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Všeobecné obchodní podmínky pro prodej mosazných a měděných výrobků  
(dále jen „VOP“) 

 

I. Všeobecná ustanovení – uzavření smlouvy 

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „smluvní strany“) vzniká vždy písemnou formou, ať už se jedná o 

rámcovou kupní smlouvu, kupní smlouvu, dílčí kupní smlouvu či objednávku (dále jen „smlouva“).    

2. Smlouvy se vždy uzavírají minimálně ve dvojím vyhotovení, kdy originál obdrží každá ze smluvních stran. Obě smluvní 

strany prohlašují, že uznávají platnost dokumentů (kupní smlouvy, dílčí kupní smlouvy, objednávky, apod.) i v případě, že 

existují podepsané v podobě emailových kopií. Písemná forma smluvních dokumentů je zachována, je-li zaslána prodávajícímu 

e-mailem. Pro smluvní dokumenty popsané shora platí, že obě smluvní strany uznávají jejich platnost i v případě, že existují 

v podobě emailových kopií. Smluvní strany považují takto sjednaný obchod za řádně uzavřený obchodně závazkový vztah – 

kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

3. Kupující je povinen v rámci každé své objednávky uvést: 

a) Přesnou identifikaci kupujícího (uvedením obchodní firmy, sídla, IČ, DIČ, bankovního spojení), 

b) Další náležitosti obchodních listin stanovené právními předpisy, 

c) Číslo objednávky 

d) Označení požadovaného zboží (výrobek, rozměr, množství, materiál, jakost, dopravní dispozice, popř. příslušné 

normy a technické podmínky), 

e) Cena, či způsob stanovení ceny, 

f) Termín plnění, 

g) Způsob balení, 

h) Účel použití zboží, informace o způsobu jeho dalšího zpracování, 

i) Způsob přepravy zboží, místo určení a dodací parita, 

j) Datum vystavení objednávky, razítko kupujícího a podpis osoby oprávněné uzavřít dílčí kupní smlouvu 

Nebude-li objednávka kupujícího obsahovat minimální obsahové náležitosti výše uvedené, prodávající neodpovídá za případné 

škody způsobené nedostatečnou specifikací.  

4. Prodávající v systému vygeneruje potvrzení objednávky kupujícího, ve které jsou uvedeny všechny náležitosti objednávky 

uvedené v odst. 3 tohoto článku těchto VOP. V případě úpravy objednávky ze strany prodávajícího je kupující povinen potvrdit 

tuto upravenou objednávku přímo v systému prodávajícího (případně emailem). V případě, že tak kupující do 5 kalendářních 

dní neučiní, má se za to, že je objednávka ze strany kupujícího potvrzena.  

5. K uzavření smlouvy nevede přijetí objednávky, které obsahuje jakékoliv dodatky nebo odchylky, ani když takové dodatky 

nebo odchylky podstatně nemění podmínky objednávky. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento 

nový návrh kupující potvrdí a doručí zpět prodávajícímu. 

6. Změna, doplnění nebo zrušení smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím je možná výlučně písemnou formou. 

Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti mezi přítomnými dnem podpisu kupujícím a prodávajícím, nebo jinak dnem doručení 

podepsaného dodatku poslední stranou na adresu sídla druhé strany. 

 

II. Dodací podmínky a plnění smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu hmotné movité věci a jejich součásti (dále jen „zboží“), jakož i doklady, které 

se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva v souladu se smlouvou a těmito VOP. Kupující se zavazuje 

zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu. 

2. Dílčí dodávky jsou přípustné pouze v případech, kdy se tak strany výslovně dohodly ve smlouvě.    

3. Prodávající je povinen každou dodávku (i dílčí) předem včas oznámit kupujícímu nebo konečnému odběrateli. Veškeré 

dodávky musí být označeny vždy názvem, sídlem a číslem smlouvy. 

4. Veškeré náklady spojené s přepravou a odevzdáním věci v místě plnění, včetně nákladů na obaly, zabalení a zajištění zboží 

pro přepravu, případně jejich vrácení, nese prodávající, pokud smlouva nestanový jiný způsob úhrady. 

