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Vymezení pojmů 

V těchto Všeobecných podmínkách mají následující pojmy tento 
význam: 

„Kupujícím“ se rozumí osoba, která uzavře s Prodávajícím 
Smlouvu o koupi a dodávce Dodávek. 

„Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Kupujícím a 
Prodávajícím o prodeji a dodávce Dodávek, včetně potvrzení 
objednávky ze strany Prodávajícího, těchto Všeobecných 
podmínek, jakýchkoli dohodnutých specifikací a jakékoli další 
písemné dohody stran týkající se Dodávek. 

„Dodávkami“ se rozumí Zboží a případné další Služby. 

„Zbožím“ se rozumí zboží prodané a dodané Prodávajícím 
Kupujícímu podle Smlouvy. 

„Prodávajícím“ se rozumí společnost Nefab AB a/nebo kterákoli 
z jejích spřízněných osob. 

„Službami“ se rozumí balení, skladování a jiné logistické služby 
a jakékoli další služby, které bude podle dohody stran 
Prodávající poskytovat Kupujícímu podle Smlouvy. 

ROZSAH PŮSOBNOSTI 

1. Tyto Všeobecné podmínky se použijí na veškerý prodej a 
dodávky Dodávek od Prodávajícího Kupujícímu. Odchylky 
od těchto Všeobecných podmínek se nepoužijí, nebude-li to 
písemně schváleno oprávněným zástupcem Prodávajícího. 

OBJEDNÁVKY 

2. Smlouva se považuje za uzavřenou až poté, kdy Prodávající 
potvrdí Kupujícímu objednávku. Pokud Kupující nepřijme 
potvrzení objednávky, musí o tom Prodávajícího 
neprodleně písemně informovat. Pokud Kupující takové 
oznámení neučiní do dvou (2) pracovních dnů, je Kupující 
vázán cenou a dalšími podmínkami obsaženými v potvrzení 
objednávky vydaném Prodávajícím. 

3. Objednávky Dodávek zadané Kupujícím nelze zrušit ani 
změnit bez písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající 
si vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu jakékoli náklady a 
výdaje vzniklé v souvislosti se zrušením nebo změnami 
objednávek, které si vyžádá Kupující. 

DODÁNÍ ZBOŽÍ 

4. Kupující provede s řádnou péčí obvyklou prohlídku Zboží po 
dodání a neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od dodání Zboží, písemně oznámí Prodávajícímu jakékoli 
vady nebo nedostatky. Oznámení bude obsahovat popis 
toho, jak se tyto vady projevují. Pokud Kupující neoznámí 
písemně Prodávajícímu vady nebo nedostatky, které měly 
být přiměřeným způsobem zjištěny při obvyklé prohlídce ve 
výše uvedené lhůtě, ztrácí právo uplatnit proti 
Prodávajícímu jakýkoli nárok ve vztahu k těmto vadám 
nebo nedostatkům. 

5. Pokud se strany ve Smlouvě dohodly na podmínkách 
dodání týkajících se dodání Zboží, vykládají se tyto 
podmínky v souladu s podmínkami INCOTERMS platnými k 
datu uzavření Smlouvy. Pokud se strany nedohodnou na 
konkrétních podmínkách, proběhne dodání na základě 
podmínky „FCA“ (ve smyslu podmínek INCOTERMS 2020 
v platném znění) na místo specifikované v potvrzení 
objednávky Prodávajícího. 

6. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, má se za to, že dodací 
lhůta pro dodání Zboží uvedená ve Smlouvě počíná běžet 
dnem uzavření Smlouvy. 

Za datum dodání se považuje datum, kdy má být Zboží 
podle dohodnuté dodací lhůty považováno za předané. 

SMLOUVY O PŘEPRAVĚ  

7. Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny přepravní 
smlouvy, které prodávající uzavírá s kupujícím. Veškeré 
činnosti a dohody včetně přepravy podléhají, pokud je to 
relevantní, následujícímu: (i) mezinárodní silniční přeprava: 
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní 
dopravě (CMR), (ii) mezinárodní letecká doprava: Mezinárodní 
úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 
dopravě (Varšavská úmluva), (iii) mezinárodní železniční 
doprava: Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), 
a (iv) mezinárodní námořní přeprava: Úmluva Organizace 
spojených národů o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží 
zcela nebo zčásti po moři (UNCITRAL). 

