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Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) závazně upravují 
podstatná a rozhodující práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, nebo jiné 
smlouvy uzavřené mezi společnosti TYBET INVEST s.r.o., IČ: 241 70 445, se sídlem
Černošice, Mokropeská 2026, PSČ 252 28, zapsanou v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 185197 jako prodávajícím (dále 
jen Prodávající, nebo strana) a zákazníkem jako kupujícím (dále jen Kupující, nebo
druhá strana).
Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního vztahu a jsou volně 
dostupné na www.tybetinvest.cz. Uzavřením kupní nebo jiné smlouvy, nebo akceptací 
listin, ve kterých je uveden odkaz na tyto Podmínky, Prodávající a Kupující Podmínky 
přijímají a vyjadřují vůli se jimi v obchodních vztazích řídit.

Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při 
změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu vedení jeho obchodní 
činnosti. Změnu Podmínek, jejich doplnění a nabytí účinnosti změn Prodávající 
vyhlásí vhodným způsobem. Kupující vyjádří souhlas se změnami Podmínek buď
písemně, přičemž postačuje potvrzení faxem nebo elektronickou poštou, nebo prvním 
zaplacením dohodnuté kupní ceny, nebo jiné ceny, nebo její části, po provedených 
změnách Podmínek.

Odchylná ujednání od těchto Podmínek jsou platná a mají přednost před Podmínkami 
jen tehdy, pokud jsou v kupní nebo jiné smlouvě výslovně sjednána a písemně 
potvrzena Prodávajícím. 

Čerstvý beton vyráběný betonárnou v Týnci nad Sázavou a další služby, které
Kupující prodává nebo dodává druhé straně podle uzavřené kupní, nebo jiné smlouvy, 
se pro potřeby těchto Podmínek označují jako zboží. 

I. Zboží

Čerstvý beton se Prodávajícím vyrábí podle ČSN EN 206-1 a to pro konstrukce 
betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční 
dílce pozemních a inženýrských staveb.
Prodávající je držitelem Prohlášení o shodě výrobků (zboží) podle § 13 zákona č. 
22/1997 Sb. v platném znění a certifikace ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001. 

II. Uzavření kupní, nebo jiné smlouvy

Závazkový vztah vzniká uzavřením kupní nebo jiné smlouvy, nebo akceptací 
objednávky Kupujícího Prodávajícím, ve které Kupující uvede zejména pevnostní třídu 
betonu, množství čerstvého betonu v m3 a termín dodávky, nebo dodávek zboží. 
Smlouva je uzavřena okamžikem posledního podpisu jedné z obou stran. Za podpis je 
pro tyto účely považováno také slovní vyjádření jména a příjmení podepisující osoby 
v elektronické korespondenci, např. emailová pošta nebo fax. 
Kupní, nebo jiná smlouva, bude uzavřena také v případě, kdy Prodávající na základě 
telefonické nebo ústní objednávky Kupujícího zboží Kupujícímu dodal a Kupující jej 
převzal.

II. Kupní cena

Veškeré ceny zboží uvedené v ceníku nebo v jiných materiálech Prodávajícího jsou 
pouze orientační a Prodávající nemá povinnost za tyto ceny své zboží prodávat. 
Kupní cena, nebo jiná cena se stanovuje dohodou stran a nelze ji následně bez 
písemného souhlasu obou stran měnit. 
Pro účely kupní nebo jiné smlouvy jsou podstatné pouze ty ceny zboží, které jsou 
uvedené v písemné „Cenové nabídce“, která je nedílnou přílohou smluv, a nebo 
v Prodávajícím potvrzené objednávce Kupujícího.

http://www.tybetinvest.cz./


Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy se v období mezi uzavřením smlouvy a 
dodávkou zboží změní materiálové, energetické, nebo jiné vstupní náklady na výrobu 
a dopravu zboží a jejich výši nemůže Prodávající ovlivnit, bude o tyto náklady 
navýšena již dohodnutá kupní nebo jiná cena. 