5. Místem plnění je místo uvedené ve smlouvě - sjednaná dodací parita dle příslušné doložky INCOTERMS 2010. Součástí 

dodávky je dodací list. 

6. K přechodu rizik dochází na sjednané dodací paritě dle příslušné doložky INCOTERMS 2010. 

7. Smlouva je považována za splněnou v případě, kdy bylo dodáno zboží v množství s tolerancí +/-20 % na množství od 600 

do 1 500 kg a +/-5 % nad 1 500 kg, pokud obchodní praxe nebo smlouva neuvádí jinak. 

8. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, jsou pro množství a kvalitu dodaného zboží rozhodující údaje prodávajícího.  

9. V případě, že prodávající nedodá podle potvrzené objednávky zboží kupujícímu řádně a včas, zavazuje se kupujícímu 

nahradit případné náklady vzniku škody, které by přímo souvisely s porušením povinnosti prodávajícího. Kupující a prodávající 

sjednaly, že výše škody je limitována do maximální částky 10 % z celkové ceny zboží, od kterého se tato škoda odvozuje. 

10. V případě neodebrání zboží dle dodacího termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 

0,03% z hodnoty neodebraného zboží za každý den prodlení. 

11. Kupující je povinen do 5 dnů od podpisu smlouvy prodávajícímu předložit osvědčení o registraci k DPH a aktuální výpis 

z obchodního rejstříku. Kupující je povinen prodávajícího bezodkladně písemně informovat o jakékoliv změně týkající se 

registrace k DPH, jakož i o změně sídla kupujícího či jakékoli změně týkající se členů statutárního orgánu kupujícího.  

12. V případě nesplnění součinnosti kupujícího např. v případě předložení potřebných certifikátů, povolení od úřadů, vyřízení 

vývozních licencí, otevření akreditivu, předložení zahraničních certifikátů, provedení zálohy, apod., je prodávající oprávněn 

přiměřeně posunout termíny dodání zboží kupujícímu, aniž by tím vznikl jakýkoli nárok kupujícího z důvodu opožděné 

dodávky zboží ze strany prodávajícího.  
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III. Platební podmínky 

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou ve smlouvě, která zahrnuje veškeré náklady spojené se 

zbožím, včetně balení, přepravy atd. Ke kupní ceně se připočte daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající úpravě zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena bude 

prodávajícímu uhrazena bezhotovostním bankovním převodem na základě originálu daňového dokladu – faktury (dále jen 

„faktura“). Faktura musí být doručena kupujícímu a musí obsahovat zejména: 

− číslo smlouvy  

− rozsah (množství) a předmět plnění smlouvy  

− smluvní cenu za jednotku množství a úhrnnou cenu ve sjednané měně  

− číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno 

− lhůtu splatnosti faktury; která se počítá od data vystavení faktury   

− náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH  

Přílohou faktury musí být doklad prokazující řádné dodání zboží (dodací list nebo protokol o odevzdání a převzetí zboží).  
2. Splatnost kupní ceny je uvedena ve smlouvě, popř. daňovém dokladu (faktuře). Splatnost kupní ceny se počítá od data 

vystavení. Po dohodě lze daňové doklady (faktury) zasílat v elektronické podobě. V takovém případě musí být mezi kupujícím 

a prodávajícím uzavřena smlouva o elektronickém odesílání faktur. Faktura vystavená prodávajícím bude splňovat náležitosti 

účetního a daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, jakož i náležitosti dle článku III (1) a VII (3) VOP. 

Fakturu, která uvedené náležitosti neobsahuje, je kupující oprávněn prodávajícímu vrátit a o dobu, po kterou byl prodávající 

v prodlení s vystavením a doručením řádné faktury, se doba splatnosti této faktury prodlužuje. 

