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Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží ze strany společnosti Medimarket s.r.o.
(dále jen „Dodavatelské podmínky“)
verze 1.0, platná od 15.10.2015
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Aplikace Dodavatelských podmínek
Předmět
Dodavatelských
podmínek.
Tyto
Dodavatelské podmínky upravují smluvní podmínky
dodávek Zboží ze strany Dodavatele Zákazníkovi.
Součást Smlouvy. Tyto Dodavatelské podmínky
tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavřených
mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jejichž
předmětem
je
dodávka
Zboží.
Společně
se Smlouvou představují Dodavatelské podmínky
úplnou dohodu Smluvních stran.
Předchozí ujednání. Jakákoli ústní nebo písemná
ujednání, prohlášení, oznámení, záruky a obchodní
praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem
nezahrnuté ve Smlouvě či v těchto Dodavatelských
podmínkách nebudou pro žádnou Smluvní stranu
závazné. Smluvní strany prohlašují, že se neopírají
ani nebyly ovlivněny žádnými prohlášeními druhé
Smluvní strany, které nejsou obsaženy ve Smlouvě
či v těchto Dodavatelských podmínkách. Výslovně
platí, že Smlouva společně s těmito Dodavatelskými
podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či
ústní dohody jakéhokoli charakteru a veškeré další
dokumenty týkající se dodávek Zboží mezi
Dodavatelem a Zákazníkem, které byly předmětem
úvah či jednání Smluvních stran před uzavřením
příslušné Smlouvy.
Vztah ke Smlouvě a obchodním podmínkám
Zákazníka. V případě rozporů mezi Smlouvou a
ustanoveními těchto Dodavatelských podmínek mají
ustanovení Smlouvy přednost před rozpornými
ustanoveními Dodavatelských podmínek. Smluvní
strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní
podmínky Zákazníka se nebudou aplikovat na
smluvní vztahy upravené těmito Dodavatelskými
podmínkami, pokud nebude v příslušné Smlouvě
výslovně
dohodnuta
aplikace
konkrétně
specifikovaných ustanovení obchodních podmínek
Zákazníka.
Vztah k obchodním zvyklostem. Smluvní strany
tímto prohlašují, že se v jejich právním styku
nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným
obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní
zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost
před ustanoveními Občanského zákoníku, jež
nemají donucující účinky.
Závaznost. Uzavřením Smlouvy Smluvní strany
vstupují do všech práv a povinností Smluvních stran
obsažených v těchto Dodavatelských podmínkách a
z těchto Dodavatelských podmínek vyplývajících.
Definice pojmů
V těchto Dodavatelských podmínkách jsou vedle
definic
uvedených
v textu
Dodavatelských

podmínek užívány také následující definované
pojmy:
„Dodavatel“ znamená společnost Medimarket s.r.o.,
IČO: 25224158, se sídlem Mikulášské nám. 628/4,
326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn.
C 10296. Za Dodavatele se dále považuje případný
právní nástupce Dodavatele.
„Dodání“ znamená řádné splnění závazku
Dodavatele dodat Zákazníkovi Zboží v souladu
s článkem 7 těchto Dodavatelských podmínek.
„E-shop“ znamená e-shop Dodavatele dostupný na
webových stránkách www.medimarketsro.cz, který
slouží k obchodování se zdravotnickým materiálem
a souvisejícími výrobky.
„E-mail Zákazníka“ znamená kontaktní e-mail
Zákazníka uvedený v evidenci Dodavatele, případně
jiný e-mail sdělený Dodavateli písemnou formou
(např. v rámci Objednávky) pro účely komunikace
se Zákazníkem.
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
„Objednávka“
znamená
návrh
Smlouvy
vyhotovený Zákazníkem v souladu se článkem 3.3
Dodavatelských podmínek.
„Pověřené osoby“ znamenají osoby výslovně
pověřené Dodavatelem k provádění činností
specifikovaných v rámci těchto Dodavatelských
podmínek.
„Převzetí“ znamená faktický úkon provedený
Zákazníkem nebo třetí osobou jménem Zákazníka,
kterým bude Zboží převzato Zákazníkem od
Dodavatele během Dodání či po Dodání Zboží, a to
v souladu s článkem 7.7 těchto Dodavatelských
podmínek.
„Smlouva“
znamená
smlouvu
uzavřenou
Smluvními stranami v souladu s článkem 3 těchto
Dodavatelských podmínek, jejímž předmětem má
být dodávka Zboží ze strany Dodavatele
Zákazníkovi.
„Smluvní cena“ znamená cenu placenou
Zákazníkem
Dodavateli
dle
článku
4
Dodavatelských podmínek bez DPH.
„Smluvní strana“ resp. „Smluvní strany“ znamená
jednotlivě, resp. společně Dodavatele a/nebo
Zákazníka.
„Telefon Zákazníka“ znamená kontaktní telefon
Zákazníka uvedený v evidenci Dodavatele, případně
jiný telefonní kontakt sdělený Dodavateli písemnou
formou (např. v rámci Objednávky) pro účely
komunikace se Zákazníkem.
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„Zákazník“ znamená druhou Smluvní stranu, se
kterou Dodavatel uzavírá Smlouvu za účelem
Dodání Zboží. Zákazníkem může být pouze
podnikající fyzická či právnická osoba. Za
Zákazníka se dále považuje právní nástupce
Zákazníka.
„Zboží“ znamená jednotlivě nebo dle množství
určenou movitou věc či movité věci, které se
Dodavatel na základě Smlouvy zavazuje dodat
Zákazníkovi. Zboží v sobě zahrnuje také veškeré
věci, služby a práva související s dodávkou Zboží
uvedené ve Smlouvě či těchto Dodavatelských
podmínkách. Zboží může být ve Smlouvě označeno
jako zboží, předmět koupě, předmět dodávky či
jinak.
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Proces uzavírání Smlouvy
Výběr Zboží. Seznam dostupných výrobků, včetně
jejich ceny a bližší specifikace, je dostupný na Eshopu Dodavatele a dále v tištěných katalozích,
které Dodavatel zpřístupňuje Zákazníkům pomocí
Pověřených osob či jinak. Svou registrací v evidenci
Dodavatele Zákazník potvrzuje, že je odborníkem
v oblasti zdravotnictví a disponuje zevrubnými
znalostmi o řádném a bezpečném užití výrobků
nakupovaných od Dodavatele.
Předmět Smlouvy. Smlouvou se Dodavatel zavazuje
dodat Zákazníkovi Zboží a převést na něho
vlastnické právo k tomuto Zboží a Zákazník se
zavazuje Zboží převzít, přijmout jej do svého
vlastnictví a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou
Smluvní cenu. Smlouvy je možné uzavírat výlučně s
fyzickými či právnickými osobami podnikajícími
dle příslušných právních předpisů.
Objednávka. Za Objednávku a současně návrh na
uzavření Smlouvy se považuje: (i) elektronická
objednávka Zboží provedená Zákazníkem v rámci
E-shopu, nebo (ii) objednávka Zboží vyhotovená
Zákazníkem na tiskopisu, která bude předána
Pověřeným osobám Dodavatele či jinak doručená
Dodavateli. Tiskopis Objednávky je dostupný ke
stažení na E-shopu a na vyžádání u Dodavatele a
Pověřených osob. Zákazník je v rámci Objednávky
povinen vyplnit všechny údaje, které mají být dle
popisu jednotlivých kolonek Objednávky vyplněny.
Identifikační údaje Zákazníka mohou být na
tiskopisu nahrazeny razítkem obsahujícím příslušné
informace. Pro vyloučení pochybností se za návrh
na uzavření Smlouvy nepovažuje samotné uvedení
jednotlivých výrobků na E-shopu ani jiná nabídka
dodávek učiněná Dodavatelem reklamou, v katalogu
nebo vystavením výrobků.
Postup Dodavatele při dostupnosti Zboží. Po
obdržení Objednávky Dodavatel bez zbytečného
odkladu, obvykle do konce následujícího
pracovního dne, ověří dostupnost požadovaného
Zboží na svém skladě. Pokud je Zboží požadované
ze strany Zákazníka dostupné, Dodavatel zašle na E-