NÁSTROJE A VYBAVENÍ 

8. Veškeré nástroje a vybavení použité k výrobě zboží, které 
kupující zaplatil samostatně nebo které kupující poskytl 
prodávajícímu, jsou a zůstanou výlučným vlastnictvím 
kupujícího. Prodávající tyto položky označí tak, aby bylo 
zřejmé, že patří kupujícímu, a vede záznamy o veškerých 
nástrojích a vybavení, které má k dispozici. 

9. Prodávající se zavazuje provádět pravidelnou údržbu na své 
vlastní náklady týkající se nástrojů a vybavení placených nebo 
poskytnutých kupujícím, aby bylo zajištěno jejich udržování v 
řádném stavu, a zavazuje se neprodleně informovat 
kupujícího o veškerých neočekávaných záležitostech 
týkajících se těchto nástrojů nebo vybavení. Kupující, pokud 
jde o tyto nástroje a vybavení, odpovídá za dodržování 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti průmyslu, veškerých 
předpisů o bezpečnosti práce a funkčnosti nástrojů a 
vybavení. Prodávající je však povinen informovat kupujícího, 
pokud je nutné nástroje a vybavení upravit nebo opravit, aby 
byly v souladu s těmito předpisy. Opravy a výměny dílů v 
nástrojích a vybavení, mimo jiné kvůli opodstatněnému 
opotřebení a za účelem dodržení uvedených předpisů, hradí 
kupující, i když k těmto opravám a výměnám dojde v 
souvislosti s nebo v důsledku pravidelné údržby. Tyto opravy, 
výměny a/nebo úpravy budou dohodnuty samostatně. 

10. Prodávající se zavazuje uchovat tyto nástroje a vybavení po 
dobu šesti (6) měsíců od poslední objednávky kupujícího 
vyžadující použití těchto nástrojů a vybavení. Kupující zajistí 
vyzvednutí těchto nástrojů a vybavení na své vlastní náklady 
nebo zaplatí prodávajícímu přiměřené skladovací poplatky 
ode dne, kdy uplynula výše zmíněná šesti(6)měsíční doba, po 
dobu, kdy má prodávající tyto nástroje a vybavení v úschově, 
nebo kdy byla provedena nová objednávka (která není 
zanedbatelná), a pro kterou lze takové nástroje a vybavení 
použít, podle toho, co nastane dříve. Pokud se kupující 
rozhodne, že si nevyzvedne nástroje a vybavení, nebo pokud 
nebude platit za jejich uskladnění, akceptuje kupující, že 
vlastnické právo k nástrojům a vybavení se automaticky 
převede na prodávajícího a že prodávající může zlikvidovat 
nástroje a vybavení podle vlastního uvážení na náklady 
kupujícího. K takovému převodu vlastnického práva dojde 
jeden (1) rok od data, kdy kupující zadal poslední objednávku 
využívající nástroje a vybavení. 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

11. Prodávající se zavazuje, že bude poskytovat Služby 
specifikované ve Smlouvě po dobu poskytování služeb a v 
souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve Smlouvě. 

12. V případě, že budou Služby zahrnovat skladování majetku 
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Kupujícího v prostorách Prodávajícího, ke kterým bude mít 
Kupující přístup, není Kupující oprávněn jakýmkoli 
způsobem zařízení Prodávajícího nijak upravovat. Na 
žádost Prodávajícího a v souvislosti s uzavřením Smlouvy 
provede Kupující prohlídku příslušných prostor a 
zaznamená jejich stav. Po uplynutí doby poskytování 
služeb je Kupující povinen uvést tyto prostory do původního 
stavu. 

13. V případě, že Služby zahrnují kontrolu jakosti zboží 
Kupujícího, je Prodávající výhradně povinen (i) provést 
obecnou vizuální prohlídku příslušného zboží a (ii) oznámit 
vady nebo nedostatky, které jsou jasně viditelné nebo jež 
mohl snadno zjistit, Prodávajícímu. 

14. Zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům atd. Kupujícího, 
na kterých se písemně dohodne s Prodávajícím nejméně 
jeden pracovní den před návštěvou („Povolení 
návštěvníci“), bude během běžné pracovní doby 
Prodávajícího umožněn vstup do příslušných prostor v 
prostorách Prodávajícího ve vztahu k poskytování Služeb. 
Kupující zajistí, aby Povolení návštěvníci vždy dodržovali 
pokyny Prodávajícího. 

