupuje namísto vrácení dodaného zboží nárok, aby nám kupující postoupil 
pohledávku za svým odběratelem až do výše všech našich pohledávek za ním. 

6. Vyjdou-li po uzavření smlouvy najevo skutečnosti zavdávající pochybnost o platební schopnosti kupujícího nebo dostane-li se kupující do 
prodlení s plněním jeho závazků vůči nám, jsme v zájmu naší jistoty oprávněni předat zboží v našem vlastnictví či spoluvlastnictví až po úplném 
zaplacení našich pohledávek. 
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7. Uplatní-li ke zboží nebo pohledávce v našem vlastnictví, event. spoluvlastnictví nárok třetí osoba, zjm. v případě výkonu rozhodnutí, je kupující 
povinen neprodleně doložit naše vlastnictví či právo majitele třetí osobě / exekutorovi; kromě toho je kupující povinen, neprodleně nás o 
takových opatřeních informovat a v každém směru nás podporovat při obraně našich práv. Bude-li nám zboží vydáno, neznamená to vzdání se 
výhrady vlastnictví ani odstoupení od smlouvy. 

8. V případě naší dodávky podle jiného právního řádu, ve kterém není úprava výhrady vlastnictví podle bodů 1 až 7 shora možná, je kupující 
povinen nám poskytnout zajištění co nejvíce odpovídající právu výhrady vlastnictví a podniknout veškerá právní jednání potřebná k jeho 
řádnému vzniku a účinnosti. 

 

VI. Platební podmínky 
1. Není-li ujednáno jinak, jsou naše faktury splatné bez jakýchkoli srážek do 10 dnů ode dne jejich doručení, nejpozději však 15 dnů ode dne jejich 

vystavení. Platby v hotovosti nebo směnkou budou akceptovány pouze na základě zvláštní dohody. Jsme oprávněni zaúčtovat platbu kupujícího 
nejprve na jeho nejstarší dluhy, a to i v případě odchylného znění podmínek kupujícího, kterého přitom budeme informovat o způsobu 
zaúčtování jeho platby. 

2. Platba platí za provedenou, až můžeme zaplacenou částkou disponovat. V případě šeku platí platba za provedenou, až je šek vyplacen. 
3. V případě prodlení s úhradou splatné platby v náš prospěch se kupující zavazuje, zaplatit nám smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen náš nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu ani zákonný úrok z 
prodlení. Neuhradí-li kupující kupní cenu ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu 
škody z důvodu neposkytnutí plnění. Během trvání prodlení kupujícího nejsme povinni dodávat kupujícímu další zboží. 

4. Dozvíme-li se skutečnosti zpochybňující platební schopnost kupujícího, zejména nedojde-li k vyplacení šeku nebo zastaví-li kupující platby, 
jsme oprávněni požadovat okamžité zaplacení veškerých plateb kupujícího, i když by nebyly ještě podle původního ujednání splatné. To platí i v 
případě, že jsme přijali šek. 

5. Kupující je oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení dohodnuté ceny, a to i v případech reklamace nebo protipohledávky, pouze tehdy, 
pokud jsou jeho protinároky námi uznané nebo pokud byly pravomocně přiznány soudem. Kupující je oprávněn k výkonu zadržovacího práva 
pouze v případě, že jeho protinárok se zakládá na tomtéž smluvním vztahu. 

 

VII. Lhůta dodávek a plnění 
1. Dodací termíny nebo lhůty jsou sjednány závazně, pouze je-li to výslovně dohodnuto; tyto termíny vyžadují písemnou formu nebo jejich 

podepsání a přenos faxem. Není-li jiné dohody, platí za místo dodání závod prodávajícího včetně naložení v závodu, ale bez balení. 
2. Neneseme odpovědnost za prodlení s dodáním zboží či jiným plněním nastalé v důsledku vyšší moci nebo událostí, které nám znemožňují 

nebo podstatně ztěžují dodávku – zejména stávky, výluky, opatření státních orgánů atd., a to ani v případě závazně dohodnutých lhůt či 
termínů; to samé platí, pokud nastane taková událost u našeho dodavatele nebo u jeho subdodavatele. Události vyšší moci nás opravňují 
posunout termín dodávky či jiného plnění o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu náběhu. Jestliže události vyšší moci podstatně mění 
hospodářský význam nebo obsah dodávky nebo jiného našeho plnění, jsme nadto oprávněni požadovat přiměřenou úpravu smlouvy. Trvá-li 
překážka z důvodu vyšší moci déle než jeden měsíc, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v rozsahu její doposud nesplněné části. Hodláme-li 
využít práva odstoupit od smlouvy, musíme po zjištění rozsahu důsledků vyšší moci sdělit tento úmysl kupujícímu. Prodlouží-li se v důsledku 
vyšší moci termín dodání nebo zprostíme-li se našeho závazku, neodpovídáme za škody v této souvislosti vzniklé. Události vyšší moci se 
ovšem můžeme dovolat pouze tehdy, pokud jsme o ní informovali bez zbytečného odkladu kupujícího. 