Kupní nebo jiná cena zahrnuje náklady samotné nakládky zboží, náklady dopravy na 
místo předání (stavbu) a vykládky zboží, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

Nárok Prodávajícího na zaplacení ceny vzniká okamžikem převzetí zboží Kupujícím. 
Kupující zaplatí dohodnutou cenu v hotovosti do pokladny Prodávajícího, nebo na 
základě faktury vystavené Prodávajícím a to převodem na bankovní účet
Prodávajícího. Zaplacením se rozumí připsání kupní nebo jiné ceny na účet 
Prodávajícího. Jiný způsob placení musí být mezi stranami písemně dohodnut a to ve 
smlouvě nebo v písemném potvrzení objednávky Kupujícího.

Není-li stanoveno jinak, kupní nebo jiná cena je v případě vystavení faktury splatná 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury Prodávajícím,
přičemž Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den uvedený ve smlouvě, 
nebo dnem, kdy zboží převzal Kupující, nebo zboží bylo předáno smluvnímu dopravci 
Prodávajícího k přepravě do místa dodání.
Kupující není oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu pro Prodávajícího, i platbu 
částečnou, z důvodů oprávněných protinároků vyplývajících z vad zboží nebo vad
jeho dodávky. 

Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn jednostranně si 
započítat veškeré oprávněné pohledávky, které má vůči Kupujícímu, a to i pohledávky 
peněžité proti nepeněžitým a pohledávky splatné proti nesplatným.

Prodávající může žádat přiměřenou zálohu na kupní nebo jinou cenu a Kupující je 
povinen ji poskytnout. Při prodlení plateb ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn 
požadovat při dalších dodávkách zboží úhradu kupní ceny předem.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy byla v plné výši 
zaplacena celá kupní nebo jiná cena, její příslušenství a veškeré s ní související další 
oprávněné pohledávky (majetková výhrada podle ustanovení § 445 obchodního 
zákoníku v platném znění). Smluvní strany se dohodly, že Kupující až do úplného 
zaplacení kupní ceny zboží postupuje Prodávajícímu veškeré finanční a jiné nároky, 
které mu vzejdou z prodeje zboží a to až do výše všech oprávněných nároků 
Prodávajícího za Kupujícím. Toto ustanovení platí i pro případy, kdy se dodávané 
zboží stane podstatnou součástí pozemku, nebo stavby třetí osoby.
Na vyžádání Prodávajícího je Kupující povinen do tří pracovních dnů ode dne
obdržení žádosti Prodávajícího oznámit svým dlužníkům odstoupení od svých 
věřitelských práv v prospěch Prodávajícího a to do výše veškerých pohledávek 
Prodávajícího za Kupujícím. V případě nesplnění této povinnosti se Prodávající 
zavazuje Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši součtu všech splatných i 
nesplatných pohledávek, které Prodávající vede za Kupujícím.

Zboží dodané Prodávajícím, které spadá pod majetkovou výhradu, nesmí být 
Kupujícím dáno do zástavy třetím osobám a to pod smluvní pokutou v prospěch 
Prodávajícího ve výši 20% z kupní ceny zastaveného zboží. 

V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní nebo jiné ceny je Prodávající 
oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky Kupujícímu z kupní nebo jiné smlouvy, 
aniž to znamená porušení uzavřených smluv nebo právo na odstoupení od nich. 

Prodávající a Kupující si sjednali smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení 
Kupujícího se zaplacením ceny dodaného zboží a to ve výši 15% ročně a smluvní 
pokutu ve výši 1,5% z nezaplacené ceny dodaného zboží a to za každý i započatý 
kalendářní týden prodlení Kupujícího s úhradou splatné ceny zboží. Prodávající a 
Kupující se dohodli na nároku Prodávajícího na náhradu jeho vlastních nákladů



souvisejících s vymáháním opožděných plateb z fakturované ceny zboží a nároku na 
náhradu externích nákladů spojených s vymáháním opožděných plateb ve výši 8% 
z fakturované ceny zboží vymáhaných ve prospěch Prodávajícího Společností pro 
komerční rozhodčí řízení ČR, spol. s r.o., IČ: 279 26 681, se sídlem Jeremiášova 947, 
Praha 5 Stodůlky, PSČ 150 00, Česká republika.
Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu takto způsobené škody.