15. V případě, že mají být Služby poskytovány Prodávajícím v 
prostorách Kupujícího nebo třetí strany, bude 
zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům atd. 
Prodávajícího, kteří byli Kupujícímu oznámeni, v dohodnutý 
čas a na dohodnutém místě umožněn vstup do příslušných 
prostor Kupujícího nebo třetí strany za účelem poskytování 
Služeb. Kupující je povinen zajistit, aby tyto prostory 
splňovaly nutné požadavky na poskytování Služeb a byly v 
ostatních ohledech v souladu s platnými zákony a předpisy, 
zejména co se týče pracovního prostředí. V případě 
prodlení s plněním nutných požadavků ze strany Kupujícího 
má Prodávající nárok na přiměřenou náhradu. 

16. Veškerá práva, právní tituly a nároky ke zboží Kupujícího, 
se kterým má nakládat Prodávající a které má být 
zabaleno, přepravováno, skladováno atd. Prodávajícím v 
rámci Služeb, náleží Kupujícímu a Kupující nese veškerá 
rizika, zejména riziko ztráty a poškození, ve vztahu k 
takovému majetku. 

17. Kupující bude ve vztahu k jakémukoli majetku, se kterým 
nakládá Prodávající v rámci Služeb, udržovat úplné pojistné 
krytí dostatečné k tomu, aby pokrylo jakýkoli takový majetek 
s „krytím všech rizik“ na základě pojistky, která zaručuje, že 
bude ve vztahu k Prodávajícímu vyloučena subrogace. 
Kupující by měl mít uzavřeno pojištění pro Povolené 
návštěvníky pro všechny přiměřené události nebo okolnosti, 
ke kterým by v prostorách Prodávajícího mohlo dojít. 
Prodávající je oprávněn kdykoli si vyžádat, aby mu Kupující 
poskytl kopie osvědčení svého pojištění nebo pojištění 
příslušných Povolených návštěvníků. 

18. Po skončení doby platnosti nebo ukončení doby 
poskytování služeb (i) nebude mít Prodávající vůči 
Kupujícímu žádné povinnosti ve vztahu k poskytnutým 
Službám, včetně zejména majetku Kupujícího 
nacházejícímu se v prostorách Prodávajícího (kromě 
případu porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího), (ii) 
Prodávající bude mít právo účtovat Kupujícímu aktuální 
tržní cenu za skladování (jakou si Prodávající přiměřeně 
určí) jakéhokoli majetku nebo zboží Kupujícího, které 
zůstanou v prostorách Prodávajícího, a (iii) kterákoli ze 
smluvních stran bude oprávněna dle vlastního uvážení 
vrátit Kupujícímu, na náklady a riziko Kupujícího, majetek 
nebo zboží Kupujícího nacházející se v prostorách 
Prodávajícího. 

19. S výhradou článku 42 platí, že pokud Prodávající 
neposkytne Služby v souladu se Smlouvou a nenapraví toto 
porušení Smlouvy do třiceti (30) pracovních dnů ode dne 
písemného upozornění Kupujícího Prodávajícímu, ve 

kterém bude porušení Smlouvy přiměřeně podrobně 
popsáno, zavazuje se, že jako výlučnou a jedinou formu 
nápravy poskytne Kupujícímu náhradu přímé škody, která 
mu vznikla v důsledku daného porušení, za předpokladu, 
že toto porušení není pro Kupujícího zanedbatelné. 

20. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností nenese Prodávající 
žádnou odpovědnost za neposkytnutí Služeb (včetně 
prodlení s dodávkou), pokud bylo přímo nebo nepřímo 
způsobeno Kupujícím (včetně jeho zaměstnanců a 
zástupců) nebo jakoukoli třetí stranou pověřenou 
Kupujícím. 

21. Kupující se zavazuje odškodnit a ochránit Prodávajícího a 
jeho zaměstnance a zástupce ve vztahu k veškerým 
nárokům, ztrátám, škodám, nákladům či výdajům vzniklým 
v důsledku porušení nebo jiného nesplnění příslušných 
pravidel a předpisů, pokynů Prodávajícího týkajících se 
Dodávek nebo obecného zneužití jakýchkoli Dodávek, 
zejména ve vztahu k úmrtí nebo újmě na zdraví nebo věcné 
škodě a poškození životního prostředí. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

22. Platné ceny za Dodávky jsou stanoveny ve Smlouvě. 
Veškerými cenami se rozumí netto ceny bez daně, DPH, 
cel a dalších obdobných dávek či nákladů, není-li ve 
sjednaných dodacích podmínkách nebo ve Smlouvě 
uvedeno jinak. 