3.5

3.6

3.7

4.
4.1

mail Zákazníka bez zbytečného odkladu písemnou
akceptaci Objednávky. Pokud Zákazník nemá
v evidenci Dodavatele e-mail uveden, Dodavatel
informuje Zákazníka na Telefonu Zákazníka a
Smlouva bude uzavřena postupem dle článku 3.7
Dodavatelských podmínek.
Postup Dodavatele při nedostupnosti Zboží. Pokud
Zboží není momentálně dostupné, Dodavatel o této
skutečnosti bude Zákazníka informovat na Telefonu
Zákazníka. V návaznosti na předpokládanou
dostupnost Zboží se Smluvní strany mohou
dohodnout na zrušení Objednávky, případně na její
změně, zejména pozdějším dodání Zboží, úpravě
množství Zboží, dodání alternativního Zboží či
jakékoli jiné úpravě Objednávky. V návaznosti na
takovou případnou úpravu Objednávky Dodavatel
zašle na E-mail Zákazníka akceptaci takto
pozměněné Objednávky, a to těm Zákazníkům, kteří
mají v evidenci Dodavatele E-mail Zákazníka
uveden. U Zákazníků, kteří E-mail Zákazníka
evidovaný nemají, se bude aplikovat postup dle
článku 3.7 Dodavatelských podmínek.
Uzavření Smlouvy. Ve vztahu k Zákazníkům, kteří
mají v evidenci Zákazníka uveden E-mail
Zákazníka, je Smlouva uzavřena výlučně
okamžikem, kdy je na E-mail Zákazníka doručeno
písemné potvrzení Dodavatele (i) o akceptaci
Objednávky dle článku 3.4 Dodavatelských
podmínek, nebo (ii) o akceptaci upravené
Objednávky podle článku 3.5 Dodavatelských
podmínek. Za účelem ověření doručení příslušného
potvrzení Dodavatele o akceptaci se Zákazník
zavazuje potvrdit obdržení daného e-mailu
potvrzením o přečtení e-mailu v rámci svého emailového klienta.
Uzavření Smlouvy při absenci E-mailu Zákazníka.
V případě Zákazníků, kteří nemají E-mail
Zákazníka v evidenci Dodavatele uveden (např.
z důvodu, že e-mail nepoužívají), je Smlouva
uzavřena Dodáním Zboží dle příslušné Objednávky,
případně Objednávky upravené dle článku 3.5
Dodavatelských podmínek.
Smluvní cena a platební podmínky
Výše Smluvní ceny. Zákazník je povinen zaplatit
Dodavateli Smluvní cenu sjednanou Smluvními
stranami ve Smlouvě. Na určení Smluvní ceny se
použije (i) cena uvedená v E-shopu v okamžiku
vyhotovení Objednávky v případě Objednávek
provedených v rámci E-shopu, (ii) cena uvedená v
katalogu Dodavatele v okamžiku doručení příslušné
Objednávky Dodavateli v případě Objednávek
vyhotovených na základě katalogu, nebo (iii) cena
platná v okamžiku změny Objednávky podle článku
3.5 Dodavatelských podmínek. Dodavatel si
vyhrazuje kdykoli před uzavřením Smlouvy podle
článku 3.6 Dodavatelských podmínek informovat
Zákazníka o tom, že se cena uvedená v E-shopu či
katalogu nebude aplikovat. V takovém případě je

Stránka 2 (z 10)

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží ze strany společnosti Medimarket s.r.o., verze 1.0, platná od 15.10.2015

nutné projednat se Zákazníkem, jakým způsobem
dojde ke změně Smluvní ceny postupem dle článku
3.5 Dodavatelských podmínek.
4.2 Obsah Smluvní ceny. Smluvní cena zahrnuje vedle
vlastní hodnoty Zboží také náklady na jeho balení
provedené v souladu s článkem 6 Dodavatelských
podmínek. Pokud se Smluvní strany nedohodnou
jinak, Zákazník je povinen zaplatit veškeré Zboží,
které převezme navíc oproti množství sjednanému
ve Smlouvě. Zákazník na sebe v souladu s
ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2
Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny
okolností.
4.3 Vznik povinnosti zaplatit Smluvní cenu. Pokud
Smlouva nestanoví jinak, vzniká Dodavateli právo
na zaplacení a Zákazníkovi povinnost zaplatit
Dodavateli Smluvní cenu na základě faktury, kterou
je Dodavatel oprávněn vystavit v okamžiku, kdy
proběhne Dodání Zboží Zákazníkovi v souladu s
článkem 7.6 Dodavatelských podmínek. Úhrada
Smluvní ceny bude Zákazníkem provedena
bezhotovostním převodem na bankovní účet
Dodavatele uvedený na příslušné faktuře. Lhůta
splatnosti faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dní
ode dne jejího vystavení, není-li sjednána jiná lhůta
splatnosti. Za okamžik zaplacení fakturované částky
se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka
připsána na bankovní účet Dodavatele.
4.4 Náležitosti
Faktury.
Faktury
vystavované
Dodavatelem budou obsahovat náležitosti dle
příslušných právních předpisů, zejména:
(i) identifikaci Smlouvy (případně Objednávky);