3. Odpovídáme-li za nedodržení závazných lhůt či termínů nebo jsme-li v prodlení, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý 
celý den prodlení, nejvýše však celkem 5% hodnoty plnění či dodávky v prodlení. Další náhrada škody či jiné nároky z prodlení nad tuto částku 
jsou vyloučeny. 

4. Jsme vždy oprávněni k částečnému či úplnému plnění dříve než v dohodnutých termínech. 
5. Dodržení našich závazků k dodání zboží nebo k jinému plnění předpokládá včasné a řádné plnění závazků kupujícího. Termíny našich dodávek 

či jiného plnění se vždy prodlužují o dobu prodlení kupujícího s plněním jeho závazků vůči nám (včetně úhrady sjednaných záloh) a o 
přiměřenou dobu náběhu. 

6. Dodací lhůta je zachována, opustilo-li zboží náš závod nebo jsme sdělili připravenost k jeho odeslání. 
7. V případě našeho prodlení s dodáním je kupující po marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty k plnění, kterou nám po vzniku našeho 

prodlení poskytl, odstoupit písemně od smlouvy. 
8. Je-li kupující v prodlení s převzetím našeho plnění, jsme oprávněni požadovat náhradu škody; vznikem prodlení kupujícího s jeho povinností 

převzít plnění přechází nebezpečí škody či nahodilého zániku zboží, jehož se toto prodlení týká, na kupujícího. 
 

VIII. Dodávka software 
1. V případě dodávky software poskytujeme kupujícímu nevýlučné a nepřenosné právo užívání software a dokumentace k němu náležející k 

provozu zboží, pro které byl software dodán. Kupující nesmí pořizovat žádné kopie či rozmnoženiny software kromě jedné záložní kopie. Údaje 
o autorských právech, copyrightu, sériová čísla či jiné údaje sloužící identifikaci software nesmějí být odstraněny či měněny. 

2. Kupující je povinen, zamezit přijetím přiměřených opatření přístupu třetích osob k software a k dokumentaci. Dodané originální nosiče dat i 
záložní kopii musí uchovávat na místě zabezpečeném proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Kupující je povinen instruovat své 
zaměstnance výslovně k dodržování těchto dodacích podmínek a ustanovení autorských práv. 

3. Naše odpovědnost za ztrátu či změnu dat je omezena na obvyklé náklady na jejich obnovení, jaké by vznikly při pravidelném a nebezpečí 
adekvátním pořizování záložních kopií. 

 

 
IX. Přechod nebezpečí škody na zboží a převzetí plnění 

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího nejpozději odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě částečného plnění nebo tehdy, pokud 
jsme převzali závazky k dalšímu plnění, např. k nákladům odeslání zboží, rozvozu a instalace zboží. Stane-li se odeslání zboží bez našeho 
zavinění nemožným, přechází nebezpečí škody na zboží oznámením naší připravenosti zboží odeslat kupujícímu. 

2. Zpozdí-li se odeslání zboží v důsledku okolností, za které neneseme odpovědnost, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího dnem naší 
připravenosti zboží odeslat. 

3. Kupující je povinen zboží převzít, a to i v případě nepodstatných vad zboží. 
 

X. Odpovědnost za vady 
1. Kupující není oprávněn, odmítnout převzetí zboží z důvodu nepodstatných vad, které nemají vliv na funkčnost zboží. Kupující povinen 

přezkoumat zboží stran jeho případné vady (zjm. zjevné vady, nepoškozenost a úplnost dodávky, dodání jiného než objednaného zboží) 
neprodleně po dodání zboží. Zjistí-li při tom nebo později kupující vadu, musí nám vadu do 5 dnů písemně oznámit a zjištěnou vadu co možná 
nejpodrobněji specifikovat. Neučiní-li kupující oznámení vady, bude zboží ohledně zjevných vad považováno za bezvadné; reklamace zjevné 
vady zboží uplatňovaná po tomto termínu může být uznána za opodstatněnou pouze v případě, kdy z povahy vady vyplývá a je prokázána 



skutečnost, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží, ale stala se zjevnou až po uvedeném termínu. V případě spornosti vady je kupující 
povinen prokázat existenci vady již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající má právo na ověření oprávněnosti a rozsahu 
vad. 