III. Dodací podmínky

Prodávající je povinen zboží dodat ve lhůtách, které jsou sjednány jako plán dodávek 
zboží v kupní nebo jiné smlouvě, nebo v Prodávajícím potvrzené objednávce 
Kupujícího a Kupující je povinen zboží ve sjednaném místě dodání převzít. Smluvní 
strany si vyhrazují právo na průběžné upřesňování plánu dodávek zboží a to pod 
podmínkou odsouhlasení změn oběma smluvními stranami.  
Dodací lhůty začínají běžet okamžikem, kdy jsou dohodnuty a upřesněny všechny
podrobnosti z podepsané kupní nebo jiné smlouvy a jsou provedeny všechny platby 
splatné při uzavření smlouvy a vydána všechna potřebná povolení pro dodání zboží 
včetně provedení všech opatření k zajištění převozu a následného provozu
přepravních mechanismů a čerpadel Prodávajícího na čerstvý beton na místo předání 
zboží. 
Dopravu zboží zajišťuje Prodávající sám nebo prostřednictvím svého smluvního 
dopravce.
Dnem dodání zboží je den předání zboží Kupujícímu, nebo smluvnímu dopravci
Prodávajícího. 

Závazek Prodávajícího k dodání zboží je splněn řádně a včas i tehdy, bylo-li 
smluvnímu dopravci Prodávajícího umožněno převzetí dodávaného zboží, ale 
k převzetí zboží bez zavinění Prodávajícího nedošlo. Dodací lhůty se prodlužují o 
dobu prodlení Kupujícího, pokud v důsledku prodlení Kupujícího nemůže Prodávající 
dodat zboží řádně a včas.
Prodávající není povinen dodat objednané zboží Kupujícímu, pokud je Kupující 
v prodlení s jakoukoliv smluvně sjednanou platbou za dodané i nedodané zboží.

Okamžikem přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží je vždy okamžik
předání zboží Kupujícímu. V případě, že zboží je dodáváno smluvním dopravcem 
Prodávajícího, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho 
předání smluvnímu dopravci. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího 
nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní, nebo jinou cenu, 
ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností Prodávajícího.

Nepřevezme-li Kupující zboží, které nevykazuje zjevné vady, je Prodávající oprávněn 
kromě kupní nebo jiné ceny zboží účtovat i smluvní pokutu za porušení této povinnosti 
Kupujícího ve výši, která kryje skutečně vynaložené náklady s následnou manipulací
se zbožím (čerstvého betonu), zejména vyprazdňování mechanismů a ukládáni zboží. 
Zároveň si Prodávající vyhrazuje právo zadržovat dodávku dalšího objednané zboží, 
dokud Kupující neuhradí takto vzniklé náklady Prodávajícího.
Bude-li zboží dodáno Kupujícímu v jednotlivých částečných dodávkách, nebo před 
termínem sjednaným ve smlouvě nebo v potvrzení objednávky, je Kupující povinen 
objednané zboží, nebo jeho část, od Prodávajícího nebo od dopravce převzít.

