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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 
KNOTT CZ, s.r.o.  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují v 

souladu s ustanovením § 1746 až § 1755 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních 

stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) 

uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.  

1.2. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí obchodní společnost KNOTT CZ, s.r.o.  

se sídlem Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče, Česká republika, IČ: 634 90 960, DIČ: 

CZ63490960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 21771, e-mail: knott@knott.cz, telefonický kontakt.: +420 519 322 321 (dále jen 

„prodávající“).  

1.3. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná 

při objednávání zboží a při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své podnikatelské 

činnosti, jiné obchodní činnosti, povolání nebo zaměstnání (dále jen „kupující“). 

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují k případům, kdy fyzická osoba, mající v úmyslu nakoupit 

zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou, která nejedná při objednávání zboží v rámci své 

podnikatelské činnosti, jiné obchodní činnosti, povolání nebo zaměstnání (dále jen 

„spotřebitel“).  

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat písemně v kupní smlouvě. 

Písemně sjednaná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními 

obchodních podmínek. 

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím 

a kupujícím. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní 

smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti, jež vzniknou po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 

podmínek. 
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2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Kupní smlouva vzniká na základě přijetí objednávky kupujícího prodávajícím ve formě 

akceptace objednávky za níže uvedených podmínek. Kupující si může objednat zboží 

umístěné v prodejních prostorách prodávajícího nebo uvedené v katalogových listech, 

případně v jiných materiálech prodávajícího, v nichž je zboží blíže specifikováno. Veškeré 

údaje o hmotnosti, rozměrech, výkonové parametry, ceny a další informace, uvedené 

v katalogových a ceníkových listech, jsou nezávazné a mají indikativní charakter,  

nesjednají-li smluvní strany v kupní smlouvě jinak. Rozměrové a hmotnostní tolerance zboží 

jsou běžně přípustné pro specifikovaný výrobní typ, a to s ohledem na příslušnou normu, 

vztahující se k danému zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změnit informace uvedené 

ve svých katalozích, ceníkových listech a jiných obdobných dokumentech v návaznosti 

na potřeby výroby. 

2.2. Kupující v objednávce uvede označení zboží, cenu zboží podle ceníku prodávajícího nebo 

podle zvláštní dohody s prodávajícím, počet kusů zboží, místo dodání zboží a adresu (včetně 

e-mailové adresy), na kterou mu má být zaslána akceptace objednávky (liší-li se tato od 

adresy sídla nebo místa podnikání). U objednávky sjednané ústně nebo telefonicky může 

prodávající požadovat po kupujícím písemné potvrzení uskutečněné objednávky. 

Za písemnou formu objednávky se považuje i objednávka provedená formou e-mailu 

doručeného na e-mailovou adresu prodávajícího knott@knott.cz.  

2.3. Prodávající následně do 14 dní ode dne přijetí objednávky písemně sdělí kupujícímu 

na adresu uvedenou v objednávce, jestli objednávku akceptuje, případně sdělí eventuální 

výhrady nebo doplnění k objednávce. Za akceptaci objednávky bez výhrad se považuje 

i samotné dodání zboží kupujícímu dle objednávky. 

2.4. V případě akceptace objednávky bez výhrad dochází ke vzniku kupní smlouvy okamžikem 

doručení takové akceptace na adresu kupujícího nebo doručením zboží ve smyslu 

objednávky. Za písemnou formu akceptace objednávky se považuje rovněž akceptace 

objednávky provedená formou e-mailu doručeného na e-mailovou adresu kupujícího 

uvedenou v objednávce.  

2.5. Má-li prodávající výhrady nebo doplnění k objednávce, kupní smlouva vzniká okamžikem 

akceptace těchto výhrad nebo doplnění kupujícím v písemné formě, a to doručením písemné 

akceptace na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu knott@knott.cz. 

Pokud má kupující k výhradám a doplněním prodávajícího své vlastní výhrady a doplnění, 

považují se tyto za novou objednávku a ustanovení bodů 2.2. až 2.5. budou aplikována stejně. 