2. Přebíráme odpovědnost za způsobilost zboží k použití pro určitý účel nebo za určité vlastnosti zboží, pouze bylo-li to výslovně písemně 
dohodnuto. Jinak nese riziko vhodnosti zboží k zamýšlenému účelu použití kupující. Pokud jsme kupujícímu sdělili rámcové technické podmínky 
nebo jiné pokyny či údaje ohledně užívání zboží, odpovídá kupující za jejich dodržování; kupující musí sdělit tyto pokyny i svým zákazníkům a 
zavázat je k jejich dodržování. Neodpovídáme za vady způsobené nedodržením pokynů k užívání zboží, Naše odpovědnost za vady zboží není 
dána zejména tehdy, pokud a nakolik vznikla škoda na zboží nebo na jiném majetku kupujícího v důsledku: 
- chybného dalšího zpracování, montáže nebo zacházení se zbožím, elektrochemických nebo elektrických vlivů, které nebyly podle smlouvy  

            předpokládány; 
- vadné instalace předmětu dodávky kupujícím nebo třetí osobou, ledaže k ní došlo v důsledku našeho chybného pokynu; 
- nerespektování pokynů k uvedení do provozu, možnostem použití a provozu předmětu dodávky uvedených v jeho dokumentaci, návodu  
  k použití nebo v jiných našich sděleních; 
- obvyklého opotřebení nezpůsobené vadou výroby či materiálu; 
- nesprávného zacházení nebo neodborně provedených změn či oprav kupujícím nebo třetí osobou, zejména při zásahu neodborné osoby nebo  
  při použití neoriginálních náhradních dílů či provozních prostředků nebo náplní. 

3. Vrácení zboží potřebné v případě vady podléhá našemu předchozímu souhlasu, jinak nejsme povinni zboží přijmout a náklady zpětného zaslání 
nese kupující. 

4. V případě opravy nebo náhradního plnění v případě oprávněné reklamace platí přiměřeně ustanovení čl. VII. O dodací lhůtě. 
5. V případě řádně reklamované vady, za kterou odpovídáme, příslušejí kupujícímu tato práva: 

- Kupující má předně právo požadovat odstranění vady. Stane-li se tak opravou nebo dodáním nové věci, náleží našemu uvážení. Náklady s tím   
  spojené neseme sami, nebyly-li zvýšeny přemístěním zboží mimo dodací adresu; eventuální vícenáklady v důsledku takového přemístěn nese    

         kupující. 
- Odstraněním vady jsme oprávněni pověřit třetí osobu. Nepodaří-li se napoprvé odstranění vady, máme právo se o to pokusit podruhé.     
  Nezdaří-li se ani opakovaně vadu odstranit, má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z ceny zboží. 
- Ukáže-li se reklamace nedůvodnou, nahradí nám kupující náklady, které nám v důsledku takovéto reklamace vznikly. 

6. Promlčecí doba pro nároky z vad činí jeden rok. 
7. V případě poskytnutí záruční doby musí být právo kupujícího uplatňovat nároky z vad zboží vykonáno a uplatnění tohoto práva nám musí být 

doručeno během záruční doby. 
8. Nároky kupujícího přesahující shora uvedenou odpovědnost za vady jsou vyloučeny. 
9. Uplatní-li kupující reklamaci vady, smí zadržet či započíst platbu pouze v rozsahu, ve kterém bude reklamace námi písemně uznána. 

 

XI. Odpovědnost za škodu 
1. Za náhradu újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti odpovídáme 

neomezeně. 
2. Za újmu způsobenou prostou nedbalostí odpovídáme do výše jedné poloviny kupní ceny zboží, které bylo předmětem příslušné smlouvy, bez 

DPH. To platí i pro nároky na náhradu škody z titulu vad zboží anebo z titulu nedodržení termínu našeho plnění či nesplnění závazku. 
3. Zákonná odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku není ustanoveními těchto obchodních podmínek dotčena. 
4. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku se v případě prosté nedbalosti omezuje výše náhrady toho, co poškozenému ušlo, částkou 

10.000 Kč. 
5. Jakékoli námi poskytnuté odstranění věcných vad nebo plnění náhrady újmy nepředstavuje uznání dluhu, není-li výslovně písemně uvedeno 

jinak. 
 