23. Platební podmínky: 30 dní netto od data vystavení faktury. 

24. Na pozdní platby se uplatní úrok z prodlení ve výši 2 % 
měsíčně z jakékoli dlužné částky. Jakákoli částečná platba 
se nejdříve odečte ze splatného úroku z prodlení. 

25. Neuhradí-li Kupující příslušnou částku k datu splatnosti, je 
Prodávající oprávněn přerušit další plnění svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, dokud nebudou veškeré faktury 
po splatnosti uhrazeny v plné výši. 

Neuhradí-li Kupující splatnou částku do 60 dnů po 
příslušném datu splatnosti, je Prodávající oprávněn zrušit 
Smlouvu písemným oznámením doručeným Kupujícímu. 
Prodávající má rovněž nárok na úhradu ceny Dodávek v 
plné výši, a to i v případě, že Dodávky nebyly kompletně 
realizovány, dále má nárok na úrok z prodlení a také je 
oprávněn požadovat náhradu jakékoli škody, která mu 
vznikla. 

VÝHRADA VLASTNICTVÍ 

26. Až do úplného uhrazení kupní ceny zůstává Zboží ve 
vlastnictví Prodávajícího, a to v rozsahu, v jakém je z 
právního hlediska taková výhrada vlastnictví platná. 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

27. Nositelem práv duševního vlastnictví, která jsou součástí 
Dodávek nebo s Dodávkami souvisejí, je za všech okolností 
Prodávající. Žádné ujednání Smlouvy tedy nelze vykládat 
tak, že v rámci prodeje a dodání Dodávek jsou převáděna 
jakákoli práva duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu se 
Smlouva v žádném případě nebude vztahovat na práva 
duševního vlastnictví, která jsou součástí Zboží nebo 
obalového materiálu poskytnutého Prodávajícím, která vždy 
zůstanou ve výhradním vlastnictví Prodávajícího, vyjma 
případů, kdy to bude pro každý jednotlivý případ výslovně 
sjednáno a Kupující zvlášť zaplatí odměnu za konkrétní 
práva duševního vlastnictví. 

PRODLENÍ S DODÁVKAMI 

28. Zjistí-li Prodávající, že není schopen dodržet sjednanou 
dodací lhůtu ve vztahu k Dodávkám, neprodleně o takové 
skutečnosti písemně vyrozumí Kupujícího, přičemž uvede 
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příčinu pozdní dodávky a datum očekávaného dodání. 

29. Dojde-li k úplnému či částečnému prodlení v dodání 
Dodávek proto, že Prodávající zásadním způsobem 
zanedbal své povinnosti související se zahájením prací 
nebo nepodnikl jiné kroky v takové době, aby zajistil včasné 
dodání Dodávek, je Kupující oprávněn zrušit Smlouvu 
písemným oznámením doručeným Prodávajícímu; k 
takovému zrušení Smlouvy se však přihlíží pouze v 
případě, kdy má takové prodlení pro Kupujícího zásadní 
význam a Prodávající si tuto skutečnost uvědomoval nebo 
měl uvědomit. 

Bez ohledu na příčinu prodlení není Kupující oprávněn 
zrušit Smlouvu, pokud poté, co od Prodávajícího obdržel 
písemné upozornění dle článku 28, nepodal proti 
prodloužené dodací lhůtě námitku.  Pokud Kupující takovou 
námitku podal, má Prodávajícím přiměřenou lhůtu k dodání. 

30. Pokud Kupující ve sjednané dodací lhůtě Zboží 
nepřevezme, nese odpovědnost za veškeré náklady, ztráty 
a výdaje, které vzniknou Prodávajícímu, jako kdyby bylo 
Kupujícímu příslušné Zboží dodáno. Nachází-li se Zboží 
stále u Prodávajícího, zajistí Prodávající uskladnění 
takového Zboží na nebezpečí a náklady Kupujícího.  
Prodávající je rovněž dle svého výhradního uvážení 
oprávněn ukončit Smlouvu a/nebo se domáhat náhrady 
škody za náklady, ztráty a výdaje, které mu v této 
souvislosti vznikly. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ 

31. Prodávající se zavazuje dodat Zboží za podmínek 
sjednaných mezi smluvními stranami, a to bez vad návrhu, 
materiálu a řemeslného provedení ve vztahu ke specifikaci 
Zboží. 

32. Za vadné je považováno Zboží, které neodpovídá článku 
31. V případě vadného Zboží Prodávající odstraní vadu (dle 
svého uvážení) tím, že Zboží na své vlastní náklady opraví 
nebo vymění, popř. vrátí kupní cenu zaplacenou 
Prodávajícímu za takové vadné Zboží. 

33. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na vady 
způsobené okolnostmi, které vznikly poté, co přešlo riziko 
na Kupujícího, a dále se nevztahuje na běžné opotřebení 
nebo snížení hodnoty. Odpovědnost Prodávajícího se dále 
nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením, 
nadměrným zatížením nebo na jiné vady, které lze přičíst 
Kupujícímu nebo třetím osobám. 

34. Odpovědnost Prodávajícího je omezena na vady, které se 
projeví během tří (3) měsíců od data dodání Zboží, není-li 
Zboží určeno k dřívější spotřebě; v takovém případě je 
odpovědnost Prodávajícího omezena na vady, které se 
projeví během zamýšlené doby spotřeby. 

Za části Zboží opravené nebo vyměněné v souladu s 
článkem 32 Prodávající odpovídá ve stejné míře jako za 
původní Zboží, a to po dobu tří (3) měsíců. Záruční doba 
vztahující se na ostatní části Zboží dle odst. 1 bude 
prodloužena pouze o období, během něhož nebylo možné 
využívat Zboží kvůli vadě zaviněné Prodávajícím. 

Bez ohledu na ustanovení článků 32–38 Prodávající 
neodpovídá za vady žádného Zboží ani jakékoli související 
nároky, náklady, škody či výdaje déle než dva (2) roky od 
původního data dodání. Kromě toho nenese Prodávající 
žádnou odpovědnost za vady jakéhokoli Zboží nebo 
jakékoli související nároky, náklady, škody či výdaje (i) 
pokud bylo Zboží použito opakovaně a/nebo pro více cest, 
je-li takové Zboží dodáváno jako spotřební obalový 
materiál; (ii) pokud je Zboží nebo jeho část jakýmkoli 
způsobem využíváno k přepravě nebo v rámci přepravy, k 
níž není Zboží původně zamýšleno; nebo (iii) pokud je 

Zboží jakýmkoli jiným způsobem používáno v rozporu s 
pokyny Kupujícího nebo k jakémukoli jinému účelu, než za 
jakým bylo takové Zboží původně dodáno. 
 

35. Jakmile Prodávající obdrží písemné upozornění dle článku 
4, bez zbytečného odkladu vadu odstraní. Náklady uvedené 
v článcích 32–38 nese Prodávající. O tom, kde bude vada 
odstraněna, rozhoduje Prodávající. Zašle-li Kupující 
upozornění podle článku 4 a nebude zjištěna žádná vada, 
za kterou by odpovídal Prodávající, má Prodávající nárok 
na náhradu prací a nákladů vzniklých v takovém důsledku. 

36. Vyžaduje-li odstranění vady Zboží zásah do jiného vybavení 
než do Zboží, odpovídá Kupující za jakékoli práce či 
náklady vzniklé v důsledku takového zásahu. 

37. Veškerá přeprava v souvislosti s opravou nebo výměnou 
Zboží probíhá na nebezpečí a náklady Prodávajícího. 
Kupující se bude v otázkách přepravy řídit pokyny 
Prodávajícího. 

Kupující hradí vícenáklady na odstranění vady, které 
Prodávajícímu vzniknou v době, kdy se Zboží nachází jinde, 
než na místě uvedeném ve Smlouvě, nebo – v případě, že 
není žádné takové místo uvedeno – na místě dodání. 

38. Nesplní-li Prodávající své povinnosti vyplývající z článku 35 
v přiměřené lhůtě, je Kupující oprávněn stanovit mu 
konečnou lhůtu ke splnění povinností písemnou výzvou. 
Pokud se jedná o závažnou vadu nebo pokud není vada 
odstraněna během konečné lhůty, je Kupující namísto toho 
oprávněn vypovědět Smlouvu písemným oznámením 
doručeným Prodávajícímu. 

39. Prodávající neodpovídá za vady vyjma vad výslovně 
uvedených v článcích 32–38. 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

40. Prodávající neodpovídá za škodu na majetku nebo zdraví 
osob způsobenou jakoukoli Dodávkou. Vznese-li třetí osoba 
vůči Prodávajícímu nebo Kupujícímu nárok na odškodnění 
za ztrátu nebo poškození podle tohoto článku, vyrozumí 
taková strana o této skutečnosti písemně druhou stranu. 