Pokud kupující nesdělí své výhrady a doplnění podle předchozí věty ve lhůtě 10 dní ode dne 
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doručení akceptace objednávky s výhradami na adresu kupujícího, není prodávající vázán 

objednávkou ve znění těchto výhrad a doplnění. 

2.6. Změnit nebo zrušit již akceptovanou objednávku je kupující oprávněn pouze s písemným 

souhlasem prodávajícího. Prodávající je však v takovém případě oprávněn za změnu nebo 

zrušení akceptované objednávky požadovat po kupujícím případné dodatečné náklady, jež 

mu v této souvislosti vznikly. Neprokáže-li prodávající kupujícímu reálnou výši dodatečných 

nákladů, je prodávající oprávněn účtovat dodatečné náklady paušálně ve výši 70 % z kupní 

ceny zboží ve smyslu původně akceptované objednávky.  

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v kupní smlouvě včetně veškerých 

aplikovatelných daní, které nejsou zahrnuty do ceny zboží. V případě požadavku na dodání 

zboží na jiné místo, než je sklad prodávajícího, je kupující povinen uhradit i náklady na 

přepravu zboží ve výši uvedené v kupní smlouvě.  

3.2. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodního dokumentu ve smyslu ustanovení § 435 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, náležitosti účetního 

dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zák. o účetnictví a daňového dokladu v souladu 

s ustanoveními § 29 zákona č. 235/2004 Sb. zák. o dani z přidané hodnoty ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

3.3. Faktury budou vystaveny prodávajícím v souladu s platnými právními předpisy, přičemž 

smluvní strany se shodly, že faktury budou zasílány elektronickou poštou, a to z e-mailové 

adresy prodávajícího: knott@knott.cz na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při uzavření 

kupní smlouvy.  

3.4. Kupující uděluje výslovný souhlas k tomu, aby prodávající posílal faktury v elektronické formě.  

3.5. Smluvní strany sjednaly, že zajistí věrohodnost a neporušenost údajů uvedených ve faktuře 

a zajistí její řádné uchování a archivaci. 

3.6. Kupující není oprávněn a nebude do již vystavené a doručené faktury žádným způsobem 

zasahovat ani měnit její obsah. 
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3.7. Faktura bude považována za doručenou kupujícímu v den jejího doručení do e-mailové 

schránky kupujícího uvedené výše. V případě pochybností se faktura považuje za doručenou 

v pracovní den následující po dni jejího prokazatelného odeslání prodávajícím kupujícímu 

prostřednictvím elektronické pošty. 

3.8. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou kupujícímu z důvodu nekvalitního připojení 

kupujícího do internetové sítě, z důvodu poruch vzniklých na komunikační trase ke kupujícímu 

nebo v důsledku jakékoliv jiné nemožnosti kupujícího navázat příslušné spojení nebo přístup 

k internetu. 

3.9. Splatnost faktur je 14 dní ode dne jejich vystavení, nesjednají-li smluvní strany v kupní 

smlouvě jinak. Dnem vystavení faktury je zpravidla den dodání zboží. 

3.10. Pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o 7 dní, zašle mu prodávající písemnou 

upomínku, za kterou bude účtovat jednorázový poplatek 400,- CZK (slovem: čtyři sta korun); 

v případě prodlení kupujícího o dalších 7 dní mu prodávající zašle druhou písemnou 

upomínku, za kterou bude účtovat jednorázový poplatek 400,- CZK (slovem: čtyři sta korun). 

3.11. V případě platebních problémů kupujícího, jež vedou nebo mohou vést k ohrožení včasného 

nebo řádného splacení pohledávek prodávajícího, zejména v případě prodlení s jakoukoliv 

platbou kupujícího, je prodávající oprávněn pozastavit všechny další dodávky zboží ve smyslu 

již uzavřených kupních smluv, případně požadovat, aby kupní cena za tyto další dodávky 

zboží byla uhrazena předem před dodáním zboží ve lhůtě určené prodávajícím, nebo v 

hotovosti při dodaní zboží, případně aby bylo poskytnuto prodávajícímu ze strany kupujícího 

přiměřené zajištění. Tuto skutečnost sdělí prodávající kupujícímu neprodleně písemným 

oznámením. Pro vyloučení pochybností: pozastavení dodání zboží dle tohoto bodu se 

nepovažuje za porušení kupní smlouvy ze strany prodávajícího, ale za prodlení na straně 

kupujícího; doba dodání zboží se prodlužuje minimálně o dobu prodlení kupujícího se 

zaplacením jeho peněžních závazků, není-li objektivně nutná delší doba z důvodů na straně 

prodávajícího spojená s pozastavením a obnovením plnění prodávajícího.  