Dodání a převzetí zboží je Kupujícím potvrzováno na Dodacím listu, který 
obsahuje:

- Identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího a místo předání a převzetí zboží
- Hmotnost nebo množství dodaného zboží (čerstvého betonu)
- Pevnostní třídu zboží (čerstvého betonu), zpracovatelnost směsi, druh a třídu 

cementu
- Datum a čas zamíchání čerstvého betonu
- Dopravní prostředek a registrační značka vozidla a jméno a příjmení řidiče



- Čas příjezdu na místo předání a převzetí a čas ukončení předání zboží 

Pro provoz přepravních mechanismů, nebo čerpadla na čerstvý beton na místo 
předání a převzetí zboží se Kupující zavazuje zajistit sjízdnost po dostatečně pevných 
příjezdových komunikacích. V případě nesplnění této podmínky hradí Kupující 
veškeré škody, které Prodávajícímu z nesplnění této podmínky vzniknou. Kupující 
zároveň odpovídá za provedení potřebných a nezbytných ochranných opatření, 
zejména uzavření silnic a chodníků a vyřízení všech potřebných výjimek včetně 
následného vyčištění veřejných komunikací na výjezdu z místa předání zboží 
(stavby). 
Prodávající neručí za následné škody, které vzniknou Kupujícímu a třetím osobám
výpadkem, nebo havárií přepravních mechanismů z důvodů nesplnění uvedených 
podmínek.  
Vyprazdňování přepravních mechanismů od betonu musí probíhat způsobem
obvyklým a bez překážek na straně Kupujícího. V případě časových a věcných 
prostojů vyprazdňování přepravních mechanismů z viny Kupujícího je Prodávající 
oprávněn Kupujícímu účtovat poplatky obvyklé za čekání a Kupující se zavazuje 
účtované poplatky zaplatit.

Jestliže Kupující změní termín a čas dodání zboží, (časově odloží betonáž), nebo 
sníží objednané množství zboží (čerstvého betonu), nebo časově odloží sjednané 
termíny dodávky zboží (např. změny v bezpečnosti a sjízdnosti příjezdové 
komunikace atd.) je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Prodávajícímu a to 
nejméně 5 hodin před sjednaným termínem dodání zboží. Nesplní-li Kupující tuto 
povinnost, zavazuje se Prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží (čerstvého betonu) a 
další nároky Prodávajícího z takto vzniklé události a to i v případě, že nedošlo 
v důsledku těchto skutečností k předání zboží Kupujícímu. 

IV. Odstoupení a zrušení kupní nebo jiné smlouvy

Kupující je oprávněn zrušit objednané dodávky zboží z uzavřené kupní, nebo jiné 
smlouvy a to pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. V tomto případě je 
Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu veškerých nákladů spojených se 
zrušením obchodu. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Kupujícího se 
zaplacením ceny zboží delším než 15 kalendářních dnů ode dne následující po dni 
splatnosti kupní, nebo jiné ceny, a nebo v případě postupu Kupujícího, kterým porušil 
uzavřenou kupní nebo jinou smlouvu a to podstatným způsobem.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího 
s dodáním zboží delším než 5 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém mělo 
být zboží Prodávajícím podle smlouvy dodáno a při dodání prokazatelně vadného 
zboží, je-li dodáním čerstvého betonu s vadami porušena smlouva podstatným 
způsobem. Kupující nemůže právoplatně od smlouvy odstoupit, jestliže vady zboží 
včas a podle v těchto Podmínkách sjednaného postupu neoznámí Prodávajícímu. 

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé 
straně.

Aniž by byla dotčena ustanovení tohoto článku, žádná ze stran není oprávněna od 
kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky odstoupit nebo ji ukončit jiným 
jednostranným úkonem a strany se zavazují v tomto smyslu neužít žádná dispozitivní 
zákonná ustanovení, která by je k tomu opravňovala.

V. Vady zboží, reklamace, nároky z vad zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží (čerstvé betony) svou specifikací, 
vlastnostmi a podmínkami výroby odpovídají podle objednávky Kupujícího 
požadavkům normy ČSN EN 206-1, a nebo ČSN EN 13670, a nebo ČSN EN 1992 a 



garantuje Kupujícímu zejména sjednané pevnostní třídy betonu, vlastnosti betonu pro 
sjednané vlivy prostředí a stanovenou konzistenci čerstvého betonu.