3. Kupní cena je uhrazena dnem připsání netto hodnoty fakturované částky na účet prodávajícího. Kupující není oprávněn 

zadržovat kupní cenu nebo její část za účelem započtení vzájemných pohledávek, včetně kompenzací případných reklamačních 

nároků či škod. 

4. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a žádat náhradu vzniklé škody. 

Neodstoupí-li prodávající od smlouvy, není povinen po dobu prodlení kupujícímu dodávat zboží dle původní nebo nové 

smlouvy a neodpovídá z toho důvodu za jakoukoli škodu. 

5. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech ostatních 

smluv s kupujícím, aniž to znamená porušení těchto smluv či porušení povinnosti prodávajícího, přičemž v těchto případech 

ani nevzniká právo kupujícího na odstoupení od smluv.  

6. Pokud byla ve Smlouvě sjednána platba předem, považuje se prodlení Kupujícího se zaplacením za podstatné porušení 

Smlouvy. Je-li úhrada kupní ceny sjednána ve splátkách, stane se při prodlení s úhradou jedné ze splátek splatná celá kupní 

cena. 

7.  Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen na výzvu prodávajícího potvrdit uznání dluhu, popřípadě uznat 

dluh s přímou vykonatelností a dohodnout splátkový kalendář sepsaný formou notářského zápisu.  

8. Prodávající je oprávněn v případě opakovaného prodlení s úhradou závazků kupujícího nebo v případě zjištění okolností 

znamenajících zhoršení ekonomické situace kupujícího změnit jednostranně platební podmínku. O této skutečnosti je povinen 

písemně informovat kupujícího. 

9. V případě prodlení s peněžitým závazkem je kupující povinen hradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,045% z dlužné 

částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 20 dnů ode dne vystavení vyúčtování úroků z prodlení. 

Zaplacením úroku z prodlení ze strany kupujícího není jakýmkoli způsobem dotčen nárok na náhradu škody ze strany 

prodávajícího. 

10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

11. Prodávající poskytuje Kupujícímu kreditní (úvěrový) limit určený k nákupu zboží dle Smlouvy. Výše limitu je Kupujícímu 

ke dni podpisu této smlouvy známa. Pokud celková suma jakýchkoliv pohledávek Prodávajícího za Kupujícím (bez ohledu na 

lhůtu jejich splatnosti anebo na právní titul vzniku) z jakékoliv Smlouvy dosáhne hodnotu kreditního (úvěrového) limitu, je 

Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží pouze na základě předplatby anebo jiných zajištěných platebních podmínek 

stanovených Prodávajícím. V případě snížení kreditního limitu pojišťovnou tak, že tento limit nepokryje aktuální stav aktivních 

pohledávek, je Prodávající oprávněn u objednávek potvrzených po této změně kreditního limitu, změnit jednostranně platební 

podmínku ve smyslu zkrácení splatnosti či požadovat dodatečné zajištění pohledávky. O této skutečnosti je povinen písemně 

informovat Kupujícího. Prodávající je oprávněn v případě opakovaného prodlení s úhradou závazků Kupujícího, snížení 

pojistného limitu pojišťovnou nebo v případě zhoršení ekonomické situace Kupujícího jednostranně změnit platební podmínku. 

O této skutečnosti je Prodávající povinen písemně informovat Kupujícího. 

 

IV. Podmínky cen kovu a fixace směnných kurzů 

Fixace kovu stanovená kupujícím je závazná. Kupující je povinen vyrovnat každou jednotlivou fixaci kovu nejpozději do 

90 dnů od data nákupu. Pokud fixní množství kovu není vypořádáno nákupem produktů, je prodávající oprávněn zvýšit fixní 

cenu o hodnotu aktuálního contanga na Londýnské burze kovů (LME) platného v 91. den od stanovení příslušné fixace 

(hodnota contanga je definována jako rozdíl mezi oficiálním hotovostním vypořádáním a oficiálním 3měsíčním vypořádáním). 

Tento systém se uplatní při uplynutí každého následného 90. dne trvání nevypořádané fixace do úplného odebrání fixního 

objemu. 