3.12. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen kromě zákonného úroku 

z prodlení uhradit prodávajícímu kromě plnění rovněž smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně 

z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná dnem jejího písemného 

uplatnění u kupujícího. Nárok na náhradu škody, i v rozsahu převyšujícím výši smluvní 

pokuty, tím není dotčen. 

3.13. Veškeré náklady budou účtovány v původní výši a fakturovány neprodleně poté, co byly 

vynaloženy. 
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4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

4.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až momentem úplného zaplacení kupní 

ceny (výhrada vlastnictví).  

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží. Požaduje-li 

kupující od prodávajícího odeslání zboží, přechází na něj nebezpečí škody na zboží 

momentem odevzdání zboží prvnímu přepravci. 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. Pro dodání zboží se použijí platná ustanovení INCOTERMS v posledním účinném znění 

v době uzavření kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak v kupní smlouvě nebo v obchodních 

podmínkách. Pro dodání zboží platí doložka Ex Works, není-li v kupní smlouvě sjednáno nebo 

v obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

5.2. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě 

uvedené v kupní smlouvě. Pokud si smluvní strany nesjednají jinak, termín dodání zboží 

určuje prodávající, který sdělí termín dodání kupujícímu v písemném přijetí objednávky nebo 

v obchodní nabídce. Prodávající si vyhrazuje právo tento termín dodání změnit, především v 

důsledku nedostatku výrobní kapacity či jiných nepředvídatelných událostí na straně 

prodávajícího ve smyslu bodu 5.3. obchodních podmínek. Tento nově stanovený termín 

dodání se zavazuje prodávající kupujícímu sdělit obratem po zjištění výše uvedené překážky, 

která brání splnění původně sděleného termínu dodání zboží. 

5.3. Prodávající neodpovídá za nedodržení dodacích lhůt především v následujících případech: (i) 

pokud kupující nedodrží jakékoliv platební podmínky až do doby, než tyto budou splněny, (ii) 

pokud kupující neposkytl prodávajícímu informace, jež byl povinen poskytnout v požadované 

lhůtě, (iii) v případě neposkytnutí součinnosti s převzetím zboží, (iv) v případě zásahu vyšší 

moci, kterou se rozumí zejména stávka, epidemie, válka, požár, záplava nebo jiná živelná 

pohroma, nehoda, zabavení zboží, přerušení dopravy, embargo, vládní opatření, úpravy či 

omezení, zákaz dovozu nebo vývozu zboží a nemožnost pořídit dodávky materiálu, zařízení 

nebo výrobních prostředků, neštěstí, výbuch, jakož i důsledek jakýchkoliv jiných příčin, na 

které prodejce nemá vliv, a to také v případě, pokud k takové události dojde na straně 

subdodavatele. 

5.4. Prodávající je povinen zboží zabalit způsobem obvyklým v obchodním styku. V případě 
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pochybností o běžném balení se sjednává, že způsob balení určuje prodávající. 

5.5. Není-li v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak, je místem dodání zboží sklad prodávajícího. 

Pokud platí podmínka dodávky Ex Works a prodávající se na žádost kupujícího zaváže 

odeslat zboží do místa určeného kupujícím, rizika ztráty nebo škody na zboží přecházejí na 

kupujícího nejpozději předáním zboží prvnímu dopravci, přičemž tímto momentem se zboží 

považuje za předané. 

5.6. V případě, že kupující nepřevezme zboží v souladu s kupní smlouvou, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny dodávaného zboží. Smluvní pokuta je splatná dnem jejího 

písemného uplatnění u kupujícího. Nárok na náhradu škody, i v rozsahu převyšujícím výši 

smluvní pokuty, tím není dotčen. Vedle smluvní pokuty je kupující povinen uhradit náklady 

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem 

doručení. 

