VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
HSH Chemie, s.r.o., IČ: 261 52 011
Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika
(stav k 1.5.2021)
I.

Oblast úpravy

1.1

Společnost HSH Chemie, s.r.o. (dále též Dodavatel) v rámci svého předmětu podnikání dodává třetím osobám, podnikatelům,
rovněž v rámci jejich podnikatelských činností (dále též Odběratelům), chemické látky (dále též Zboží).

1.2

V souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, tvoří tyto všeobecné obchodní
podmínky (dále též Všeobecné obchodní podmínky) součást kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a
Odběratelem.

1.3

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní vztahy s Odběrateli – podnikateli. Dodavatel je
oprávněn Všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. O této změně bude Dodavatel Odběratele informovat na
svých webových stránkách. Pokud Odběratel se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí a svůj nesouhlas
bez zbytečného odkladu sdělí Dodavateli, je pro Odběratele závazné dosavadní znění Všeobecných obchodních podmínek.
Pokud svůj nesouhlas Dodavateli nesdělí, má se za to, že s novým zněním souhlasí.

1.4

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou výlučné; jakékoli obchodní podmínky Odběratele, které nebyly Dodavatelem
výslovně písemně přijaty, a které nejsou Všeobecnými podmínkami Dodavatele v souladu, se neuplatní.

II.

Uzavření smlouvy

2.1

Veškeré cenové nabídky učiněné Dodavatelem mohou být předmětem úprav a jsou nezávazné. Totéž platí pro Dodavatelem
poskytnuté katalogy, technickou dokumentaci, vzorky a další informace ke Zboží, pokud nebyly jako závazné Dodavatelem
výslovně označeny.

2.2

Kupní smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem je uzavírána dle § 2079 a násl. občanského zákoníku.

2.3

Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky Odběratele, a to písemné nebo e-mailové. Tato objednávka je považována
za závaznou nabídku k uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Dodavatelem, které
může být učiněno písemně nebo e-mailem.

2.4

V potvrzení objednávky Dodavatel potvrdí předmět kupní smlouvy, cenu Zboží, předpokládaný termín dodání Zboží a místo
a způsob dodání Zboží.

2.5

V případě, že potvrzení objednávky Dodavatele obsahuje oproti objednávce Odběratele změny či výhrady, je smlouva
uzavřena okamžikem, kdy Odběratel vysloví se změnou podmínek souhlas. Tento souhlas může být udělen písemně nebo
e-mailem či telefonicky.

2.6

Odběratel je oprávněn objednávku jednostranně zrušit pouze tehdy, dojde-li projev o zrušení objednávky Dodavateli dříve
nebo alespoň současně s objednávkou. Projev o zrušení objednávky může být učiněn písemně nebo e-mailem.

2.7

Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě (jsou-li oběma smluvními stranami odsouhlasena) mají v případě rozporu s těmito
Všeobecnými podmínkami přednost.

III.

Ceny, platební podmínky

3.1

Ceny Dodavatele (čisté) jsou ex works, bez příslušné DPH a bez nákladů na balné a dopravu, nebylo-li s Odběratelem
výslovně písemně dohodnuto jinak. Není-li zákonem stanoveno jinak, není Dodavatel povinen od Odběratele zpětně odkoupit
nebo zpětně odebrat jakýkoli obalový materiál k dodanému Zboží. Převzetí vráceného přepravního obalového materiálu je
Dodavatel oprávněn omítnout i tehdy, pokud je obal znečištěn, poškozen, nebo nebyl zbaven jakýchkoli cizích látek nebo
nebyl-li vytříděn podle jednotlivých obalových forem.

3.2

Dodavatel je oprávněn odpovídající způsobem upravit cenu, pokud po uzavření smlouvy dojde k nepředvídatelnému snížení
nebo zvýšení nákladů, zejména v případě změny původních pořizovacích nákladů, nákladů na materiál atp. To platí, mimo
jiné, v případě zavedení a/nebo zvýšení daňového nebo celního zatížení, zvýšení nákladů na dopravu a/nebo pojištění Zboží,
přirážky za vysoký nebo nízký objem dodávky atp. Dodavatel Odběrateli na jeho žádost poskytne k těmto zvýšeným nákladům
příslušné doklady.