Konečným termínem pro vypořádání každé jednotlivé fixace je 12 měsíců od data jejího stanovení. Pokud není fixní množství 

kovu vypořádáno odběrem definovaných produktů z výroby společnosti ke konci uvedeného období, je prodávající oprávněn 

vyfakturovat kupujícímu ztrátu plynoucí z uzavření nevyužité fixace (pokud je úroveň LME převedená na fakturační měnu při 

konci fixace nižší než při jejím stanovení). 

Při vypořádání více fixací k různým datům se uplatní obecné pravidlo, podle něhož se postupuje od nejdříve stanovených fixací 

k posledním stanoveným fixacím bez ohledu na fixní úroveň LME (metoda FIFO).  
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Prodávající je oprávněn určit limit maximálního celkového množství fixovaného kovu v závislosti na výši pojistného limitu 

kupujícího. 

 

V. Reklamace 

1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou zboží má v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. 

2. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při zjištění poškození zboží při přepravě 

je kupující povinen s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky (komerční zápis). 

3. Písemné oznámení o vadách (reklamace) musí obsahovat: 

- identifikaci vadného zboží (číslo smlouvy – lze doložit fotografií). 

- množství vadného zboží (počet kusů nebo hmotnosti).   

- popis vady nebo určení, jak se projevuje (s případným doložením fotodokumentace nebo zasláním vzorku) 

4. Nároky kupujícího při dodávce vadného zboží zanikají, nejsou-li oznámeny písemně prodávajícímu: 

- ve lhůtě 3 dnů u zjevných vad od data přechodu nebezpečí škody na zboží 

- ve lhůtě 30 dnů u skrytých vad od data přechodu nebezpečí škody na zboží,  

to vše v případě, že smlouva nestanoví jinak. 

5. Reklamace musí být uplatněna neprodleně elektronickou poštou prodávajícího a následně potvrzena doporučeným dopisem. 

Uplatnění reklamace a popis reklamovaných vad je třeba řádně doložit.  

6. Po uplatnění reklamace nesmí kupující bez písemného souhlasu prodávajícího se zbožím až do vyřízení reklamačního řízení 

disponovat způsobem, který by ztížil nebo znemožnil přezkoušení oprávněnosti reklamace či její části nestrannou kontrolní 

osobou.  

7. Na žádost prodávajícího je kupující povinen jednat o reklamaci za účasti zástupce prodávajícího na místě, kde vada byla 

zjištěna, nebo kde se reklamované zboží nachází. 

8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout nejpozději do 30 dnů od okamžiku podání zprávy o vadách kupujícím. 

9. V případě oprávněnosti reklamace je prodávající oprávněn dle svého uvážení: 

- chybějící zboží doplnit, nebo odstranit vadu, nebo za původních podmínek uskutečnit náhradní dodávku, nebo poskytnout 

slevu. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy 

1. Pokud jedna ze smluvních stran poruší podstatným způsobem níže uvedené závazky, má druhá smluvní strana právo zcela 

nebo zčásti odstoupit od smlouvy. Za podstatné porušení závazku se považuje:  

- porušení platebních podmínek kupujícím  

- porušení dodacích nebo odběrních podmínek, pokud nejsou oběma smluvními stranami smlouvou stanoveny jinak 

2. Smluvní strana má právo zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že  

- druhá smluvní strana je označena jako nespolehlivá osoba ve smyslu zákona o DPH;  

- druhou smluvní stranu zastupuje osoba, která je označena jako nespolehlivá osoba ve smyslu zákona o DPH;  

- člen statutárního orgánu druhé smluvní strany je označen jako nespolehlivá osoba ve smyslu zákona o DPH. 

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran, s výjimkou smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 

škody, vzniklých práv z vad, práv ze zajištění a ujednání, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat i po odstoupení od 

smlouvy (např. povinnost mlčenlivosti, práva průmyslového a duševního vlastnictví atd.). 

