
 

 

                       

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 
dále jen jako „VONP"  

účinné a platné od 25.07.2022  

společnosti 

INTERPACK s.r.o. 
se sídlem Pražská 548, Doksy, PSČ: 472 01  

IČ: 252 51 899, registrace v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem  

oddíl C vložka 46344  
dále jen jako „Společnost" 

ČLÁNEK 1. PŮSOBNOST VONP 

1.1. Tyto VONP upravují veškeré právní vztahy vzniklé na základě kupních smluv 
(akceptovaných objednávek) uzavřených mezi Společností, jako stranou kupující a 
druhou smluvní stranou, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající"). Tyto VONP tvoří 
nedílnou součást kupní smlouvy mezi Společností jako kupujícím a Prodávajícím s 
tím, že Prodávající uzavřením kupní smlouvy v jakékoliv formě se Společností 
stvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s těmito VONP, tyto bez výhrad 
akceptuje a zavazuje se je dodržovat. Tyto VONP jsou tak vypracovány v souladu s 
ustanovením § 1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník"). 

1.2. Obchodní podmínky Prodávajícího, které nebyly Společností výslovně písemně 
odsouhlaseny jako součást smlouvy mezi smluvními stranami, nejsou pro 
Společnost závazné. Obchodní podmínky Prodávajícího, které se stanou součástí 
smlouvy, pokud jsou v rozporu s těmito VONP nebo smlouvou, nejsou v tomto 
rozsahu závazné a účinné, ledaže s rozpornými podmínkami Společnost vysloví 
výslovný písemný souhlas. Bez výslovného písemného souhlasu Společnosti se tak 
součástí smlouvy nestávají žádné obchodní podmínky Prodávajícího, na něž např. 
odkazuje Prodávající ve svém právním jednání vůči Společnosti, i když Společnost 
takový odkaz neodmítne. 



 

 

                       

1.3. Tyto VONP představují základní úpravu práv a povinností ve smluvních vztazích 
mezi Společností a Prodávajícím s tím, že ustanovení v kupní smlouvě odlišná od 
úpravy ve VONP mají přednost před ustanoveními, které jsou uvedeny v těchto 
VONP. Těmito VONP se neřídí práva a povinnosti vyplývající z uzavřených kupních 
smluv, ve kterých smluvní strany výslovně jejich použití vyloučily. 

ČLÁNEK 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

2.1. Nabídka Prodávajícího je závazná a představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. 
Smluvní vztah vzniká akceptací objednávky Společnosti ze strany Prodávajícího anebo 
podepsáním písemné smlouvy mezi oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní 
vztah vzniká na základě objednávky ze strany Společnosti učiněné vůči Prodávajícímu, je 
tato pro Společnost platná pouze tehdy, pakliže je potvrzená Prodávajícím do 48 hodin 
od jejího obdržení. Potvrzení Prodávajícím je realizováno výlučně podpisem 
objednávky vystavené Společností ze strany Prodávajícího a její zpětné vrácení 
Společnosti. Takto potvrzená objednávka může být jako příloha zaslána 
elektronicky e-mailem. Pro posouzení dodržení lhůty k potvrzení učiněné 
objednávky je rozhodující čas a datum doručení potvrzené objednávky Společnosti. Jiná 
potvrzení objednávky, která nejsou v souladu s tímto požadavkem (např. potvrzení na 
formuláři Prodávajícího) nebudou Společností akceptována. Jakékoliv změny 
provedené Prodávajícím na formuláři potvrzení objednávky Společnosti se považují 
za schválené pouze tehdy, jsou-l písemně potvrzeny Společností. 

2.2. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Společnosti zboží, které Prodávající 
dodává v rámci předmětu svého podnikání a převést na něho vlastnické právo k tomuto 
zboží. Společnost se pak zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého výlučného 
vlastnictví a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvou se 
kromě dodávky zboží může Prodávající zavázat také ke zhotovení a následnému dodání 
zboží Společnosti. 