4.9

(ii) Dodavatel bude oprávněn pozastavit dodávky
jakéhokoli jiného Zboží, které si Zákazník
případně od Dodavatele objednal, dokud
nebude příslušná neuhrazená platba zaplacena,
přičemž v takovém případě bude Zákazník
povinen
nahradit
Dodavateli
veškeré
související náklady, výdaje a škody vzniklé
Dodavateli; a
(iii) pokud Zákazník nezaplatí Smluvní cenu nebo
jakoukoli její část ani do třiceti (30)
kalendářních dní po lhůtě splatnosti, je
Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit dle
podmínek
článku
14
Dodavatelských
podmínek, a to písemným oznámením
doručeným Zákazníkovi. V takovém případě
bude Zákazník povinen nahradit Dodavateli
veškeré náklady, výdaje a škody vzniklé
Dodavateli.
5.
5.1

(ii) identifikaci a množství Zboží;
(iii) identifikaci Smluvních stran;
(iv) výši Smluvní ceny;
(v) splatnost faktury.
4.5

4.6

4.7

4.8

Vrácení Faktury. Výlučně v případě, že faktura
nebude obsahovat náležitosti dle § 435 Občanského
zákoníku, bude Zákazník oprávněn vrátit fakturu
Dodavateli, a to do tří (3) pracovních dnů od jejího
doručení Zákazníkovi. V takovém případě běží lhůta
splatnosti ode dne doručení nové opravené Faktury.
Elektronická fakturace. Smluvní strany výslovně
souhlasí s elektronickou fakturací ve smyslu § 26
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Další okolnosti placení Smluvní ceny. Bankovní
poplatky Zákazníka spojené s platbami Dodavateli
hradí Zákazník. Strany výslovně sjednávají, že
Zákazník nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění
v případě, že uhradí Smluvní cenu či její část před
okamžikem její splatnosti.
Pozastavení plateb. Smluvní strany výslovně
sjednávají, že Zákazník není oprávněn pozdržet
žádnou platbu jakékoli části Smluvní ceny z důvodu
vad Zboží nebo jiných tvrzených nároků Zákazníka
vůči Dodavateli.

Prodlení Zákazníka s placením Smluvní ceny.
V případě prodlení Zákazníka se zaplacením
jakékoli splatné části Smluvní ceny:
(i) Dodavatel bude oprávněn požadovat po
Zákazníkovi a Zákazník bude povinen zaplatit
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět
setin procenta) z dlužné částky za každý
započatý den prodlení; a

5.2

5.3

Náležitosti Zboží
Množství Zboží. Dodavatel je povinen dodat Zboží
v množství sjednaném ve Smlouvě. Vyplývá-li však
ze Smlouvy nebo z povahy Zboží, že množství
Zboží je určeno pouze přibližně, je Dodavatel
oprávněn určit množství Zboží, které bude dodáno,
a to s maximální odchylkou ±5% oproti původně
přibližně stanovenému množství. Pokud v tomto
případě dojde k navýšení množství Zboží, má
Dodavatel právo na zaplacení navýšeného množství
Zboží v souladu se způsobem určení Smluvní ceny
sjednaným ve Smlouvě. Při snížení množství Zboží
nebude Smluvní cena snížena.
Jakost a provedení Zboží. Dodavatel je povinen
dodat Zboží v jakosti a provedení odpovídajícím
standardní jakosti a provedení daného Zboží, a
pokud takové standardy nejsou výrobcem
stanoveny, pak v jakosti a provedení obvyklém u
podobného zboží. Zboží musí odpovídat všem
závazným
ustanovením
technických
a
bezpečnostních norem platných pro daný typ Zboží
v České republice. Veškeré Zboží bude nové a
nepoužité, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
Dokumentace dodávaná se Zbožím. Dodavatel je
povinen dodat Zákazníkovi společně se Zbožím
pouze dokumentaci, kterou ke Zboží přikládá jeho
výrobce případně distributor. Tato dokumentace
bude předána bez jakýchkoli úprav, tj. mj. v jazyce,
ve kterém je tato dokumentace výrobcem či
distributorem připravena.
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5.4

5.5

5.6

6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

Nakládání s dokumentací. Veškerá dokumentace,
data a jiné informace předané Zákazníkovi
Dodavatelem nesmí být Zákazníkem použity pro
jiný účel než užití Zboží. Bez předchozího
písemného souhlasu Dodavatele nesmí být tato
dokumentace rozmnožována či zpřístupňována
jakékoli třetí osobě. Veškerá dokumentace
nepředaná
se Zbožím
dle
článku
5.3
Dodavatelských podmínek zůstává majetkem
Dodavatele a Zákazník je povinen ji Dodavateli na
základě jeho případné výzvy vrátit ve všech
exemplářích a případných kopiích.
Právo užití a licence. Dodavatel zůstává výhradním
vlastníkem veškerých práv k předmětům duševního
vlastnictví a know-how, která budou případně
inkorporována
do
dokumentace
předané
Zákazníkovi dle Smlouvy. Na Zákazníka zároveň,
s výjimkou užití specifikovaného v článku 5.4 výše,
nepřechází žádné vlastnické právo, licence ani právo
užití těchto práv k předmětům duševního vlastnictví
ani know-how.
Archivace. Dodavatel je povinen uchovávat
záznamy vztahující se k Zboží dodávanému dle
Smlouvy pouze po dobu stanovenou příslušnými
právními předpisy.
Doprava a balení
Způsob dopravy. Způsob dopravy uvede Dodavatel
v rámci Objednávky. Jedná se o (i) zaslání Zboží
pomocí poskytovatele poštovních služeb, nebo (ii)
osobní odběr na adrese Barrandova 4, 326 00 Plzeň.
Mezi Zákazníkem a Dodavatelem může být
sjednáno také doručení Zboží pomocí Pověřených
osob; pro vyloučení pochybností však platí, že tento
způsob dopravy nemůže Zákazník nárokovat.
Balení Zboží. Dodavatel je povinen Zboží zabalit
způsobem nezbytným pro způsob dopravy sjednaný
ve Smlouvě. Náklady na obvyklé zabalení Zboží
jsou zahrnuty v Smluvní ceně. Dodatečné náklady
související se zvláštními požadavky Zákazníka na
balení ponese v plném rozsahu Zákazník a uhradí je
Dodavateli na základě faktury Dodavatele. Na obalu
Zboží musí být obsažena případná značení
vyžadovaná
příslušnými
právními
předpisy
upravujícími výrobu, užívání a nakládání s
nebezpečnými a toxickými látkami.
Místo a termín Dodání Zboží
Místo Dodání. Místo Dodání uvede Zákazník
v rámci Objednávky a následně bude sjednáno ve
Smlouvě. Dodavatel dodává Zboží výlučně na
území České republiky.
Termín Dodání a další podmínky Dodání. Zákazník
v rámci Objednávky uvede požadovaný termín
Dodání. Závazný termín Dodání bude nicméně
uveden až v potvrzení Objednávky podle článku 3.6
Dodavatelských podmínek. Dodavatel bude usilovat
o Dodání Zboží v co nejkratším možném termínu při