Odpovědnost Prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka za jakost
z jednotlivých norem ČSN nevzniká, pokud vady byly způsobeny:

- jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s uvedenou platnou 
normou a současnými odbornými teoretickými poznatky a stavební praxi 
- překročením doporučených mezních hodnot prostředí pro sjednanou pevnostní třídu 
a předpokládanou životnost betonu, neodbornou dopravu zboží atd. došlo-li k nim po 
přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího
- nevhodnou úpravou zboží (dodatečné přidání vody nebo jiných složek do čerstvého 
betonu, smíchání dodaného betonu s betonem jiného výrobce atd.) nebo neodborným 
používáním zboží

Kupující je povinen uskutečnit kontrolu převzatého zboží za účelem zjištění 
případných zjevných vad (množství a kvalita) co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží. Kupující je povinen zjevné vady dodaného zboží vyznačit při jeho 
převzetí na příslušném dodacím listu. Uplynutím lhůty 5 kalendářních dnů ode dne 
dodání zboží je vyloučeno uplatňování nároků z odpovědnosti za zjevné vady
v množství a kvalitě čerstvého betonu.
Kupující může uplatnit právo z kvalitativních nedostatků dodaného zboží jen za 
předpokladu, že bez prodlení po dodání zboží a za účasti Prodávajícího zajistí odběr 
7 kusů vzorků dodaného čerstvého betonu, které budou následně předány 
autorizované zkušebně určené Prodávajícím k provedení zkoušek na pevnostní třídu 
betonu, a/nebo na odolnost betonu proti střídavému působení mrazu a rozmrazování,
a/nebo na konzistenci betonu. V případě, že 75% odebraných zkušebních vzorků 
betonu budou odpovídat příslušné normě ČSN a nebo objednávce Kupujícího, je 
Prodávající oprávněn uplatněnou reklamaci zamítnout a Kupující se zavazuje uhradit 
Prodávajícímu veškeré náklady vynaložené Prodávajícím na řešení reklamace 
dodaného zboží.  

Reklamace vad dodaného zboží musí být provedena písemně doporučeným
dopisem s přiloženými doklady:

- kopie příslušné kupní nebo jiné smlouvy nebo potvrzené objednávky, dodacího listu 
a faktury Prodávajícího

- identifikační údaje o objednaném zboží, jeho požadovaná technologická specifikace
- protokol s popisem konkrétních zjištěných vad a jejich rozsahu
- požadavek Kupujícího na způsob vyřešení reklamace

Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů od obdržení reklamace Kupujícímu 
písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.
Kupující je povinen pod výhradou zániku veškerých nároků Prodávajícího 
z odpovědnosti za vady umožnit Prodávajícímu, aby se mohl přesvědčit o
reklamovaných vadách zboží. 

Kupující není oprávněn dohotovit, nebo užívat, nebo prodat reklamované zboží bez 
písemného souhlasu Prodávajícího a to až do úplného vyřešení reklamace. 

Jestliže Kupující poruší uvedené zásady reklamace, nebo reklamace bude 
neoprávněná, vyhrazuje si Prodávající možnost uznání oprávněnosti reklamace vad
zboží zamítnout. V uvedeném případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
veškeré náklady, které mu vznikly s jeho činností při vyřizování reklamace. 

Pokud je reklamace vad oprávněná, může Kupující žádat buď dodání chybějícího 
množství čerstvého betonu, nebo přiměřenou slevu z kupní nebo jiné ceny. Nárok 
Kupujícího na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi cenou, kterou měl čerstvý 
beton bez závad a cenou, kterou má čerstvý beton se závadami, přičemž pro určení 



ceny je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění. Jakékoliv jiné nároky 
z vad zboží Kupujícímu nepřísluší.
Strany se dohodly, že vznikne li jedné straně odpovědnost za škodu, tato strana 
odpovídá straně druhé pouze za skutečnou škodu, nikoli za ušlý zisk.