 

VII. Dodání zboží do jiného členského státu EU a vývoz zboží mimo ES  

1. Kupující je povinen před uskutečněním dodávky zboží oznámit prodávajícímu písemně: 

- údaj o registraci k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v členském státě EU a daňové identifikační číslo, 

- teritoriální určení zboží (tj. zda je zboží určeno k bezprostřední přepravě z ČR do jiného členského státu EU=dodání 

do jiného členského státu EU nebo mimo prostor EU=vývoz), 

- v případě vývozu zboží (mimo EU) poskytnout prodávajícímu písemné prohlášení o tom, že kupující v ČR nemá sídlo, 

provozovnu ve smyslu úpravy v oblasti DPH nebo místo podnikání. 

2. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat prodávajícího, dojde-li k jakékoli změně skutečností uvedených 

v předcházejícím odstavci těchto VOP.  

3. V případě, že přepravu zboží nezajišťuje prodávající, je kupující zajišťující přepravu nejpozději do 10 dnů po dodání zboží 

povinen předložit prodávajícímu: 

-  v případě vývozu rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, případně jiné listinné důkazní prostředky 

prokazující výstup zboží (např. nákladní list) 

-  v případě dodání zboží do jiného členského státu písemné prohlášení kupujícího či zmocněné třetí osoby, že zboží bylo 

přepraveno do jiného členského státu a dále doložit skutečnost, že zboží bylo skutečně přepraveno z území státu 

odeslání zboží do jiného členského státu EU, alespoň jednou další listinou (např. nákladním listem).  

4. Pokud nebudou splněny podmínky pro uplatnění osvobození zboží od daně dle ustanovení zákona o DPH platného na území 

státu odeslání zboží, bude k ceně zboží připočtena daň platná na území tohoto státu.  

5. V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 1., 2. a 3. tohoto článku VOP, nebo pokud kupující jiným způsobem 

poruší výše uvedené povinnosti, zejména pokud se písemnosti uvedené v odstavci 3. tohoto článku VOP ukážou být nepravdivé 

či neprůkazné, je kupující povinen uhradit prodávajícímu částku DPH a související sankce uložené v důsledku toho 

prodávajícímu správcem daně (zejména úrok z prodlení a penále), a to do 15 dnů ode dne oznámení její výše prodávajícím. 

 

VIII. Ručení za DPH v případě prodávajícího, který je plátcem ve smyslu zákona o DPH 

1. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) a není mu známo, že by s ním bylo zahájeno řízení o jeho zařazení mezi nespolehlivé plátce. 
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2. Prodávající je povinen kupujícímu písemně oznámit jakoukoliv změnu ve skutečnostech, o kterých učinil prohlášení dle 

předchozího odstavce, a to do 3 dnů po vzniku takové změny. 

3. Prodávající, který je plátcem ve smyslu zákona o DPH, je povinen poskytnout kupujícímu pro účely plateb kupní ceny dle 

Smlouvy platební údaje pouze k takovému účtu, který je: 

(a) vedený poskytovatelem platebních služeb v České republice; a 

(b) zveřejněný správcem daně v souladu s § 109 zákona o DPH. 

4. V případě, že se některé z prohlášení prodávajícího uvedených v odst. 1 tohoto článku ukáže být nepravdivým, nebo dojde 

ke změně skutečností v prohlášení uvedených, nebo pokud prodávající neposkytne kupujícímu platební údaje dle odstavce 3 

tohoto článku nebo pokud kupující usoudí, že se může jiným způsobem dostat do pozice ručitele ve smyslu zákona o DPH, má 

kupující právo postupovat v souladu s §109a zákona o DPH a dle vlastního uvážení uhradit DPH za zdanitelná plnění správci 

daně za prodávajícího; touto úhradou se bez dalšího kupní cena (cena zdanitelného plnění) včetně DPH snižuje o částku DPH. 

5. V případě, že vznikne ručení kupujícího za nezaplacenou DPH prodávajícího podle § 109 zákona o DPH, a kupujícímu 

vznikne povinnost zaplatit za prodávajícího dlužnou DPH a zaplatí ji, je prodávající povinen kupujícímu nahradit všechny 

náklady vzniklé v souvislosti se zaplacením DPH kupujícím za prodávajícího, a to do 3 dnů ode dne, kdy prodávající vyzve 

kupujícího k uhrazení těchto nákladů.  

6. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

IX. Ochrana důvěrných informací  

1. Za důvěrné informace se považuje obsah smlouvy, dodatků a příloh, výrobní, cenové a rozpočtové informace, jakož i 

technologické postupy výroby, know-how výrobního produktu, včetně veškerých informací a patentů, týkající se technických 

a technologických postupů při výrobě, včetně používaných materiálů, směsí a nářadí. Důvěrné informace jsou i jakékoli další 

informace, které souvisí s plánováním a technologickým postupem při výrobě zboží, jež tvoří předmět obchodně-závazkových 

vztahů.  

2. Za důvěrné informace se považují i osobní údaje, které jsou poskytnuty pro účely rubriky jednotlivých smluv. 

3. Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k důvěrným informacím 

nepovolenými osobami, neoprávněným přenosům nebo zpracování či jejich jinému zneužití. Tato povinnost platí i 3 roky po 

splnění smlouvy. 

 

X. Vyšší moc 

Klausule vyšší moci (Force Majeure) Mezinárodní Obchodní Komory (ICC Publikace č. 421) tvoří nedílnou součást tohoto 

kontraktu. V případě, že prodávající nebude schopen splnit své povinnosti vůči kupujícímu z důvodu zásahu vyšší moci, 

pozastaví prodávající splnění svých povinností vůči kupujícímu až do doby až do doby skončení zásahu vyšší moci. Prodávající 

je povinen o tomto neprodleně informovat kupujícího. V případě, že událost způsobená vyšší mocí trvá déle jak 3 měsíce, je 

kterákoli strana oprávněna odstoupit od smlouvy. Za vyšší moc se považují vnější, nepředvídatelné a nevyhnutelné události ve 

výrobním procesu či přepravě zboží. Jedná se zejména o přírodní katastrofy - nedostatek surovin a energie, požár, válka a 

nepokoje, epidemie či vyhlášení nouzového stavu, závažné provozní havárie a jiné události, za které prodávající nenese žádnou 

odpovědnost bez ohledu na to, zda k nim dojde v podnikání prodávajícího či v podnikání třetí strany ve výrobě či přepravě 

zboží.     

 

XI. Cenová doložka 

Je-li ve smlouvě ujednána cenová doložka, upraví se kupní cena věci dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům, přičemž 

se vždy přihlédne k cenovým změnám hlavních surovin potřebných k vyrobení věci.  

 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto VOP platí v plném rozsahu, pokud si smluvní strany nedohodnou v příslušné smlouvě některé podmínky jinak či odlišně 

od těchto VOP. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a smlouvou mají přednost jednotlivá ustanovení smlouvy. 

Uzavřená smlouva včetně těchto VOP výhradně řídí vztah mezi prodávajícím a kupujícím.  

2. Smluvní strany zasílají jakékoliv písemnosti na kontaktní adresy uvedené v rubrice smlouvy. Každá ze smluvních stran musí 

neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně změnu své kontaktní adresy. Ke změně dochází dnem uvedeným 

v písemném oznámení. Stejně budou smluvní strany postupovat při změně bankovních spojení uvedených v rubrice smlouvy a 

rovněž při změnách svých online e-mailových adres a telefonních spojení.  

3. Jakékoliv změny smlouvy nebo těchto VOP musí být učiněny formou písemné dohody obou smluvních stran. 

4. Vztahy smlouvou nebo VOP neupravené se řídí právním řádem ČR.  

5. Pro veškeré spory vzniklé z plnění, je sjednána pravomoc věcně příslušného soudu ČR. 

6. Smlouva se uzavírá v českém jazyce nebo v jiném světovém jazyce. Rozhodující text, vzhledem k podřízenosti smlouvy 

českému právu a českému sudišti, je vždy český jazyk smlouvy.  
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