2.3. Okolnosti týkající se přijetí nabídky a její akceptace, resp. jejich úprav, výhrad a změn 
a jejich akceptace jsou stanoveny a upraveny ustanovením § 1740 a násl. 
občanského zákoníku. Za návrh uzavření smlouvy se výslovně nepovažuje nabídka 
učiněná formou reklamy, v katalogu nebo vystavením zboží. 
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ČLÁNEK 3. KUPNÍ CENA 

3.1. Kupní cenou se rozumí cena zboží dle ceníku Prodávajícího účinného ke dni 
uzavření kupní smlouvy, resp. cena nabídnuta Prodávajícím v cenové nabídce pro 
Společnost, není-li ujednána se Společností v kupní smlouvě cena jiná (dále jen 
„Kupní cena"). Kupní cena je sjednána jako cena pevná. Prodávající na sebe v souladu 
s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

3.2. Pokud nebude mezi Společností a Prodávajícím ujednáno něco jiného, Kupní cena 

zahrnuje vedle vlastní hodnoty zboží též veškeré náklady spojené s dodávkou zboží, 

včetně nákladů na přepravu a balení dle článku 5.9 níže. Pokud kupní smlouva 

nestanoví jinak, bude zboží Společnosti dodáno v dodací paritě DDP na adresu 

provozovny Společnosti na adrese Doksy, Pražská 548, dle INCOTERMS® 2020. 

Kupní cena zahrnuje zejména pojištění dopravy, platby veškerých daní, dovozních 

licencí či jiných poplatků vyžadovaných nebo souvisejících s dovozem zboží do státu, 

kde má proběhnout dodání zboží ze strany Prodávajícího. Žádné dodatečné 

poplatky, náklady či výdaje jakéhokoli druhu, pokud nejsou výslovně uvedeny v 

kupní smlouvě vedle Kupní ceny, nebudou Společností akceptovány a uhrazeny. 

3.3. Není-li dáno něco jiného v kupní smlouvě, pak Kupní cena neobsahuje DPH. 

DPH pak bude uplatňováno v souladu s platnými právními předpisy účinnými ke 

dni zdanitelného plnění realizované dodávky zboží Společnosti. 

3.4. Prodávající prohlašuje, že Kupní cena za zboží poskytované Společnosti dle 

kupní smlouvy není méně příznivá než cena, za níž Prodávající nabízí stejné nebo 

podobné zboží ostatním svým zákazníkům 

ČLÁNEK 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Prodávající je oprávněn vystavit a předat Společnosti daňový doklad (fakturu) buď 

současně s řádným a včasným dodáním zboží, nebo kdykoliv po tomto dodání 

zboží, ale ne později než 15 dnů od data dodání zboží. V případě částečného 



 

 

                       

      dodání zboží je pak oprávněna fakturovat jim dodanou část zboží jen je-li to 

Společností předem písemně odsouhlaseno. Faktura musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu. Prodávající je oprávněn zaslat Společnosti fakturu i v 

elektronické podobě, a to na mailovou adresu: info@interpack.cz  

4.2. úhradu Kupní ceny provede Společnost bezhotovostním bankovním převodem 

na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře, která bude obsahovat všechny 

náležitosti daňového a účetního dokladu dle příslušných právních předpisů. Za 

okamžik zaplacení fakturované částky se považuje okamžik, kdy byla příslušná 

částka odepsána z bankovního účtu Společnosti. 

4.3. V případě, že faktura vystavená Prodávajícím nebude mít předepsané náležitosti 

či údaje dle kupní smlouvy nebo těchto VONP, nebude tato faktura Prodávajícímu 

proplacena a Společnost je oprávněna tuto fakturu vrátit zpět Prodávajícímu k 

doplnění nebo opravě, a to kdykoli před okamžikem její splatnosti, aniž by se tím 

Společnost dostala do prodlení s placením vyfakturované Kupní ceny. V případě 

opravy nebo doplnění faktury začíná běžet lhůta splatnosti upravené či opravené 

faktury až okamžikem jejího doručení Společnosti. 

4.4. V případě, že Společnost uplatni v době splatnosti faktury jakoukoli vadu dodaného 

zboží, přerušuje se lhůta splatnosti Kupní ceny či její zbývající části, a to minimálně 

do doby dořešení uplatněné reklamace. Takto přerušený běh lhůty splatnosti Kupní 

ceny či její části začne znovu běžet ode dne, kdy bude uplatněná reklamace 

vyřešena v souladu s určením Společnosti. 