41. Strany uznávají a souhlasí, že prohlášení a záruky uvedené 
v těchto Všeobecných podmínkách v souvislosti s prodejem 
a dodáním Dodávek jsou výhradní prohlášení a záruky a 
nahrazují záruky kvality a plnění učiněné písemně, ústně či 
implicitně, ať už na základě smlouvy, z nedbalosti, 
objektivní odpovědnosti nebo jinak. Tímto jsou vyloučena 
veškerá další prohlášení a záruky zahrnující zejména 
jakékoli záruky budoucího plnění a jakékoli implicitní záruky 
týkající se prodejnosti a způsobilosti pro konkrétní účel. 

42. Prodávající v žádném případě neodpovídá za jakékoli 
následné či nepřímé škody zahrnující zejména náklady 
třetích osob (např. koncových zákazníků), ušlý zisk, ztrátu 
dobrého jména, náklady na pořízení kapitálu a náklady 
vzniklé v souvislosti s nahrazením zdrojů dodávek. Celková 
výsledná odpovědnost Prodávajícího navíc v žádném 
případě nepřesáhne kupní cenu, kterou Kupující skutečně 
zaplatil Prodávajícímu za příslušné Dodávky. 

 

VYŠŠÍ MOC 

43. Následující okolnosti jsou okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, pokud jsou překážkou plnění Smlouvy nebo 
její plnění nepřiměřeně omezují a nebylo možné je 
předvídat: pracovní spory a jakékoli další okolnosti, které 
nemohou smluvní strany nijak ovlivnit, jako je požár, válka, 
mobilizace nebo vojenská cvičení srovnatelného rozsahu, 
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zabavení majetku, obstavení majetku, omezení obchodu a 
převodu měn, povstání a občanské nepokoje, přepravní 
omezení, všeobecný nedostatek surovin, omezení dodávek 
energií a vady nebo prodlení dodávek od subdodavatelů 
způsobené takovými okolnostmi, jaké jsou uvedeny výše v 
tomto článku. 

44. Smluvní strana, která má v úmyslu dovolávat se okolností 
vylučujících protiprávnost podle článku 43, neprodleně 
písemně informuje druhou smluvní stranu o této skutečnosti 
a dále o tom, že daná okolnost přestala existovat. 

Pokud důvody pro odvolání se na případ vyšší moci zabrání 
Kupujícímu plnit své povinnosti, nahradí Kupující výdaje, 
které Prodávajícímu vznikly při zajištění a ochraně Zboží. 

45. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Všeobecných 
podmínek je kterákoli ze smluvních stran oprávněna 
Smlouvu ukončit písemnou výpovědí druhé smluvní straně 
v případě prodlení s plněním Smlouvy o více než šest 
měsíců z důvodu vyšší moci, jak je popsána v článku 43. 

DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

46. Veškeré informace vyměněné či jiným způsobem předané 
mezi smluvními stranami během trvání Smlouvy se 
považují za důvěrné, nesmí být sdělovány žádným třetím 
osobám a mohou být využívány výhradně pro účely 
Smlouvy. 

ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO 

47. Veškeré spory vznikající z těchto obchodních podmínek 
nebo ze Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, jakož 
i v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky podle 

jeho řádu třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Brno, 
Česká republika a jazykem řízení bude český nebo anglický 
jazyk. 

48. Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto obchodních 
podmínek, nebo ze Smlouvy uzavřené mezi smluvními 
stranami jakož i v souvislosti s nimi, se řídí právem České 
republiky, a to zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 

OCHRANA ÚDAJŮ 

 
49. Prodávajícímu mohou být Kupujícím poskytnuty údaje, které 

podléhají zákonům o ochraně osobních údajů, a v takovém 
případě je Prodávající zpracovává pro účely spravování 
existujícího obchodního vztahu mezi Kupujícím a 
Prodávajícím, poskytování Dodávek a souvisejících 
produktů a služeb a pro administrativní a marketingové 
účely. Prodávající zpracuje údaje výhradně v souladu 
s platnými právními předpisy. Na písemnou žádost 
Prodávající opraví jakékoli nesprávné, neúplné nebo 
zavádějící údaje. Prodávající též jednou ročně na písemnou 
žádost registrované společnosti či osoby bezplatně 
poskytne informace o tom, jaké osobní údaje o takové 
společnosti či osobě zpracovává. 

50. Bude-li Prodávající podle platných právních předpisů 
považován za zpracovatele osobních údajů jménem 
Kupujícího, zavazuje se Prodávající přijmout náležitá 
technická a organizační opatření na ochranu údajů, jak to 
vyžadují platné právní předpisy 
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