7.3

7.4

7.5

7.6

zohlednění sjednaného způsobu dopravy. Při využití
Dodání Zboží pomocí Pověřených osob probíhá
Dodání standardně jednou až dvakrát týdně,
nejčastěji do dvou týdnů od uzavření Smlouvy dle
článku 3.6 Dodavatelských podmínek. Při využití
poskytovatele poštovních služeb je Zboží
standardně odesláno do 14 dnů od uzavření
Smlouvy dle článku 3.6 Dodavatelských podmínek
a následně doručeno dle podmínek zvoleného
produktu přepravních služeb.
Předpokládaný posun termínu Dodání. Pokud
Dodavatel předvídá Dodání Zboží později o více
než 10 dní oproti termínu sjednanému ve Smlouvě,
informuje o této skutečnosti Zákazníka, se kterým se
dohodne na dalším postupu.
Pozdní Dodání Zboží. Pokud Dodavatel nesplní
svou povinnost dodat Zboží v termínu Dodání
sjednaném ve Smlouvě, případně prodlouženém na
základě dohody se Zákazníkem, a to z důvodů
výlučně přičitatelných Dodavateli, bude Dodavatel
povinen zaplatit Zákazníkovi jakožto jedinou a
výlučnou formu náhrady škody smluvní pokutu ve
výši 0,05 % (pět setin procenta) z hodnoty zpožděné
dodávky za každý dokončený týden prodlení,
nejvýše však 5 % (pět procent) Smluvní ceny.
Nárok na uhrazení této smluvní pokuty Zákazníkovi
vznikne teprve při Dodání Zboží nebo okamžikem
odstoupení Zákazníka od Smlouvy v souladu se
článkem 14 Dodavatelských podmínek.
Dřívější Dodání. Dodavatel je výslovně oprávněn
dodat Zboží před termínem Dodání sjednaným ve
Smlouvě. Zákazník je povinen k tomu poskytnout
Dodavateli nezbytnou součinnost, pokud takovému
Dodání nebudou bránit závažné skutečnosti.
Dodání. K Dodání Zboží dojde v okamžiku splnění
jakékoli z následujících podmínek:
(i) Zboží bude Dodavatelem předáno a současně
dojde k jeho Převzetí ze strany Zákazníka či
Zákazníkem pověřené osoby v místě Dodání;
(ii) Dodavatel umožní Zákazníkovi disponovat se
Zbožím v místě Dodání, aniž by došlo k jeho
současnému Převzetí ze strany Zákazníka či
jím pověřené osoby.

Dodání Zboží se považuje za provedené řádně a
včas, dojde-li k Dodání Zboží ve sjednaném termínu
Dodání, případně v termínu Dodání prodlouženém
na základě dohody Smluvních stran.
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že
Dodání Zboží dle výše uvedeného bodu (i) zakládá
povinnost Zákazníka převzít Zboží, zaplatit
Dodavateli Smluvní cenu a případné náklady a
výdaje Dodavatele spojené s prodlením Zákazníka
s Převzetím.
7.7 Převzetí Zboží Zákazníkem. K Převzetí Zboží dojde
ze strany Zákazníka následujícím způsobem:
(i) V případě dodávky pomocí poskytovatele
poštovních služeb podpisem příslušného
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protokolu o doručení ze strany poskytovatele
poštovních služeb;
(ii) V případě osobního převzetí
protokolu o převzetí Zboží; a

podpisem

(iii) V případě dodávky pomocí Pověřených osob
podpisem protokolu o převzetí Zboží.
7.8

7.9

8.
8.1

8.2

9.
9.1

9.2

9.3

Nepřevzetí Zákazníkem. V případě, že Zákazník
neumožní Dodání a/nebo neprovede Převzetí Zboží
dle těchto Dodavatelských podmínek z příčin, za
které Zákazník odpovídá (Zákazník např.
neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost
k Dodání nebo neprovede Převzetí), Dodavatel bude
oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi a Zákazník bude
povinen zaplatit Dodavateli veškeré vzniklé náklady
a škody, zejména náklady na poštovné, balné a
skladné. Pokud k řádnému Převzetí ze strany
Zákazníka nedojde ani ve lhůtě třiceti (30)
kalendářních dní od Dodání Zboží dle článku 7.6
bod (ii) Dodavatelských podmínek a/nebo od
okamžiku připravenosti Dodavatele provést Dodání
Zboží, bude Dodavatel oprávněn odstoupit od
Smlouvy dle článku 14 Dodavatelských podmínek.
Rozdělení dodávky. Pokud Smlouva výslovně
nestanoví jinak, Zboží může být Zákazníkovi
dodáno v rámci vícero dodávek.
Nebezpečí škody na Zboží a převod vlastnického
práva
Přechod nebezpečí škody. Nebezpečí škody na
Zboží přechází z Dodavatele na Zákazníka
okamžikem Dodání Zboží dle článku 7.6
Dodavatelských podmínek.
Nabytí vlastnického práva. Vlastnické právo k
Zboží dodanému Zákazníkovi na základě Smlouvy
nabude Zákazník okamžikem Převzetí Zboží dle
článku 7.7 Dodavatelských podmínek.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost Zboží
Záruka za jakost. Dodavatel poskytuje Zákazníkovi
záruku za to, že Zboží bude bez skrytých
materiálových a výrobních vad. Pokud Smlouva
nestanoví jinak, záruční doba je uvedena na obalu
Zboží – jedná s o standardní dobu použitelnosti
vyznačenou na obalu.
Prohlídka Zboží po Dodání. Bezodkladně po
Dodání Zboží je Zákazník povinen Zboží
zkontrolovat ve vztahu k jeho množství a zjevným
jakostním
nedostatkům.
V případě
výskytu
jakýchkoli vad Zboží musí Zákazník bez zbytečného
prodlení, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních
dní od Dodání Zboží, provést písemnou reklamaci
Zboží s popisem předmětné vady, jejími projevy a
způsobem jejího zjištění.
Výskyt a oznámení vady v záruční době. Pokud se
během záruční doby projeví vada Zboží, Zákazník
musí podat Dodavateli neprodleně písemnou zprávu
o takové situaci s popisem předmětné vady, jejími