3.3

Cena Zboží je splatná na základě Dodavatelem vystavené faktury, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury bankovním
převodem na účet ve faktuře uvedený, není-li Odběratelem a Dodavatelem výslovně sjednáno jinak. Kupní cena je
považována za zaplacenou ke dni připsání částky odpovídající svou výší fakturované částce na bankovní účet Dodavatele.

3.4

V případě prodlení Odběratele se zaplacením je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení. Dodavatel je prvým dnem prodlení Odběratele se zaplacením oprávněn svou pohledávku
vymáhat, soudně či mimosoudně. Veškeré náklady na takové vymáhání, včetně nákladů na právní a účetní služby v případě
soudního nebo mimosoudního vymáhání, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli, a to ve výši, jak je sám zaplatil.

3.5

V případě prodlení Odběratele se zaplacením jakýchkoli závazků vůči Dodavateli, je Dodavatel oprávněn zadržet dosud
nesplněné dodávky, aniž by to znamenalo porušení smlouvy Dodavatelem.

3.6

Jakékoli započtení pohledávky nebo výkon zádržného práva ze strany Odběratele je možné pouze s výslovným písemným
souhlasem Dodavatele.

3.7

Pokud se po uzavření smlouvy stane zjevným, že nárok na zaplacení ceny Zboží může být ohrožen (například v důsledku
zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení Odběratele), je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV.

Dodací podmínky

4.1

Není-li těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou stanoveno jinak, použijí se na podmínky dodání
podmínky INCOTERMS platné ke dni uzavření smlouvy.

4.2

Dodání Zboží bude realizováno ex warehouse. Na základě výslovné žádosti Odběratele může být Zboží zasláno na jeho
náklady
a
odpovědnost
na
jím
určené
jiné
místo.
V takovém případě je Dodavatel oprávněn, podle svého uvážení, zvolit typ dopravy (zejména dopravní společnost, trasu a
obal). Pokud bylo takto dohodnuto jiné místo dodání, bude Zboží považováno za dodané předáním Zboží Odběrateli nebo
k dopravě prvnímu dopravci. Zboží bude pojištěno pouze na základě výslovné žádosti Odběratele a na jeho náklady.

4.3

Je-li zamýšlený účel zakázky Odběratelem i bez významných dodatečných nákladů realizovatelný i na základě částečné
dodávky, je Dodavatel oprávněn zakázku splnit částečnými dodávkami. O tom, že Zboží bude dodáno v částečných
dodávkách bude Dodavatel Odběratele předem informovat.

4.4

Pokud potvrzení objednávky Dodavatelem výslovně neuvádí datum dodání a/nebo dodací lhůty, jako závazné, pak jsou
jakákoli data a/nebo dodací lhůty v potvrzení objednávky Dodavatele považována pouze za informativní.

4.5

Dodavatel je povinen dodat Odběrateli objednané Zboží ve sjednané lhůtě a sjednaným způsobem. Dodavatel neodpovídá
za zpoždění dodávky způsobené okolnostmi, které Dodavatel nemohl ovlivnit, ani za zpoždění dodávky vzniklé z důvodu na
straně dopravce nebo třetího Dodavatele.

4.6

Dodací lhůty se prodlouží o dobu překážky, pro kterou nebylo možné Zboží dodat v zejména v případě vyšší moci nebo jiných
nepředvídatelných okolností mimo kontrolu Dodavatele, včetně prodlení na straně třetích Dodavatelů atp. O takové překážce
bude Dodavatel Odběratele písemně informovat současně s informací o době předpokládaného trvání překážky. V případě,
že trvání této překážky překročí šest měsíců, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit. V takovém případě si strany
již přijatá plnění vrátí.