5.7. Zboží se považuje za dodané řádně a včas rovněž v případě, kdy je dodáno s drobnými 

vadami a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání zboží. Tímto ustanovením 

nejsou dotčena práva kupujícího z vadného plnění. 

6. ZÁRUKA 

6.1. Kupující je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží. 

V případě zjištění rozporu mezi údaji uvedenými v dodacím listu, faktuře nebo v případě 

zjištění poškození zboží nebo jeho obalu, které mohlo být způsobeno přepravcem, je kupující 

povinen o tom dodavatele neprodleně písemně informovat a sepsat o této skutečnosti 

protokol o škodě s přepravcem. Zjevné vady je kupující povinen písemně sdělit prodávajícímu 

nejpozději do 3 pracovních dní od prohlídky zboží nebo poté, kdy měla být prohlídka 

provedena.  

6.2. Skryté vady je kupující povinen sdělit neprodleně, nejpozději však do 7 dní od okamžiku, kdy 

mohla být skrytá vada zjištěna, nejpozději však do uplynutí záruční lhůty v délce 12 měsíců 

od přechodu nebezpečí škody na zboží. Uplatňování nároku z vadného plnění je vyloučeno 

i po dobu trvání výše uvedených lhůt, bylo-li zboží již zpracováno nebo zabudováno. Záruční 

lhůta se vždy prodlužuje pouze o dobu, v níž bylo zboží mimo provoz během reklamačního 

řízení, a to i v případě, pokud prodávající v rámci reklamace dodá nové zboží nebo jeho 

jednotlivé součásti. 
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6.3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným 

nakládáním, poškozením elektrostatickým nábojem a rozbalením, použitím nebo instalací 

v rozporu s uživatelskou dokumentací nebo pokyny prodávajícího. Rovněž se záruka 

nevztahuje na vady zboží, jež vznikly přirozeným opotřebením, nadměrným namáháním, 

použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými vlivy a veškerými dalšími příčinami 

bez zavinění prodávajícího. 

6.4. Záruka zaniká i v případě neoprávněných zásahů nebo změn prováděných na zboží, a to buď 

kupujícím, nebo třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.  

6.5. Prodávající v rámci odpovědnosti za vady nenese náklady na umožnění pracovního přístupu 

ke zboží, jeho demontáž a opětovnou instalaci, potřebnou k řádnému provedení 

opravy/výměny. Také není prodávající povinen v rámci odpovědnosti za vady odstraňovat 

bezplatně vady zboží na jiném místě než ve své provozovně (prodávajícím takto označené) 

nebo v místě určeném v kupní smlouvě pro dodání zboží. 

6.6. Kupující je povinen vady reklamovat písemně, přičemž při reklamaci uvede druh, rozsah vad 

a způsob, jakým se vada projevuje. V případě, že vada není specifikována dostatečně určitě, 

vyzve prodávající kupujícího k podrobnější specifikaci vady, a to ve lhůtě 7 dní ode dne 

doručení reklamace. Lhůta pro odstranění vady plyne v takovém případě až od okamžiku, kdy 

je vada řádně popsána. 

6.7. Prodávající se zavazuje vadu odstranit ve lhůtě 30 dní ode dne doručení reklamace dle bodu 

6.5., a to buď opravou, nebo výměnou reklamovaného zboží. Pokud vzhledem k charakteru 

a počtu vad nebude objektivně možné vadu odstranit ve lhůtě dle předchozí věty, prodávající 

neprodleně sdělí kupujícímu tuto skutečnost, přičemž jej informuje o nové lhůtě k odstranění 

vad, která nebude delší než 90 dní ode dne doručení reklamace. 

6.8. Pokud kupující informuje prodávajícího o vadách zboží, nicméně zboží nemá žádné vady, 

za které by měl prodávající odpovídat, kupující poskytne prodávajícímu náhradu nákladů 

spojených s tímto oznámením. 

