OBCHODNÍ PODMÍNKY
TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo
IČ: 004 83 389
se sídlem Terezín, ul. Prokopa Holého 183, PSČ 411 55
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 73
ke kupní smlouvě o prodeji zboží

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) družstva TETRONIK výrobní družstvo Terezín, družstvo, IČ: 00483389, se sídlem Terezín, ul. Prokopa
Holého 183, PSČ 411 55, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 73 (dále jen „prodávající“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vznikající na základě a v souvislosti s kupní smlouvou ohledně prodeje zboží (dále jen
„kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou
osobou (dále jen „kupující“) v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou
dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.

2. NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO
2.1. Ceny zboží, software a služeb jsou v nabídkách prodávajícím uváděny v českých
korunách a bez daně z přidané hodnoty či jiných obdobných daní (dále jen „DPH“).
Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozumí se cenou cena bez DPH.
2.2. Není-li

stanoveno

jinak, jsou

ceny zboží

prodávajícím

uváděny bez

nákladů

souvisejících s dodáním zboží a nákladů či odměn souvisejících s instalací (montáží)
zboží u kupujícího.

3. SOFTWARE SOUVISEJÍCÍ SE ZBOŽÍM
3.1. K řádné funkčnosti zboží a k jeho obsluze může být nezbytný software dodávaný
prodávajícím společně se zbožím, jenž je blíže specifikován v kupní smlouvě, včetně
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jejích příloh (dále jen „software“).
3.2. Prodávající poskytuje kupujícímu kupní smlouvou oprávnění k výkonu práva software
užít (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 8 obchodních podmínek,
přičemž kupující se kupní smlouvou zavazuje uhradit prodávajícímu za poskytnutí
licence k software odměnu ve výši stanovené v kupní smlouvě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena zboží je stanovena v kupní smlouvě, přičemž v závislosti na počtu skutečně
použitých komponentů zboží (např. rozvodné krabičky) může dojít k úpravě ceny
zboží. Odměnu prodávajícího za provedení instalace (montáže) zboží stanoví kupní
smlouva.
4.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, použijí se ustanovení obchodních podmínek ohledně
(kupní) ceny zboží přiměřeně také pro úpravu práva a povinností smluvních stran
ohledně odměny prodávajícího za provedení instalace (montáže) zboží a pro úpravu
práva a povinností smluvních stran ohledně odměny prodávajícího za poskytnutí
licence k software. Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen společně s cenou zboží
zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno
výslovně jinak, použijí se ustanovení týkající se způsobu úhrady a splatnosti ceny
zboží i na způsob úhrady a splatnost nákladů spojených s dodáním zboží.
4.3. Prodávající je plátcem DPH. K ceně zboží proto bude v případech stanovených obecně
závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.
4.4. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím
vzájemně kombinovat.
4.5. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.5.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 169364790/0300, vedený
u společnosti ČSOB Litoměřice (dále jen „účet prodávajícího“) na základě
zálohové faktury vystavené prodávajícím;
4.5.2. v případě, že je to výslovně smluveno v kupní smlouvě, může kupující cenu
zboží uhradit také bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě
daňového dokladu - faktury s tím, že splatnost ceny zboží je stanovena v kupní
smlouvě.
4.6. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen platbu, jejíž výše překračuje částku
15 000 EUR, provést vždy bezhotovostně. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se
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pro tyto účely vždy přepočte na měnu EUR směnným kursem devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Do limitu dle
tohoto článku se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené
v průběhu jednoho kalendářního dne.
4.7. Prodávající není povinen akceptovat placení ceny zboží směnkou.
4.8. V případě bezhotovostní platby na základě zálohové faktury (čl. 4.5.1) je záloha na
cenu zboží splatná dle data uvedeného v zálohové faktuře.
4.9. V případě každé bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží nebo
zálohu na cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
každé bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží nebo zálohu na
cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.10. Veškeré

daňové

povinnosti

a

jiné

obdobné

veřejnoprávní

povinnosti

spojené

s prodejem zboží mimo zemi sídla prodávajícího nese kupující. V případě, že
prodávající uhradí za kupujícího některou takovou povinnost, zavazuje se kupující tuto
částku prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
4.11. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení i části ceny zboží (např. za část
zboží) nebo uhrazení přiměřené zálohy na cenu zboží.
4.12. V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká
prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den
prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením ceny zboží, zálohy na cenu zboží či
jiných plateb podle kupní smlouvy je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit
a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu, a to až do
okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.
4.13. Pokud peněžní prostředky poskytnuté kupujícím nebudou dostačovat k úhradě všech
splatných pohledávek prodávajícího za kupujícím, budou platby kupujícího použity na
úhradu

pohledávek

prodávajícího

za

kupujícím

v

následujícím

pořadí:

úroky

z prodlení, jiné příslušenství pohledávky souvisejí s prodlením kupujícího, smluvní
pokuty, jistina dluhu s nejstarší splatností.
4.14. Pohledávky za prodávajícím je vůči ceně zboží možné jednostranně započíst pouze
v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do
důvodu a výše anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či
rozhodčím řízení.
4.15. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě

kupní

smlouvy

kupujícímu

daňový

doklad

–

fakturu

a

zašle

ji

v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na žádost kupujícího zašle
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prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Není-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží v určitém místě či
provést instalaci zboží, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci
k přepravě pro kupujícího.
5.2. Není-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží v určitém místě či
provést instalaci zboží, nese riziko související s odesláním a dodáním zboží kupující.
Způsob doručení zboží v takovém případě určuje prodávající, není-li smluveno jinak.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
či provést instalaci zboží, je kupující povinen převzít zboží při dodání či po instalaci
zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání či po instalaci zboží, je prodávající
oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit.

Kupující

je

povinen

poskytnout

prodávajícímu

součinnost

nutnou

k provedení instalace zboží u kupujícího a umožnit případně prodávajícímu (jeho
pracovníkům) přístup do prostor kupujícího či jiných osob, kde má být zboží
nainstalováno. Po dobu, kdy je kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné
pro dodání či instalaci zboží, není prodávající v prodlení s dodáním či instalací zboží.
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat nebo instalovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či instalací zboží.
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet (množství)
zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na
dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje,
že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější
reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.6. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy.
5.7. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat
zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené
s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat
zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn
zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny
okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy
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v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.
5.8. Dojde-li k dodání zboží nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mělo být zboží
podle kupní smlouvy dodáno, jedná se o řádné plnění prodávajícího a takové dodání
není porušením kupní smlouvy. Kupujícímu z takového dodání nevznikají vůči
prodávajícímu žádná práva.

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ
6.1. Jestliže je prodávající povinen provést instalaci (montáž) zboží na místě určeném
kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží dopravením zboží do
tohoto místa.
6.2. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí
škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy
zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho
předáním prvnímu dopravci (zpětně).
6.3. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí
škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo
jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.
6.4. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na
jeho povinnost zaplatit cenu zboží a na splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží
řádně a včas.
6.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé ceny zboží.
6.6. V případě, že je cena zboží kupujícím plně uhrazena, přechází vlastnické právo na
kupujícího následovně. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází
vlastnické právo ke zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době
uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické právo ke zboží na
kupujícího uzavřením kupní smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu
prodávajícího nebo pokud je prodávající povinen provést instalaci zboží, přechází
vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od
prodávajícího.

7. VLASTNOSTI ZBOŽÍ, DOKLADY KE ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM
7.1. Při nakládání se zbožím je kupující povinen dodržovat všechna opatření vyplývající
z obecně závazných právních předpisů, z dokumentů poskytnutých mu prodávajícím
v souvislosti se zbožím (technických manuálů) a z pokynů a informací, které jsou
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uvedeny na obalech zboží či v dokumentech ke zboží. Při nakládání se zbožím je
kupující povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím, které jsou
uvedeny na obalech zboží a v dokumentech souvisejících se zbožím.
7.2. Údaje uvedené v dokumentech ke zboží a na obalech zboží se zakládají na aktuálních
znalostech a zkušenostech prodávajícího, přičemž vycházejí z předpokladu správného
používání zboží za běžných podmínek a okolností a v souladu s doporučeními
prodávajícího.
7.3. Prodávajícím jsou výslovně vyhrazeny změny technických parametrů zboží.

8. LICENCE K SOFTWARE
8.1. Prodávající poskytuje kupujícímu licenci k software jako nevýhradní.
8.2. Licence k software je poskytována pro území České republiky s tím, že server
(počítač) prodávajícího, na kterém bude rozmnoženina serverové části software
uložena, bude umístěn v České republice. Není-li stanoveno jinak, může být software
používán pouze pro jednu (1) provozovnu kupujícího.
8.3. Kupujícímu bude umožněno užít serverovou část software zhotovením rozmnoženiny
serverové části na server (počítač) prodávajícího. Kupujícímu tak bude zejména
umožněno zhotovit rozmnoženinu

serverové části

software, která je nezbytná

k zavedení a uložení software do paměti počítače – serveru, jakož i pro zobrazení,
provoz a přenos dat. Dále je kupující oprávněn zhotovit rozmnoženiny klientské části
software. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8.6 obchodních podmínek.
8.4. Kupující

je

oprávněn

software

užít

výhradně

pro

svou

vlastní

potřebu.