4.7

Pro případ, že Odběrateli vznikne škoda v důsledku prodlení vyvolaného okolnostmi na straně subjektu, od nějž Dodavatel
objednal Zboží, sjednávají účastníci, že Odběratel svůj nárok na náhradu škody uplatní přímo u tohoto subjektu, a nikoli u
Dodavatele. K uplatnění tohoto nároku Dodavatel poskytne Odběrateli nutnou součinnost.

4.8

Dodavatel nenese jakoukoli odpovědnost za prodlení, pokud k němu došlo z důvodu nutnosti dodržení zákonných podmínek,
zejména evropských norem REACH.

4.9

Odběratel je povinen objednané Zboží převzít ve sjednaném termínu a místě dodání. Nezajistí-li Odběratel převzetí Zboží ve
sjednaném termínu a místě, přechází na něj nebezpečí škody na Zboží, nestalo-li se tak již dříve. Náklady marného pokusu
o dodání Zboží nese v takovém případě Odběratel. Současně vznikne Odběrateli povinnost zaplatit Dodavateli smluvní pokutu
ve výši nákladů marného pokusu o dodání Zboží. Tím není dotčeno právo Dodavatele na náhradu případně vzniklé škody.

4.10

V případě, že se Odběratel ocitne v prodlení s převzetím Zboží a Dodavatel toto Zboží pro Odběratele bude uchovávat nebo
jej pro Odběratele uskladní, je Dodavatel oprávněn toto Zboží zadržet do doby, než mu Odběratel uhradí náklady, které
Dodavateli uskladněním Zboží vznikly.

V.

Přechod nebezpečí škody

5.1

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě Zboží pro Odběratele. V
případě přímého odběru Zboží Odběratelem u Dodavatele přechází nebezpečí škody na věci na Odběratele okamžikem
převzetí Zboží. Odběratel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.2

Škoda na Zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Odběratele, nemá vliv na povinnost Odběratele zaplatit
sjednanou kupní cenu.

5.3

Vznikne-li na Zboží škoda po předání Zboží dopravci, odpovídá za tuto škodu výlučně dopravce.

5.4

Dodavatel za škodu vzniklou v průběhu dopravy neodpovídá.

VI.

Odpovědnost za vady

6.1

Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku, že Zboží odpovídá odsouhlasené technické specifikaci, a to v délce uvedené na obalu
Zboží. Odběratel je oprávněn dodané Zboží reklamovat pouze tehdy, neodpovídá-li toto Zboží odsouhlasené technické
specifikaci. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání Zboží Odběrateli.

6.2

Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnějšími
událostmi a nezpůsobil je Dodavatel.

6.3

Dodavatel nenese odpovědnost za nevhodné či nesprávné užití Zboží Odběratelem. Stejně tak Dodavatel nenese jakoukoli
odpovědnost za nevhodné zpracování Zboží nebo za výsledek nebo vlastnosti zpracování Zboží nebo výrobku, jež ve své
další podobě, vlastnostech nebo určení neodpovídá představě Odběratele.

6.4

Odběratel je povinen prohlédnout Zboží ihned po jeho převzetí a případné vady bez odkladu, nejpozději do 10 dnů, písemně
reklamovat u Dodavatele. Vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, je Odběratel povinen bez odkladu, nejpozději do 10
dnů po jejich zjištění, písemně reklamovat u Dodavatele.

6.5

Reklamované Zboží musí být odděleno od zbývajícího dodaného Zboží.

6.6

V oznámení o reklamaci je Odběratel povinen podrobně popsat vadu. Odběratel je povinen umožnit Dodavateli posouzení
oprávněnosti reklamace a poskytnout mu k tomu veškerou potřebnou součinnost včetně umožnění prohlídky reklamovaného
Zboží. Dodavatel o reklamaci Zboží a způsobu jejího vyřízení rozhodne ve lhůtě 30 dnů poté, kdy mu bude Odběratelem
umožněno posoudit oprávněnost reklamace.