projevy a způsobem jejího zjištění. Vada je
oznámena včas (tj. bez zbytečného prodlení), pokud
bude Dodavateli oznámena ve lhůtě sedmi (7)
kalendářních dnů od jejího zjištění, nejpozději však
v poslední den záruční doby.
9.4 Odstranění vady. Pokud je vada řádně a včas
oznámena a Dodavatel za ni dle tohoto článku 9
odpovídá, musí Dodavatel vadu odstranit ve lhůtě
dohodnuté se Zákazníkem s přihlédnutím k povaze
vady a kapacitním možnostem Dodavatele. Vada
bude odstraněna dle odborné úvahy Dodavatele
jedním z níže specifikovaných způsobů. Obvykle
bude vada odstraněna opravou či výměnou vadného
Zboží. Pokud bude vada obtížně odstranitelná,
přičemž zároveň nebude bránit bezpečnému a
spolehlivému užívání Zboží, mohou se Smluvní
strany dohodnout na poskytnutí přiměřené slevy ze
Smluvní ceny, a to ve výši odpovídající hodnotě
vady. Bez předchozího písemného souhlasu
Dodavatele není Zákazník oprávněn provést opravu
vady sám, ani prostřednictvím třetí osoby.
9.5 Zvláštní ustanovení o odstranění vady. Zákazník
musí Dodavateli bezplatně poskytnout veškerou
součinnost nutnou k řádnému odstranění vady.
Vyměněné části Zboží se stanou vlastnictvím
Dodavatele, projeví-li o ně zájem. V případě
výměny Zboží se bude aplikovat nová záruční doba,
a to doba uvedená na obalu nového Zboží.
9.6 Výluky z odpovědnosti za vady. Dodavatel není
odpovědný za následující vady, přičemž veškerá
práva Zákazníka spojená s předmětnou vadou
zanikají a současně bude Zákazník odpovědný za
případné škody vzniklé na Zboží a jiném majetku
Zákazníka či třetích osob:
(i) vady
vzniklé
v důsledku
nevhodného
skladování, neodborné manipulace, užívání,
úprav, oprav, údržby, instalace nebo montáže
Zboží Zákazníkem nebo jakoukoli jinou třetí
osobou;
(ii) vady vzniklé z příčin nacházejících se mimo
Zboží;
(iii) vady vzniklé běžným opotřebením Zboží;
(iv) vady neoznámené včas dle článku 9.2 a/nebo
9.3 Dodavatelských podmínek;
(v) vady oznámené po uplynutí záruční doby dle
článku 9.1 a/nebo 9.5 Dodavatelských
podmínek;
(vi) vady vzniklé v důsledku nedbalosti nebo jiného
nevhodného
jednání
Zákazníka,
jeho
zaměstnanců či jakýchkoli třetích osob.
9.7

Neoprávněná reklamace. Pokud Dodavatel po řádně
učiněné reklamaci vady při následné prohlídce
Zboží žádnou vadu nenajde či se následně zjistí, že
Dodavatel není za vadu odpovědný, pak bude
Zákazník povinen nahradit Dodavateli veškeré
náklady a výdaje vynaložené do této doby
Dodavatelem v souvislosti s reklamovanou vadou.
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10. Duševní vlastnictví a utajované informace
10.1 Prohlášení Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že je
plně oprávněn disponovat s právy k průmyslovému
a duševnímu vlastnictví vázanými k Zboží, a
zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Zboží
Zákazníkem v souladu se Smlouvou nebo účelem ze
Smlouvy bezprostředně vyplývajícím.
10.2 Odškodnění Zákazníka v důsledku porušení práv
k duševnímu vlastnictví. Dle podmínek popsaných
v článku 10.3 níže je Dodavatel povinen odškodnit
Zákazníka za škody utrpěné ve vztahu k Zboží
v důsledku nároků vznesených třetí osobou z titulu
porušení patentových práv, práv na užitné vzory,
ochranných známek, autorských práv a dalších práv
duševního vlastnictví řádně zapsaných nebo jinak
existujících k datu uzavření Smlouvy v České
republice. Takové odškodnění však bude pokrývat
výhradně užívání Zboží v souladu s účelem
popsaným ve Smlouvě. Bez ohledu na výše
uvedené, Dodavatel není odpovědný za porušení
práv třetích osob vyplývajících z práv duševního
vlastnictví, došlo-li k jakékoli úpravě Zboží či jeho
obalu po jeho Dodání, pokud tato změna nebyla
provedena Dodavatelem či s jeho souhlasem.
10.3 Vyřizování vznesených nároků. Pokud v souvislosti
se záležitostmi zmiňovanými ve článku 10.2 výše
bude vůči Zákazníkovi zahájeno jakékoli řízení
nebo bude vůči němu vznesen jakýkoli nárok, pak o
tomto musí Zákazník Dodavatele neprodleně
informovat, a to nejpozději do deseti (10)
kalendářních dní od okamžiku, kdy se Zákazník o
dané skutečnosti dozví. Pokud Zákazník Dodavatele
v desetidenní (10) lhůtě dle předchozí věty
neinformuje, platí, že se vzdává všech svých nároků
vyplývajících z předmětných nároků uplatněných
třetí osobou a že tyto nároky Zákazníka zanikají.
Pokud Zákazník informuje Dodavatele včas,
Dodavatel je oprávněn se na své vlastní náklady
jménem Zákazníka ujmout příslušného řízení nebo
vyřizování nároku a jednat ohledně jejich urovnání.
Pokud Dodavatel ve lhůtě deseti (10) kalendářních
dnů od obdržení informace Zákazníka neoznámí
Zákazníkovi, že se hodlá ujmout jednání v rámci
předmětného řízení nebo vyřizování nároku, může
se Zákazník takového řízení ujmout sám a jednat
vlastním jménem. Pokud Dodavatel Zákazníkovi do
deseti (10) kalendářních dnů oznámí, že se řízení,
resp. vyřizování nároku ujímá, Zákazník nesmí
provést žádný právní úkon, který by mohl ohrozit
jednací pozici v předmětném řízení, resp. vyřizování
nároku, tj. zejména uznat nároky třetích osob,
uzavřít dohodu o narovnání apod. Při vedení řízení
či vyřizování nároku musí Zákazník Dodavateli
poskytnout veškerou dostupnou součinnost.
10.4 Informace poskytované třetím osobám. Nestanoví-li
Smlouva jinak, budou Smluvní strany s veškerými
dokumenty, daty a jinými informacemi získanými
od druhé Smluvní strany v souvislosti s plněním