4.5. Společnost je oprávněna zadržet částku DPH z přijaté faktury od Prodávajícího pro 

případ, že se Prodávající kdykoliv v průběhu plnění smluvních povinností 

vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona o DPH anebo pro případ, že Prodávající požaduje 

po Společnosti úhradu jakékoliv platby na jiný účet, než ten který má Prodávající 

uveden v registru bankovních účtů plátců DPH. Se zadrženou částkou je pak 

Společnost oprávněna nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o 

DPH. Tímto postupem se Společnost výslovně nedostane do prodleni s řádným 
3 

mailto:info@interpack.cz


 

 

                       

placením Kupní ceny. 

4.6. Prodávající není oprávněn si započíst pohledávky vůči pohledávkám Společnosti 
bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. 

ČLÁNEK 5. DODACÍ PODMÍNKY, BALENÍ ZBOŽÍ, VRATNÉ OBALY A PALETY 

5.1. Dodací termíny a podmínky jsou pro Prodávajícího závazné uzavřením kupní 

smlouvy. Způsob dodání zboží, dodací lhůty a místo dodání jsou uvedeny a 

odsouhlaseny v kupní smlouvě. Prodávající je povinen dodat zboží Společnosti 

řádně a včas v souladu s kupní smlouvou a těmito VONP. Zboží pak musí být 

dodáno v ujednané či normou stanovené jakosti, provedení a se všemi vlastnostmi 

uvedenými v kupní smlouvě. V případě, že jakost, provedení či jiné specifické 

vlastnosti v kupní smlouvě uvedeny nejsou, je prodávající povinen poskytnout zboží 

v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu patrnému z kupní smlouvy, 

k němuž je zboží dodáváno, přičemž není-li takový účel sjednán, tak k účelu, ke 

kterému se zboží obvykle používá. Zboží dále musí být v souladu se všemi 

technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se na 

daný typ zboží. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z 

kvalitního materiálu. Dodávané zboží nesmí být zatíženo žádnými právními vadami. 

Prodávající je povinen dodat zboží v množství uvedeném v kupní smlouvě. 

5.2. Prodávající je povinen při dodávkách zboží Společnosti zajistit, že dodáním zboží 

nebudou porušeny žádné právní předpisy a že zboží splňuje veškeré ujednané či 

zákonné požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a normami. V případě 

porušení této povinnosti či povinnosti jiné a obdobné, odpovídá Prodávající 

Společnosti za škodu tímto způsobem způsobenou, a to včetně nároku na ušlý zisk 

Společnosti. 

5.3. Prodávající je povinen dodávané zboží pro přepravu na své náklady vhodně zabalit 

a zajistit tak, aby bylo dodáno Společnosti bez poškození a znehodnoceni. Zboží pak 

musí být zabaleno tak, aby použitý obal zboží umožňoval Společnosti bezpečné a 

dlouhodobé uskladnění zboží bez ztráty ujednané kvality. Pokud kupní smlouva 



 

 

                       

nebo potvrzená objednávka či další kupní smlouvě podobný dokument neurčí 

jinak, na obalu zboží a dodacím listu musí být na viditelném místě čitelné označení 

Prodávajícího, Společnosti, číslo kupní smlouvy a další náležitosti dle kupní 

smlouvy. V případě, že bude obal Prodávajícím označený jako vratný, je 

Prodávající povinen si obal na vlastní náklady vyzvednout u Společnosti, a to do 

čtrnácti (30) dnů ode dne převzetí zboží ze strany Společnosti. 

5.4. Prodávající je povinen dodat Společnosti spolu se zbožím veškeré doklady, které 

jsou nutné k převzetí zboží, nakládání s ním, k proclení a užívání zboží, jakož i 

doklady vyžadované závaznými normami, právními či technickými předpisy. Veškeré 

tyto doklady musí být Prodávajícím dodány v originále, v písemné formě, v českém 

jazyku a čitelné. V případě, že v důsledku prodlení prodávajícího s předáním řádných 

a kompletních dokladů vzniknou Společnosti jakékoli dodatečné náklady (jako celní, 

skladovací či jiné poplatky), je povinen tyto náklady uhradit Prodávající, a to bez 

zbytečného odkladu po jejich uplatnění ze strany Společnosti. 