6.7

Pokud byla vada způsobena některým z třetích Dodavatelů Dodavatele a pokud to lze od Odběratele oprávněně požadovat,
je Odběratel povinen vymáhat nároky z vad u tohoto třetího Dodavatele. Za účelem uplatnění těchto nároků tímto Dodavatel
postupuje na Odběratele veškerá související práva a nároky, nutné k uplatnění vad vůči třetímu Dodavateli. Pouze v případě,
že tato práva nebude Odběratel oprávněn uplatnit u třetího Dodavatele přímo, mohou být vznešena vůči Dodavateli.

6.8

Práva Odběratele z vad Zboží zaniknou, pokud Odběratel nevytkne vady shora popsaným způsobem Dodavateli bez odkladu
poté, kdy vady zjistil nebo poté, kdy vady měl a mohl při vynaložení odborné péče zjistit. Práva Odběratele z vad Zboží
zaniknou také tehdy, pokud Odběratel nesplní ostatní povinnosti podle tohoto článku VI., zejména neposkytne-li Dodavateli
potřebnou součinnost k posouzení oprávněnosti vady.

6.9

Výše uvedené povinnost se vztahuje rovněž na vyšší nebo naopak nižší množství Zboží, nebo nesoulad druhu Zboží, ve
vztahu ke Zboží, které bylo Odběratelem objednáno. Tento nesoulad množství nebo druhu je však Odběratel povinen u
Dodavatele reklamovat nejpozději následující den po dodání Zboží. Odběratel akceptuje odchylky (v souladu s běžnými
obchodními zvyklostmi) v rozsahu +/- 10% v porovnání s objednaným množstvím Zboží, které mohou vzniknout
z bezpečnostních důvodů, nebo ze způsobu dodání Zboží v kontejnerech, nebo přepravních vozidlech a Odběratel souhlasí
s tím, aby faktura za toto Zboží byla odpovídajícím způsobem snížena nebo navýšena.

6.10

Pokud byla vada řádně s přesným popisem Odběratelem Dodavateli oznámena, je Dodavatel oprávněn, podle vlastního
výběru, vadu buď v přiměřené době odstranit nebo dodat Zboží znovu bez vad, a to i opakovaně. Pokud byla vada řádně
zjištěna, pak související náklady na odstranění vady nebo nové dodání hradí Dodavatel. Pokud se vadu nepodaří odstranit,
je Odběratel oprávněn, za splnění všech dalších zákonných podmínek, žádat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od
smlouvy.

6.11

Odběratel je povinen zaplatit cenu Zboží účtovanou fakturou Dodavatele ve lhůtě splatnosti i v případě, že u Dodavatele
uplatnil práva z odpovědnosti za vady Zboží. V případě, že se Odběratel ocitne v prodlení s úhradou faktury za Zboží, ohledně
něhož uplatnil nárok z odpovědnosti za jeho vady, není Dodavatel povinen reklamaci řešit až do doby zaplacení dlužné částky.

6.12

Odběratel je na žádost Dodavatele a v jím stanovené přiměřené lhůtě, povinen stáhnout Zboží z trhu, z důvodu veřejného
zájmu, bude-li Zboží vadné, nebezpečné nebo způsobilé způsobit škodu nebo újmu. Náklady s tím spojené budou hrazeny
Dodavatelem případně třetím Dodavatelem odpovědným za důvod, pro který je stažení z trhu nutno realizovat.

VII.

Odpovědnost

7.1

Nárok na náhradu škody vůči Dodavateli lze uplatnit pouze v souladu s ustanoveními tohoto článku VII., jakékoli jiné nároky
jsou vyloučeny.

7.2

Dodavatel odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními za zaviněnou ztrátu na životě, újmu na zdraví, podvod a v případě
úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení podstatných smluvních povinností Dodavatele. Převzal-li Dodavatel záruku za
vlastnosti Zboží, odpovídá za ně v souladu se zákonnými ustanoveními a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Totéž platí pro nároky vyplývající ze zákonné o odpovědnosti za výrobek.

7.3

Jakákoli jiná odpovědnost Dodavatele za škodu nebo újmu, včetně ušlého zisku nebo jiné nepřímé škody nebo újmy
Odběratele je vyloučena.