K nainstalovanému software (jak serverové části, tak i klientské části software) tak
mohou přistupovat a jeho funkce využívat jako koncoví uživatelé pouze statutární
orgány (členové statutárních orgánů) a zaměstnanci kupujícího (dále společně jen
jako „koncoví uživatelé“ nebo jednotlivě jako „koncový uživatel“).
8.5. Kupující nabývá licenci okamžikem uhrazení celé ceny zboží a zprovoznění software
prodávajícím.

Licence

je poskytnuta

na dobu

sedmdesáti

(70)

let

od

tohoto

zprovoznění. Po skončení účinnosti licence je kupující povinen ukončit užití software.
8.6. Věcný

rozsah

pracujících

užití

software

se software

a

(maximální

maximální

počet

počet

koncových

subjektů

uživatelů

evidovaných

současně

v software)

je stanoven v kupní smlouvě. Kupující bere na vědomí, že vlastnosti software mohou
být upraveny tak, aby užití software bylo umožněno pouze ve stanoveném rozsahu.
8.7. Rozsah užití software může být omezen technickými prostředky ochrany práv
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prodávajícího, např. tzv. licenčními klíči, jež budou kupujícímu poskytnuty po uhrazení
všech peněžitých závazků vůči prodávajícímu. Prodávající bere na vědomí, že pokud
není licenční klíč do software zadán do čtyřiceti pěti (45) dnů od instalace software,
není možné software užít.
8.8. Kupující je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z kupní smlouvy
(obchodních podmínek), v souladu s určením software a v přímé souvislosti se zbožím
dodaným prodávajícím.
8.9. Kupující nemůže oprávnění tvořící součást licence k software, ať zcela nebo zčásti,
poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího
(poskytovat podlicence). Kupující nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
8.10. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či
jiných změn software ze strany prodávajícího je licence poskytnuta i k takto
změněnému software. Prodávající není povinen tyto změny provádět.
8.11. Kupující není oprávněn provádět změny software.

9. UŽITÍ SOFTWARE KUPUJÍCÍM
9.1. Rozmnoženina serverové části software bude kupujícímu poskytnuta zprovozněním na
serveru prodávajícího.
9.2. Kupující bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Kupující
se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
osobám umožnit neoprávněné užití software.
9.3. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není kupující oprávněn
provádět změny a/nebo dekompilaci software.
9.4. Kupující není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží
k ochraně práv prodávajícího.
9.5. Kupující bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost
s dalšími počítačovými programy. Kupující bere na vědomí, že užití těchto dalších
počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv
k těmto počítačovým programům.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,
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včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy, není-li stanoveno jinak.
10.2. Smluvní strany smluvily, že není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno
jinak, prodávající odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností. Vyznačení
doby použitelnosti na obalu zboží nemá účinky převzetí záruky za jakost zboží
prodávajícím.
10.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí co nejdříve po přechodu
nebezpečí škody na zboží.
10.4. Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, zejména pokud zboží
nebylo používáno v souladu s pokyny uvedenými v dokumentech souvisejících se
zbožím, nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním
kupujícího či třetí osoby.
10.5. Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny dále
uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží,
odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
přiměřenou slevou z kupní ceny.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY SOFTWARE
11.1. Kupující bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může
dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že prodávající nenese odpovědnost
za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Kupující bere na vědomí, že
v průběhu užívání software může dojít k chybám v software.
11.2. Kupující dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není
výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.
11.3. Kupující je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po
předání software.
11.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za vady software vzniklé
v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se
specifikací software ze strany kupujícího nebo třetích osob.
11.5. Kupující dále bere na vědomí, že není-li výslovně smluveno jinak, nenese prodávající
odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě,
funkčnost jiného hardwarového vybavení kupujícího než zboží, za zálohování dat
kupujícím, za stav ostatního programového vybavení kupujícího a za případné zásahy
třetích osob do ostatního programového vybavení kupujícího.
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11.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady software uplatňuje
kupující u prodávajícího v místě jeho podnikání.

12. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ
12.1. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatňuje
kupující písemně na adrese sídla prodávajícího (dále jen „reklamace“).
12.2. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje
kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího neprodleně po obdržení
nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li podle předchozí věty k neprodlené reklamaci,
považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující
v takovém případě povinen předložit prodávajícímu rozhodné skutečnosti ohledně vad
reklamovaného zboží a příslušné dodací listy zboží.
12.3. Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zboží či plnit
jiné závazky vůči prodávajícímu.
12.4. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti
s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako
oprávněná.
12.5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran při uplatňování reklamace zboží se řídí
reklamačním řádem prodávajícího, který, byl-li prodávajícím vydán, tvoří nedílnou
součást obchodních podmínek, kupní smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU
13.1. Vznik nároku z odpovědnosti za škodu na straně kupujícího se řídí obecně závaznými
právními předpisy.
13.2. Předpokladem

vzniku

nároku

na

náhradu

škody

je

neprodlené

upozornění

prodávajícího na vznik škody či na skutečnost, že může ke vzniku škody dojít.
13.3. V případě vzniku újmy na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího
za vady zboží či v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady software si
smluvní strany dohodly omezení náhrad této případné újmy vzniklé kupujícímu,
nejedná-li se o újmu způsobenou prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti, tak, že
celková náhrada veškeré újmy vzniklých z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je
omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.
13.4. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením
kupní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla
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kupujícímu vzniknout v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží a
v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady software, může činit maximálně
částku, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.

14. INFORMACE PRODÁVAJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ
14.1. V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství
týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě,
že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu
k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah
mezi prodávajícím a kupujícím.

15. OCHRANA INFORMACÍ
15.1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za
důvěrné všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního
tajemství prodávajícího. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou
jinak, považují se za důvěrné informace principy, metody a postupy, na kterých je
založen software (včetně zdrojového kódu software), ostatní technické know-how
prodávajícího, informace a metodiky obsažené v dokumentaci k software a dále
informace

a

metodiky

obsažené

v

dalších

dokumentech

předaných

nebo

zpřístupněných prodávajícím nabyvateli v souvislosti s kupní smlouvou čiv rámci
software, a to bez ohledu na podobu či formu takových informací a bez ohledu na to,
zdali jsou jako důvěrné výslovně označeny či nikoliv. Důvěrnými informacemi jsou
také veškeré informace a materiály označené prodávajícím po dobu účinnosti kupní
smlouvy jako důvěrné. Veškeré informace uvedené v tomto ustanovení čl. 15.1 těchto
obchodních

podmínek

budou

dále

společně

označovány

jen

jako

„důvěrné

informace“.
15.2. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Kupující
nesmí bez písemného souhlasu prodávajícího důvěrné informace využít pro sebe nebo
třetí osoby. Kupující se zavazuje, že nevytvoří počítačový program, který by měl
shodnou nebo obdobnou funkcionalitu jako software nebo podstatná část software,
ani že se na vytvoření takového počítačového programu nebude přímo či nepřímo
podílet. Kupující se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých
zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů
dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím
přístup.
15.3. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly
veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
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15.4. Ustanovení tohoto článku (tj. celého čl. 15 obchodních podmínek) nejsou dotčena
případným ukončením účinnosti kupní smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost
skončí nejdříve sedm (7) let po ukončení účinnosti kupní smlouvy.

16. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
16.1. Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit cenu zboží, je kupující povinen ve
smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat
prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení ceny zboží bylo zajištěno. Nesplní-li
kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto
dokladů. Jestliže kupující nezajistí závazek zaplatit cenu zboží v dodatečně přiměřené
lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.
16.2. Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro
marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů
(bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou
sdělovány).
16.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
16.4. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek), nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět,
že poruší svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), je povinna
oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit
v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného
odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla
dovědět.
16.5. Kupující na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
16.6. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti kupní
smlouvy z důvodu její neurčitosti.

17. ŘEŠENÍ SPORŮ
17.1. Všechny spory vznikající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) anebo
v souvislosti s ní budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů
s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line
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jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky. Strany pro vedení tohoto řízení
volí e-mailové adresy uvedené v záhlaví kupní smlouvy.

18. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY
18.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá právní jednání související s kupní smlouvou musí
být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, telefaxem,
osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele) podle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření kupní
smlouvy. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní
straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.
18.2. Zpráva je doručena:
18.2.1.

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na

server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být
zajištěna certifikátem,
18.2.2.

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb převzetím zásilky adresátem,
18.2.3.

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba
oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
18.2.4.

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též

uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi
k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních
služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

19. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
19.2. Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí zejména občanským zákoníkem s tím,
že pro účely vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se:
19.2.1.

vylučuje

použití

zachovávaných

obchodních

ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
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zvyklostí

ve

smyslu

19.2.2.

vylučuje ustanovení § 1748, § 1763, § 1799, § 1800 a § 2119 odst. 1

občanského zákoníku.
19.3. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu s tím, že změna kupní smlouvy méně
přísnou formou se vylučuje.
19.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Terezíně dne
TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo
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