Smlouvy zacházet jako s důvěrnými informacemi
(dále jen „Důvěrné informace“). Bez předchozího
písemného souhlasu poskytující Smluvní strany
nesmí být Důvěrné informace přijímající Smluvní
stranou poskytnuty třetím osobám.
10.5 Výluka z ochrany Důvěrných informací. Závazek
ochrany Důvěrných informací se nevztahuje na
subdodavatele Dodavatele, Pověřené osoby, osoby
tvořící s Dodavatelem koncern a dále správní či jiné
veřejnoprávní orgány či autority v případě, kdy
vykonávají zákonem stanovený kontrolní či jiný
dohled podle příslušných právních předpisů.
Závazek ochrany Důvěrných informací se dále
nevztahuje na informace, které (i) byly nebo se po
zpřístupnění staly veřejnými bez přičinění
přijímající Smluvní strany, (ii) byly prokazatelně
přijímající Smluvní straně známy v okamžiku jejich
zpřístupnění poskytující Smluvní stranou a
přijímající Smluvní strana s nimi byla oprávněna
volně disponovat, (iii) přijímající Smluvní strana
získala zákonným způsobem od třetí osoby, která
nebyla vázána závazkem ochrany Důvěrných
informací, (iv) tvoří běžný rozsah obchodních
referencí Dodavatele.
11. Omezení následků porušení povinnosti
11.1 Omezení odpovědnosti za škodu. S výhradou
ustanovení článku 11.2 Dodavatelských podmínek
se Smluvní strany dohodly, že veškerá úhrnná
předvídatelná škoda, jež může Zákazníkovi
vzniknout při plnění Smlouvy z jednoho či více
porušení smluvních či zákonných povinností
Dodavatele, může činit nejvýše částku Smluvní
ceny bez DPH dle příslušné Smlouvy, a proto se
Smluvní strany dohodly, že odpovědnost
Dodavatele vůči Zákazníkovi za jakékoli škody,
včetně všech smluvních pokut nesmí překročit výši
Smluvní ceny bez DPH dle příslušné Smlouvy.
11.2 Omezení odpovědnosti za nepřímé škody.
S výhradou ustanovení článku 11.3 Dodavatelských
podmínek bude až do výše uvedeného limitu
náhrady škody nahrazena skutečná škoda, jakož i
ušlý zisk, přičemž se Smluvní strany dohodly, že
veškeré úhrnné předvídatelné nepřímé nebo
následné škody (tj. zejména ztráta využití Zboží či
jakéhokoli zařízení, ztráta produkce či nemožnost
poskytování služeb, ztráta z prostojů, ztráta zisku
nebo úroků ze zisku, ztráta trhu, ztráta kontraktů či
příležitostí, poškození dobrého jména či dobré
pověsti, zaplacení jakýchkoli částek třetím osobám
či orgánům, a to včetně náhrady škody, penále,
smluvních
pokut
a
pokut
vyplývajících
z příslušných právních předpisů) a dále veškeré
zvláštní škody (tj. zejména ekologická škoda; výše
uvedené nepřímé, následné a zvláštní škody jsou
dále označovány jen jako „Nepřímé škody“), jež
mohou Zákazníkovi vzniknout při plnění jakékoli a
všech Smluv z jednoho či více porušení smluvních
či zákonných povinností Dodavatele, mohou činit
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

nejvýše částku 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun
českých) bez DPH, a proto se Smluvní strany
dohodly, že odpovědnost Dodavatele vůči
Zákazníkovi za jakékoli Nepřímé škody nesmí
překročit částku 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun
českých) bez DPH.
Výluky z omezení odpovědnosti za škodu. Limitace
škody sjednaná v článcích 11.1 a 11.2
Dodavatelských podmínek se nebude aplikovat
v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo
z hrubé nedbalosti.
Smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody.
Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení Smlouvy
nebo těchto Dodavatelských podmínek právo
Zákazníka na zaplacení smluvní pokuty je jediným a
výhradním nápravným opatřením, na které má
Zákazník nárok, a současně jedinou a výhradní
povinností
Dodavatele
v případě
porušení
povinnosti Dodavatele zajišťované předmětnou
smluvní pokutou. Okolnosti vyšší moci vylučují
aplikovatelnost smluvních pokut.
Krytí škody pojistkou. Bez ohledu na jakékoli jiné
ustanovení Smlouvy nebo těchto Dodavatelských
podmínek,
v případě
škody
způsobené
Dodavatelem, která je kryta pojištěním Zákazníka,
bude odpovědnost Dodavatele omezena výší
spoluúčasti Zákazníka na pojistné události;
odpovědnost podle tohoto článku však nesmí
v žádném případě překročit hranice odpovědnosti
sjednané výše v článcích 11.1 a 11.2 těchto
Dodavatelských podmínek.
Přednost a výlučnost. Smluvní strany tímto
prohlašují, že jsou ve shodě ohledně rozsahu
odpovědnosti Dodavatele, když jeho povinnosti,
závazky a nápravná opatření ve prospěch Zákazníka
uvedená ve Smlouvě a těchto Dodavatelských
podmínkách představují jediné a výhradní
povinnosti, závazky a nápravná opatření, které zcela
nahrazují veškeré povinnosti, závazky a nápravná
opatření, které mohou být dovozeny z příslušných
právních předpisů či jakkoli jinak. Smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci § 2914 Občanského
zákoníku.
Uplatňování práv. Zákazník je povinen uplatnit vůči
Dodavateli veškerá svá práva a nároky dle Smlouvy
či ze Smlouvy vycházející nejpozději ve lhůtách
stanovených ve Smlouvě či těchto Dodavatelských
podmínkách, přičemž není-li žádná lhůta stanovena,
pak ve lhůtě devadesáti (90) dní od jejich vzniku,
případně okamžiku, kdy se o nich Objednatel
s vynaložením odborné péče dozvědět mohl a měl.
Pokud neuplatní Zákazník tato svá práva a nároky
vůči Dodavateli ve lhůtách stanovených ve Smlouvě
či těchto Dodavatelských podmínkách, případně ve
výše uvedené devadesáti denní lhůtě, platí, že
Zákazník se těchto svých práv a nároků vzdal a tato
práva a nároky zanikají.
Přednostní aplikace. Ustanovení tohoto článku 11
Dodavatelských podmínek budou mít přednost před

jakýmikoli odlišnými ustanoveními Smlouvy či
těchto Dodavatelských podmínek.
12. Vyšší moc
12.1 Definice vyšší moci. Za vyšší moc se považuje
mimořádná nebo nepředvídatelná překážka, jež
nastala nezávisle na vůli Dodavatele, a která
dočasně nebo trvale brání Dodavateli či jeho
subdodavateli ve splnění jeho povinností či splnění
této povinnosti nepřiměřeně ztěžuje, jestliže nelze
rozumně předpokládat, že by Dodavatel tuto
překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal,
a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto
překážku předvídal. Vyšší moc zahrnuje zejména:
(i) války, válečný stav nebo válečné operace,
invazi, zásah cizí vojenské moci a občanskou
válku;
(ii) povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, občanský
či vojenský převrat, spiknutí, nepokoje,
občanskou neposlušnost a teroristické činy;
(iii) stávku, sabotáž, blokádu, embargo, importní či
exportní omezení České republiky;
(iv) přírodní katastrofu
pohromu.