7.4

Výše odpovědnosti za škodu je omezena do výše obvykle předvídatelné škody pro podobný smluvní vztah a současně
nepřekročí částku rovnající částce Odběratelem zaplacené ceny Zboží.

7.5

Pokud Dodavatel poskytne Odběrateli zároveň technické informace nebo poradenské služby a takové poskytování
informačních nebo poradenských služeb nepatří do smluvně sjednaného rozsahu, poskytuje Dodavatel tyto služby
s vyloučením veškeré odpovědnosti.

7.6

Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí rovněž pro výkonné orgány, statutární orgány, zaměstnance a všechny
další zplnomocněné zástupce Dodavatele.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

8.1

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z důvodu a v souladu s podmínkami článku 4.6 a 6.10 výše nebo v případě
podstatného porušení povinností Dodavatele za současného splnění dalších zákonných podmínek pro odstoupení od
smlouvy.

8.2

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, těmito Všeobecnými podmínkami, dále
v případě podstatného porušení smluvních podmínek Odběratelem, dále v případě vstupu Odběratele do likvidace, a
v případě, že bude ve vztahu k Odběrateli zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení.

8.3

Není-li stanoveno jinak, v případě odstoupení od smlouvy vzniká odstupující straně nárok na úhradu účelně vynaložených
nákladů vzniklých s plněním povinností ze smlouvy vzniklých před tímto odstoupením.

IX.

Výhrada vlastnictví

9.1

Vlastnické právo ke Zboží nabývá Odběratel až úplným zaplacením kupní ceny ve smyslu § 2132 občanského zákoníku.

9.2

V případě porušení smluvních povinností Odběratelem, zejména v případě prodlení s úhradou kupní ceny, je Dodavatel
oprávněn Zboží Odběrateli odebrat. Žádost o vrácení Zboží je v tomto případě současně oznámením o odstoupení od
smlouvy. Zboží je následně Dodavatel oprávněn prodat a výtěžek z prodeje po odečtení přiměřených nákladů souvisejících
s tímto prodejem uplatnit proti souvisejícím nárokům Odběratele po odstoupení od smlouvy.

9.3

Až do úplného zaplacení Zboží je Odběratel pouhým schovatelem Zboží, Odběratel není oprávněn použít Zboží jako platidlo
nebo zástavu a uskladní a označí Zboží takovým způsobem, že bude jasně identifikovaný jako majetek Dodavatele. V případě
zadržení Zboží, exekučního, insolvenčního nebo obdobného řízení, je Odběratel povinen o existující výhradě vlastnického
práva informovat příslušného exekutora, insolvenčního správce nebo jinou pověřenou osobu a poskytnout jim ke Zboží
veškeré relevantní dokumenty.

9.4

V souladu podmínkami běžného obchodního styku je Odběratel oprávněn Zboží dále prodat. V takovém případě je však
povinen na žádost Dodavatele na Dodavatele až do výše fakturované kupní ceny převést veškeré nároky na úhradu Zboží
třetí stranou, a to bez ohledu na to, zda bylo Zboží dále zpracováno či nikoli. Odběratel je však i v tomto případě povinen
úhradu kupní ceny u třetí osoby řádně vymáhat a cenu Dodavateli uhradit.

9.5

Až do úplného zaplacení kupní ceny je zpracování nebo zhodnocení Zboží realizováno Odběratelem vždy v zastoupení

Dodavatele. V případě, že spojením Zboží s dalšími materiály vznikne další výrobek, stává se Dodavatel automaticky jeho
spoluvlastníkem s podílem podle poměru použitého Zboží a dalších materiálů.
9.6

Odběratel je povinen Zboží, které nebylo plně uhrazeno a je předmětem výhrady vlastnictví, pojistit proti běžným rizikům a
pojištění Zboží Dodavateli prokázat. Odběratel zároveň postupuje ve prospěch Dodavatele všechny s pojištěním související
nároky na pojistné plnění, ke kterému by byl Odběratel oprávněn.