6.9. Uplatnění reklamace na zboží za žádných okolností neopravňuje kupujícího k prodlení nebo 

pozdržení platby za dodané zboží, přičemž pozdržení platby bude považováno za porušení 

závazků ze strany kupujícího. 
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7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

7.1. V rozsahu přípustném právním řádem České republiky odpovídá prodávající za škodu 

způsobenou kupujícímu za podmínek stanovených v obecně závazném právním předpisu, 

tedy v zákoně č.89/2012 Sb., občanském zákoníku při aplikaci principu předvídatelnosti 

škody.  

7.2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybnou obsluhou, neodborným nebo 

nepřiměřeným nakládáním, poškozením elektrostatickým nábojem a rozbalením, použitím 

nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací nebo pokyny prodávajícího. 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

8.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy (i) v případě prodlení kupujícího s úhradou 

kupní ceny zboží o více než 30 dní od určeného data splatnosti, (ii) v případě platebních 

problémů kupujícího, které vedou nebo mohou vést k ohrožení včasného nebo řádného 

splacení pohledávek prodávajícího, zejména v případech platební neschopnosti kupujícího, 

(iii) v případě neposkytnutí součinnosti při převzetí zboží, nepřevezme-li kupující zboží ani 

ve lhůtě 15 dní poté, kdy jej k převzetí zboží písemně vyzve prodávající, (iv) v jiných případech 

stanovených právními předpisy. 

8.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (i) v případě nedodání zboží ve sjednané lhůtě 

dodání ani poté, co kupující písemně vyzve prodávajícího k dodání zboží v jím určené 

dodatečně poskytnuté lhůtě, jež za žádných okolností nebude kratší než 15 dní ode dne 

doručení výzvy, (ii) v případě neodstranění vady zboží ve lhůtě určené ve smyslu bodu 6.7. 

obchodních podmínek, (iii) v jiných případech stanovených právními předpisy.  

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu odstoupení ve formě 

doporučené zásilky a musí být doručeno na adresu sídla druhé smluvní strany, nesjednají-li 

smluvní strany v kupní smlouvě jinak. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené (i) 

převzetím odstoupení oprávněnou osobou, (ii) odmítnutím převzetí odstoupení oprávněnou 

osobou, (iii) uplynutím lhůty 5 dní poté, kdy byla zásilka uložena na poště z jakéhokoliv 

důvodu, pro který nebyla zásilka převzata, a to i tehdy, pokud se adresát neseznámí 

s obsahem zásilky. Doručením odstoupení zaniká kupní smlouva. Odstoupení od smlouvy 

však nemá vliv na smluvní pokutu, na kterou vznikl nárok po dobu trvání kupní smlouvy, nebo 

na trvání práv, která ze své povahy mají trvat i po zániku kupní smlouvy. 
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8.4. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího povinen na vlastní 

náklady dopravit zboží prodávajícímu. V případě nesplnění této povinnosti kupujícím je 

prodávající oprávněn zajistit vrácení zboží na náklady kupujícího, přičemž nárok na náhradu 

nákladů je oprávněn započíst s nárokem kupujícího na vrácení kupní ceny. 

8.5. Kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu v původním stavu, tj. ve stavu ke dni převzetí 

zboží, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě vrácení poškozeného zboží nebo 

s opotřebením vylučujícím další prodej zboží je kupující po vrácení zboží povinen uhradit 

částku odpovídající kupní ceně vráceného zboží. 

8.6. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží ve lhůtě 30 dní ode dne vrácení zboží, 

s výjimkou případu podle druhé věty bodu 8.5. výše, kde si smluvní strany sjednaly započítaní 

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny s nárokem prodávajícího na zaplacení kompenzace 

za poškození zboží ve výši kupní ceny.  

9. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Pokud v souvislosti se vznikem nebo plněním kupní smlouvy budou zpracovávány osobní 

údaje, zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, nebo fyzických osob, 

jednajících jménem kupujícího, jenž je právnickou osobou, je upraveno nařízením EP a Rady 

(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně 

údajů) (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném 

znění (dále jen „ZOU“) a ostatními obecně závaznými předpisy. Kupující se zavazuje 

předávat prodávajícímu pouze údaje, které obdržel v souladu s platnými právními předpisy a 

(je-li to třeba) se souhlasem příslušné dotčené osoby. 

10. DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST 

10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv listiny (faktury, smlouvy, obchodní materiály 

ap.), dokumenty nebo jiné informace týkající se jejich obchodní činnosti, s nimiž přijdou při 

uzavírání nebo plnění kupní smlouvy do styku, jsou považovány za důvěrné (dále jako 

„důvěrné informace“) a jsou povinny uchovávat je v tajnosti. Za důvěrnou informaci se 

nepovažuje veřejně přístupná informace. 

10.2. Smluvní strany se zavazují v rámci svých možností, minimálně však na úrovni odborné péče, 

zajistit utajení takovýchto důvěrných informací před jakoukoliv třetí stranou nebo je nezneužít 
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ve svůj prospěch nebo prospěch třetí strany.  

10.3. Smluvní strany se zavazují informovat o uvedené povinnosti všechny zaměstnance nebo 

spolupracovníky, kteří mohou přijít s těmito důvěrnými informacemi do styku, a v plném 

rozsahu odpovídají za její dodržování těmito osobami.  

11. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 

11.1. Zjistí-li soud nebo jiný příslušný orgán, že část těchto VOP nebo kupní smlouvy je neplatná či 

neproveditelná, pak bude toto ustanovení v nutném rozsahu odděleno a nebude 

aplikovatelné, což však nebude mít vliv na ostatní ustanovení, která tak zůstanou plně platná 

a účinná. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost k tomu, aby byla neplatná, 

neúčinná nebo neproveditelná ustanovení nahrazena takovými platnými, účinnými 

a proveditelnými ustanoveními, jež v nejvyšší možné míře zachovají ekonomický účel 

zamýšlený neplatnými, neúčinnými nebo neproveditelnými ustanoveními. 

12. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

12.1. Pokud některá ze smluvních stran neuplatní nebo v prodlení uplatní kterékoliv ze svých práv 

nebo opravných prostředků plynoucích z kupní smlouvy, nelze tuto skutečnost v žádném 

případě vykládat tak, že se tohoto práva či opravného prostředku vzdává. Dále platí, že žádné 

jednotlivé nebo částečné uplatnění práva či opravného prostředku v žádném případě 

nevylučuje jakékoliv jejich jiné nebo další uplatnění, ani uplatnění jiného práva či opravného 

prostředku. 

12.2. V případě, že se některá ze smluvních stran vzdá svého práva vyplývajícího z porušení nebo 

nedodržení jakéhokoliv ustanovení VOP nebo kupní smlouvy, nelze tuto skutečnost 

interpretovat tak, že se tím vzdává možnosti dalšího uplatnění svého práva z porušení nebo 

nedodržení ustanovení těchto VOP nebo kupní smlouvy, a nejsou tím žádným způsobem 

dotčena ostatní ustanovení těchto VOP nebo kupní smlouvy. 

12.3. Vzdání se práva nebo jakéhokoliv oprávnění, práva volby atd., včetně práva plynoucího 

z porušení kupní smlouvy musí být v písemné formě a podepsáno smluvní stranou, která jej 

provádí. 
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12.4. Bez písemného souhlasu prodávajícího nemůže kupující postoupit pohledávky plynoucí nebo 

související s kupní smlouvou, jakož ani převést práva nebo povinnosti vyplývající nebo 

související s kupní smlouvou.  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Vztah založený kupní smlouvou jakož i na něj navázané mimosmluvní závazky se řídí českým 

právem jako právem rozhodným, a to zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se 

současně dohodly na vyloučení použití Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží. 

13.2. Veškeré spory, které vzniknou z kupní smlouvy (včetně sporu týkajícího se existence, 

platnosti nebo ukončení kupní smlouvy nebo následků její nulity), budou řešeny výlučně 

obecnými soudy České republiky ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního 

řádu v platném znění. 

13.3. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu a zveřejnění na webových 

stránkách prodávajícího.   

 
 
     V Hustopečích, dne 23.11.2021 
 
 
 
   KNOTT CZ, s.r.o.  