nebo

jinou

fyzikální

12.2 Oznámení vyšší moci. Jestliže jakákoli událost vyšší
moci brání či znesnadňuje Dodavateli nebo jeho
subdodavateli plnění jeho závazků dle Smlouvy,
Dodavatel je povinen oznámit takové okolnosti
Zákazníkovi bez zbytečného odkladu od vzniku
příslušné události.
12.3 Důsledky vyšší moci. Dodavatel nebude v prodlení s
plněním svých závazků podle Smlouvy po celou
dobu trvání vyšší moci. Porušení jakýchkoli
povinností Dodavatele v důsledku vyšší moci dále
nebude zakládat jakýkoli nárok na náhradu škody,
placení smluvních pokut nebo nárok na zaplacení
jakýchkoli nákladů či výdajů vynaložených ze
strany Zákazníka. Po skončení okolností vyšší moci
se posune termín Dodání Zboží o dobu trvání
okolností vyšší moci.
12.4 Odstoupení od Smlouvy v důsledku vyšší moci.
V případě, že okolnosti vyšší moci budou trvat déle
než šedesát (60) kalendářních dní, bude každá ze
Smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit
dle článku 14 Dodavatelských podmínek, a to
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní
straně.
13. Změny Smlouvy
13.1 Změny Smlouvy. Pokud Smlouva nebo tyto
Dodavatelské podmínky pro konkrétní smluvní
ustanovení, podmínku či termín výslovně nestanoví
jinak, jakékoli úpravy Smlouvy a jejích podmínek
mohou být provedeny pouze formou písemného
dodatku, který musí být řádně podepsán osobami
oprávněnými jednat za Smluvní strany.
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13.2 Obligatorní náležitosti změn. Dodavatel není
povinen provést jakoukoli změnu, aniž by Smluvní
strany v rámci příslušného dodatku výslovně
sjednaly, jaké bude mít změna dopady do Smluvní
ceny, termínu Dodání, záruk poskytovaných
Dodavatelem, případně do jiných smluvních
podmínek, jejichž změnu si Dodavatel vymíní.
14. Ukončení Smlouvy
14.1 Ukončení Smlouvy ze strany Zákazníka. Zákazník je
oprávněn
odstoupit
od
Smlouvy
pouze
v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení Smlouvy:
(i) prodlení Dodavatele s Dodáním Zboží trvá déle
než šedesát (60) kalendářních dní od termínu
Dodání sjednaného ve Smlouvě, případně
prodlouženého v souladu s Dodavatelskými
podmínkami;
(ii) okolnosti vyšší moci potrvají po dobu
specifikovanou v článku 12.4 těchto
Dodavatelských podmínek;
(iii) na Dodavatele byl v rámci insolvenčního řízení
vyhlášen úpadek, byl vůči němu vyhlášen
konkurs, povolena reorganizace či oddlužení
nebo byl proti němu zamítnut insolvenční
návrh pro nedostatek majetku, nebo vstoupil do
likvidace, nebo byl jmenován správce nad částí
jeho podniku či majetku.
14.2 Ukončení Smlouvy ze strany Dodavatele. Dodavatel
je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech
stanovených Občanským zákoníkem. Dodavatel je
dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících
případech:
(i) Zákazník bude v prodlení s úhradou Smluvní
ceny či její části po dobu specifikovanou
v článku 4.9 odst. (iii) těchto Dodavatelských
podmínek;
(ii) ze strany Zákazníka nedojde k poskytnutí
součinnosti nutné k Dodání a/nebo Převzetí
Zboží ve lhůtě specifikované v článku 7.8
těchto Dodavatelských podmínek;
(iii) okolnosti vyšší moci potrvají po dobu
specifikovanou v článku 12.4 těchto
Dodavatelských podmínek;
(iv) na Zákazníka byl v rámci insolvenčního řízení
vyhlášen úpadek, byl vůči němu vyhlášen
konkurs, povolena reorganizace či oddlužení
nebo byl proti němu zamítnut insolvenční
návrh pro nedostatek majetku, nebo vstoupil do
likvidace, nebo byl jmenován správce nad částí
jeho podniku či majetku;
(v) Zákazník provedl zápočet své pohledávky proti
pohledávce Dodavatele v rozporu s článkem
16.5 Dodavatelských podmínek;
(vi) Zákazník postoupil třetí osobě Smlouvu či její
část, své právo, závazek či zájem vyplývající ze

Smlouvy
nebo
těchto
Dodavatelských
podmínek
v rozporu
s článkem
16.6
Dodavatelských podmínek;
(vii) Zákazník využil retenčního práva v rozporu
s článkem 16.7 Dodavatelských podmínek.
14.3 Odstoupení od části Smlouvy. Vznikne-li Smluvní
straně právo odstoupit od Smlouvy, může tak tato
Smluvní strana učinit ve vztahu k celé Smlouvě
nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li
Smluvní strana, že odstupuje od části Smlouvy, má
se za to, že odstupuje od celé Smlouvy.
14.4 Forma a účinky odstoupení. Odstoupení od
Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a
musí být doručeno druhé Smluvní straně v souladu
s článkem
15
Dodavatelských
podmínek.
Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o
odstoupení doručeno příslušné Smluvní straně.
14.5 Trvající ustanovení. Odstoupením od Smlouvy
Smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem
ukončení Smlouvy však nezanikají:
(i) nároky na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy;
(ii) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo
úroku z prodlení dle Smlouvy;
(iii) peněžité
pohledávky
Dodavatele
za
Zákazníkem vzniklé na základě či v souvislosti
se Smlouvou;
(iv) ustanovení článků 10, 11 a 16 Dodavatelských
podmínek;
(v) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
(vi) ustanovení, která řeší vztahy mezi Smluvními
stranami po odstoupení od Smlouvy, zejména
tento článek 14 Dodavatelských podmínek;
(vii) ustanovení týkající se takových práv a
povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají
Smluvní strany zavazovat i po ukončení
Smlouvy.
14.6 Odpovědnost za vady po odstoupení od Smlouvy.
Odpovědnost Dodavatele a nároky Zákazníka
z titulu vad Zboží, jehož se Zákazník stane
vlastníkem
v souladu
s
níže
uvedenými
ustanoveními, se budou řídit ustanoveními článku 9
Dodavatelských podmínek.
14.7 Vypořádání Smluvních stran. Po odstoupení od
Smlouvy budou vzájemné nároky Smluvních stran
řešeny následujícím způsobem:
(i) S výjimkou stanovenou bodem (ii) níže platí,
že v případě jakéhokoli odstoupení od Smlouvy
si Zákazník ponechá veškeré Zboží, ke kterému
nabyl vlastnické právo, a dále bude povinen
převzít veškeré Zboží, u kterého došlo k
Dodání v souladu s článkem 7.6 bod (i) a/nebo
(ii) Dodavatelských podmínek. Veškeré Zboží
dle předchozí věty bude Zákazník povinen
Dodavateli zaplatit v souladu se Smlouvou,
pokud tak ještě neučinil. Náklady vzniklé
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Dodavateli v souvislosti s odstoupením od
Smlouvy ponese Zákazník.
(ii) V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy
z důvodu uvedeného v článku 14.1 bod (i),
musí Zákazník Dodavateli sdělit nejpozději do
sedmi (7) dnů ode dne účinnosti odstoupení od
Smlouvy, zda převezme nebo nepřevezme
dosud nedodané Zboží. Pokud se Zákazník
rozhodne převzít dosud nedodané Zboží, musí
je Dodavateli zaplatit v souladu se Smlouvou.
V případě, že se Zákazník rozhodne nedodané
Zboží nepřevzít, je Dodavatel povinen vrátit
Zákazníkovi zpět případně zaplacenou část
Smluvní ceny za nedodané Zboží. V takovém
případě si každá ze Smluvních stran ponese
svoje náklady související s odstoupením od
Smlouvy. Pokud Zákazník ve výše uvedené
sedmidenní lhůtě své stanovisko Dodavateli
nesdělí, platí, že Zákazník nedodané Zboží
převezme.
(iii) Pro vyloučení pochybností platí, že jakékoli
částky, které mají být vráceny Dodavatelem
Zákazníkovi v souladu s výše uvedenými
způsoby vypořádání po odstoupení od
Smlouvy, budou uhrazeny Zákazníkovi bez
jakýchkoli úroků.
15. Doručování
15.1 Doručování korespondence. Pokud Smlouva
nestanoví jinak, veškerá sdělení a jiná
korespondence
podle
Smlouvy
(dále
jen
„korespondence“) určená jedné Smluvní straně
(dále jen „adresát“) musí být druhou Smluvní
stranou (dále jen „oznamovatel“) vyhotovena
písemně a doručena adresátovi na níže uvedené
kontaktní údaje, a to osobně, doporučenou poštou,
kurýrem, nebo obyčejným e-mailem. Pokud
Smlouva nestanoví jinak, veškerá korespondence
zaslaná adresátovi obyčejným e-mailem, která má
směřovat k oznámení, uznání, vzniku, změně,
vzdání se nebo zániku práva, nároku nebo závazku
Smluvní strany podle Smlouvy nebo těchto
Dodavatelských
podmínek,
musí
být
oznamovatelem potvrzena nejpozději během tří (3)
pracovních dnů po odeslání příslušného e-mailu, a
to osobně, doporučenou poštou, kurýrem či emailem s uznávaným elektronickým podpisem,
přičemž předmětná korespondence se bude
považovat za doručenou dnem odeslání původního
obyčejného e-mailu. Korespondence zaslaná
doporučenou poštou nebo kurýrem se bude
považovat za odeslanou dnem vyznačeným na
razítku poštovního úřadu, resp. dnem jejího přijetí
kurýrem, a za doručenou třetím dnem po jejím
odeslání. Korespondence předaná osobně se bude
mít za doručenou okamžikem jejího předání na níže
uvedené adrese či okamžikem, kdy adresát bez
závažného důvodu odmítl její převzetí.