9.7

Dodavatel je oprávněn požadovat po Odběrateli poskytnutí jistoty. V případě, že hodnota jistoty převýší o více než 25 %
hodnotu pohledávky Dodavatele, Dodavatel na žádost Odběratele převyšující část zajištění uvolní nebo vrátí, výběr zajištění
však zůstává na straně Dodavatele.

X.

Vyšší moc
Dodavatel je zbaven odpovědnosti a není povinen splnit žádné povinnosti ve vztahu k Odběrateli v případě překážky
způsobené vyšší mocí zahrnující zejména, ne však výlučně, teroristický útok, výbuch, požár, záplavy, nepokoje, stávky,
epidemie, opatření vlády, výluky, nebo jiná provozní opatření, výpadek dopravy, omezení dovozu nebo vývozu, embarga,
poškození zařízení, porušení povinností třetím Dodavatelem atp.

XI.

Závazek mlčenlivosti
Odběratel je povinen zachovat mlčenlivost a bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesdělit třetím osobám žádné
skutečnosti týkající se uzavření smluvního vztahu jakož i obsahu smlouvy s Dodavatelem, včetně cenových a dalších
podmínek. Závazek mlčenlivosti trvá i po ukončení konkrétního smluvního vztahu.

XII.

GDPR
Dodavatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Podrobnější informace o ochraně osobních
údajů jsou uvedeny: https://www.hsh-chemie.com/en/data-protection .

XIII.

Ostatní ustanovení

13.1

Práva a povinnosti Odběratele ze smluvního vztahu s Dodavatelem založeném smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami není Odběratel bez písemného souhlasu Dodavatele oprávněn postoupit na třetí osobu nebo je zatížit ve
prospěch třetí osoby.

13.2

Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná podle těchto Všeobecných obchodních
podmínek mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

13.3

Písemnosti určené Odběrateli Dodavatel doručuje na adresu sídla Odběratele zapsanou v obchodním rejstříku, nebo místa
podnikání zapsaného v živnostenském rejstříku, nepožádá-li Odběratel písemně, aby mu Dodavatel písemnosti doručoval na
adresu jinou.

13.4

Nepřevezme-li Odběratel doporučenou písemnost na adrese sídla zapsaného v obchodním rejstříku / místa podnikání
zapsaného v živnostenském rejstříku, respektive na doručovací adrese oznámené Dodavateli, má se tato písemnost za
doručenou uplynutím tří dnů ode dne uložení této písemnosti na poště.

13.5

Rozhodným právem pro aplikaci a výklad těchto Všeobecných obchodních podmínek je právní řád České republiky, a to bez
použití kolizních ustanovení tohoto právního řádu. Použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi Zboží z 11.4.1980, ve znění
pozdějších změn, se výslovně vylučuje.

13.6

Jakékoli spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout bude spor
předložen k rozhodnutí soudu. Pro případ soudního sporu sjednávají Odběratel a Dodavatel místní příslušnost Obvodního
soudu pro Prahu 5, respektive Městského soudu v Praze, bude-li se jednat o spor, spadající v prvním stupni do věcné
příslušnosti krajských soudů.

13.7

Pro zamezení jakýchkoli pochybností Dodavatel i Odběratel výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že smluvní vztah
uzavírají v rámci své obchodní činnosti a že Odběrateli z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu občanského
zákoníku. Ani jedna ze stran se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených smlouvou, nebo v rámci
postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos
smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana smlouvou zavázala.

13.8

Pokud některé z ustanovení smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či
neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy nebo těchto
Všeobecných obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení
oddělitelné od zbytku smlouvy, resp. Všeobecných obchodních podmínek.

13.9

Odběratel prohlašuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých
ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje uzavřením
smlouvy, nejpozději k okamžiku převzetí Zboží. Odběratel dále prohlašuje, že tyto Všeobecné obchodní podmínky neobsahují
žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Odběratele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl
rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.

13.10

V případě rozporu mezi jazykovými zněními Všeobecných obchodních podmínek má přednost české znění.

13.11

Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je vždy přístupné na webových stránkách Dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2021.
Odběratel převzal dne:
......................................................................