Vedle zákonných důvodů Prodávající neodpovídá za porušení svých povinností, 
jestliže bylo způsobeno prodlením nebo jiným porušením povinností jeho dodavatelů.

VI.
Rozhodné právo a řešení sporů

Strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z obchodních vztahů v souvislosti 
s těmito Podmínkami budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným 
rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a 
mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a 
opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy 
představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa 
je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto 
výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno 
za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni 
podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. 
Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v 
celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, 
zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, 
písemně bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může 
pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto 
rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení 
rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může 
jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a 
že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u 
soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje 
zveřejnění na www.urmr.cz.

Prodávající a Kupující se dohodli, že veškeré spory nemajetkové povahy budou 
řešeny před příslušným českým obecním soudem a podle českého práva. Pro 
takovéto případy si strany sjednávají místní příslušnost soudu v místě sídla 
Prodávajícího.

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Pokud je Kupující osobou cizího 
práva, Prodávající a Kupující dohodou vylučují působnost Úmluvy OSN o smlouvách 
o mezinárodní koupi zboží.

VII. Účinky zahájení insolvenčního řízení, nařízení exekuce, likvidace a snížení 
schopnosti plnit závazky 

V případě, že je vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení jako s dlužníkem ve 
smyslu platného insolvenčního zákona, nebo je proti němu nařízena exekuce ve 
smyslu platného zákona, nebo je Kupující v likvidaci ve smyslu příslušného zákona, 
nebo je schopnost Kupujícího splnit závazky z uzavřených kupních nebo jiných smluv 
podstatným způsobem omezena je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednaného nebo dodaného a 
nezaplaceného nebo částečně zaplaceného zboží podle uzavřené kupní nebo jiné 
smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností 
Prodávajícího z kupní nebo jiné smlouvy, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího 
a nemohly být Prodávajícím a ani Kupujícím odvráceny. Pokud nastanou okolnosti 
s povahou vyšší moci a znemožní tak plnění smluvních povinností Prodávajícího, má 

http://www.urmr.cz/rozhodci-rizeni/cena-rozhodciho-rizeni/
http://www.urmr.cz/


Prodávající nezadatelné právo prodloužit dodací lhůty dodávky zboží, nebo od kupní
nebo jiné smlouvy odstoupit a to v obou případech bez povinnosti k náhradě škody.

Povinnosti Kupujícího k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit
odkazem na vyšší moc.

Žádné z práv nebo povinností Kupujícího z kupní nebo jiné smlouvy nebo potvrzené 
objednávky nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího 
postoupeno nebo převedeno na třetí osobu a to pod smluvní pokutou ve výši 20% ze 
sjednané kupní, nebo jiné ceny. 
Tím není dotčena možnost Kupujícího a Prodávajícího používat k přepravě zboží 
třetích osob jako smluvně dohodnutých přepravců.

Případným uplatněním smluvních pokut podle těchto Podmínek není dotčen nárok 
stran na úhradu vzniklých škod. Náhrada škody není výši smluvních pokut omezena a 
smluvní pokuty se na náhradu škody nezapočítávají.

Pokud Kupující odepře nebo zmaří doručení listiny od Prodávajícího, považuje se 
předmětná listina za doručenou dnem tohoto odepření nebo zmaření doručení. 

Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováváním všech osobních nebo 
podnikových údajů, které mu jako Kupující sdělí a to v souladu se Zákonem č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů platného 
v České republice. Tento souhlas Kupujícího je dán až do doby jeho písemného 
odvolání. Poskytnuté údaje budou Prodávajícím zpracovávány za účelem další 
nabídky služeb Kupujícímu a k marketingovým účelům Prodávajícího.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2012. Jejich písemná podoba podepsaná 
jednateli společnosti Prodávajícího je uložena v sídle společnosti Prodávajícího. 

Petr Beer, jednatel společnosti 

Petr Smolík, jednatel společnosti 