15.2 Kontaktní údaje Dodavatele. Kontaktní údaje
Dodavatele jsou:
Medimarket s.r.o.
Mikulášské nám. 628/4, 326 00 Plzeň
e-mail: medimarket@medima.cz
telefon: +420 603 227 549
15.3 Kontaktní údaje Zákazníka. Kontaktní údaje
Zákazníka jsou uvedeny v evidenci Dodavatele.
16. Ostatní ujednání
16.1 Rozhodné právo. Smluvní vztahy založené
Smlouvou se řídí českým právním řádem.
Skutečnosti neupravené Smlouvou ani těmito
Dodavatelskými podmínkami se řídí zejména
Občanským zákoníkem.
16.2 Smírné řešení sporů. V případě vzniku jakéhokoli
sporu vyplývajícího ze Smlouvy či těchto
Dodavatelských podmínek, včetně jakéhokoli sporu
ohledně platnosti či ukončení Smlouvy, se Smluvní
strany zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby
uvedené spory vyřešily vzájemným smírným
jednáním. Pokud nedojde ke smírnému řešení sporu
do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy bylo
řešení sporu zahájeno, může kterákoli Smluvní
strana iniciovat řízení dle článku 16.3
Dodavatelských podmínek.
16.3 Prorogace. Všechny spory vznikající na základě či
v souvislosti se Smlouvou či těmito Dodavatelskými
podmínkami, které nebudou vyřešeny smírně dle
článku 16.2 těchto Dodavatelských podmínek,
budou rozhodovány místně příslušným soudem
Dodavatele (soudem místně příslušným dle sídla
Dodavatele).
16.4 Salvátorská klauzule. Jednotlivá ustanovení
Smlouvy a těchto Dodavatelských podmínek jsou
navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení
Smlouvy nebo těchto Dodavatelských podmínek
bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo
nevymahatelným dle rozhodného práva, neovlivní
takové ustanovení platnost ani vymahatelnost
ostatních ustanovení Smlouvy ani těchto
Dodavatelských podmínek. Smluvní strany se tímto
zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a
nevymahatelná ustanovení Smlouvy a těchto
Dodavatelských podmínek nahradí ustanoveními a
podmínkami
přípustnými,
platnými
a
vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co
nejbližší původním nepřípustným, neplatným či
neprosaditelným ustanovením.
16.5 Zákaz zápočtů. Pokud pro konkrétní situaci
nestanoví Smlouva jinak, Zákazník nesmí provádět
zápočty svých pohledávek proti pohledávkám
Dodavatele bez předchozího písemného souhlasu
Dodavatele.
16.6 Zákaz postupování práv. Zákazník nesmí bez
předchozího výslovného písemného schválení ze
strany Dodavatele postoupit třetí osobě Smlouvu ani
žádnou její část, ani žádné své právo, závazek či
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zájem vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto
Dodavatelských podmínek. Toto ustanovení
nezabraňuje případnému generálnímu právnímu
nástupci Zákazníka, aby vstoupil do právního
vztahu založeného Smlouvou jako Zákazník.
16.7 Zákaz retence. Smluvní strany sjednávají, že
Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu Dodavatele zadržet (tj. vykonat retenční
právo) žádnou část Zboží či dokumentace dle
Smlouvy ani žádné jiné věci, které získal do své
moci v souvislosti s plněním Smlouvy.
17. Publikace a platnost Dodavatelských podmínek
17.1 Publikace Dodavatelských podmínek. Jednotlivé
verze těchto Dodavatelských podmínek publikuje
Dodavatel na E-shopu provozovaném na webových
stránkách www.medimarketsro.cz s uvedením jejich
verze a data publikace. Reference na aktuální
publikovanou verzi Dodavatelských podmínek bude
považována za dostatečnou, srozumitelnou a určitou
pro to, aby se příslušná aktuální verze těchto
Dodavatelských podmínek aplikovala na předmětný
smluvní vztah.
17.2 Změny Dodavatelských podmínek. Dodavatel je
oprávněn kdykoli provést změny Dodavatelských
podmínek, a to jejich publikací na E-shopu
Dodavatele. Nově uzavírané Smlouvy se budou
vždy řídit aktuálním zněním Dodavatelských
podmínek. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění
Dodavatelských podmínek bude aplikovat, pouze
vyjádří-li s tím obě Smluvní strany písemnou
formou souhlas.
17.3 Účinnost. Tato verze Dodavatelských podmínek je
účinná od 15.10.2015.
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