XII. Další závazky kupujícího, kontrola exportu 
1. Kupující nesmí zboží v ohledech relevantních pro bezpečnost výrobku měnit, zejména nesmí odstraňovat či měnit varování před nepřiměřeným 

užíváním uvedená na zboží. poruší-li kupující tento závazek, můžeme se zprostit povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku. 
2. Svoláme-li v důsledku vady výrobku zboží zpět nebo vydáme-li takové varování, poskytne nám kupující veškerou součinnost a vyhoví všem 

opatřením, která podnikneme. 
3. Kupující se zavazuje, informovat nás neprodleně o rizicích při používání našeho zboží, pokud taková zjistí. 
4. Dodávky (zboží, software, technologie) v rámci plnění smlouvy mohou podléhat kontrole nebo omezení exportu. V případě prodeje do jiných 

zemí se kupující zavazuje, dodržovat veškerá platná omezení a předpisy v tomto směru; to platí zejména pro tuzemské, evropské a US-
americké předpisy týkající se (Re)exportu. V případě dalšího prodeje našeho zboží se kupující zavazuje upozornit svého odběratele na 
ustanovení o kontrole exportu a přenést na něj tomu odpovídající závazky. 

5. Kupující se zejména zavazuje, že nedopustí přímo ani nepřímo použití našeho plnění v souvislosti se zbraněmi ABC nebo jejich nosiči. Dále se 
zavazuje, že nedopustí přímo ani nepřímo konečné použití našeho plnění k vojenským účelům v zemi, pro kterou platí embargo vývozu zbraní. 
Kupující se zejména zavazuje, neprodávat, neexportovat, nereexportovat, nedodávat, nepředat dále ani jiným způsobem nezpřístupnit dodané 
plnění přímo či nepřímo osobám, firmám, institucím, organizacím, anebo subjektům v určitých zemích, pokud by tím porušil tuzemské, evropské 
nebo jinak aplikovatelné zákony o kontrole exportu, např. US-americké exportní předpisy. 

6. Kupující se zavazuje, dát na vyžádání k dispozici dokumenty o konečném použití našeho plnění za účelem prokázání místa a účelu jeho 
konečného použití. 

7. Kupující je vůči nám plně odpovědný za škody, které nám vzniknou v důsledku jeho zaviněného porušení předpisů o kontrole exportu nebo US-
(Re)exportních ustanovení. 

8. Plnění našich závazků ze smlouvy je podmíněno tím, že budou udělena případně potřebná vývozní či dovozní povolení nebo jiná povolení 
potřebná podle zákonů o vnějším obchodu nebo podle rozhodnutí příslušných státních orgánů a našemu plnění nebudou bránit žádná jiná 
platná právní omezení podle zákonů o kontrole vývozu. 

9. Veškeré daně, poplatky a cla v souvislosti s naším plněním mimo území České republiky nese kupující; pokud tyto náklady vynaložíme, kupující 
se zavazuje nám je nahradit. 

 

XIII. Mlčenlivost 
Smluvní strany se zavazují, udržovat po neomezenou dobu v tajnosti veškeré vzájemně zpřístupněné informace, označené jako důvěrné nebo 
seznatelné podle okolností za předmět obchodního tajemství, a tyto dále nezaznamenávat, nepředávat a nevyužívat. Smluvní strany zabezpečí 
vhodnými smluvními ujednáními s jejich zaměstnanci a pověřenými osobami, že i oni se zdrží po neomezenou dobu jakéhokoli využívání, předávání 
nebo neoprávněného zaznamenávání takovýchto obchodních tajemství. 
 
 



XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Kupující je oprávněn postoupit svá práva či závazky podle této smlouvy či tuto smlouvu jako celek na třetí osobu jen s naším předchozím 

písemným souhlasem. 
2. Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem, zjm. Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. Použití Mezinárodní úmluvy OSN o koupi zboží 

(CISG) se vylučuje. 
3. Pro veškeré spory plynoucí přímo či nepřímo z tohoto smluvního vztahu je dohodnuta příslušnost soudu podle sídla prodávajícího. Můžeme 

však podat žalobu i u soudu příslušného podle sídla kupujícího. 
4. Místem plnění pro veškerá plnění smluvních stran je sídlo naší společnosti. 
5. Bude-li některé ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné nebo se jím stane, nebo budou-li se v této 

smlouvě nacházet mezery v úpravě, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, dohodnout namísto 
neúčinného či nevykonatelného ustanovení účinnou a vykonatelnou úpravu odpovídající co možná nejvíce účelu a smyslu neúčinného nebo 
nevykonatelného ustanovení, v případě mezery pak odpovídající tomu, co by podle účelu této smlouvy bylo dohodnuto, pokud by na takovou 
úpravu smluvní strany při uzavření smlouvy pomýšlely. 