5.5. Termín dodání zboží stanoví kupní smlouva. Neurčí-li Společnost jinak, je Prodávající 

povinen dodat zboží v pracovních dnech v obvyklé pracovní době Společnosti od 

8:00 do 16:00 hod. Prodávající je povinen Společnost písemně vyrozumět o dodání 

zboží alespoň tři (3) pracovní dny předem. Prodávající je povinen Společnost 

okamžitě písemnou formou informovat v případě, že by mělo dojít k prodlení s 

termínem dodání zboží. Pokud bude zboží dodáváno Společnosti před termínem 

ujednané dodací doby, není Společnost povinna zboží od Prodávajícího převzít. 

5.6. Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak, není Společnost povinna převzít jiné 
množství zboží, než bylo objednáno. Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než 
kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je Společnost oprávněna přijetí 
přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít. Pakliže tak neučiní, není výslovně 
oprávněna nadbytečně dodané zboží uhradit — pakliže toto nebylo mezi smluvními 

stranami ujednáno v kupní smlouvě. 

5.7. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Společnosti oprávněn 
dodat jen část zboží. Nedílnou součástí dodávky zboží je řádný dodací list. 



 

 

                       

 
5.8. Je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží, je Společnost oprávněna dle své 

volby buď od smlouvy odstoupit anebo zadat výrobu a dodávku zboží třetímu 
subjektu. Náklady s tím spojené jdou pak k tíži Prodávajícího. 

5.9. V případě, že zboží bude dodáno ve vratném obalu resp. na paletách, je 
Prodávající povinen tyto obaly a palety zpět převzít a odvézt z areálu Společnosti. 
Případné náklady spojené s uložením či likvidací obalů budou Společností 
realizovány na úkor Prodávajícího. 

ČLÁNEK 6. DOPRAVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

6.1. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající a tento náklad je zohledněn v Kupní ceně   
zboží. 

6.2. Společnost je povinna zboží při jeho dodání prohlédnout a v případě škody 
způsobené dopravou bude toto zboží vráceno Prodávajícímu. O tomto bude 
Prodávající písemně a bez zbytečného prodlení informován ze strany pracovníků 
kvality Společnosti. 

6.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Společnost dodáním, resp. podpisem 
dodacího listu s doložkou bez výhrad. 

ČLÁNEK 7. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ A JEHO POJIŠTĚNÍ 

7.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Společnost ke dni jeho převzetí od 
Prodávajícího, resp. jeho dopravce resp. ve chvíli, kdy je Společnost oprávněna 
se zbožím nakládat bez jakékoliv právní či jiné vady. 

7.2. Prodávající zajistí pojištění zboží dle ujednání se Společností s tím, že do doby 
jeho předání Společnosti hradí vždy pojištění Prodávající. 

ČLÁNEK 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1. Zboží má vady, jestliže není dodáno v množství, jakosti a provedení stanoveném 
kupní smlouvou těmito a VONP anebo příslušnými normami nebo neodpovídá 
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výsledku určenému v kupní smlouvě. Za vady se dále považují právní vady zboží a 
vady v dokladech, které je Prodávající povinen dodat Společnosti spolu se zbožím. 

8.2. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které se na zboží vyskytnou v záruční 
době počínající běžet okamžikem převzetí zboží Společností a končící dvacet čtyři 
(24) měsíců od převzetí zboží Společností. Prodávající se zavazuje, že zboží dodané 
dle kupní smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu 
stanovenému v kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a že si zachovají kupní 
smlouvou stanovené vlastnosti. Pokud kupní smlouva některé vlastnosti zboží 
nestanoví, zavazuje se Prodávající, že si zboží po záruční dobu zachová alespoň 
obvyklé vlastnosti. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Společnost či jeho 
zákazníci nemohou zboží užívat pro vady, za které odpovídá Prodávající. V 
případě výměny zboží běží záruční doba ode dne výměny od začátku v plném 
rozsahu. 

8.3. Společnost uplatní svou reklamaci zpravidla písemně s tím, že výslovně postačuje 
reklamace e-mailem. Jestliže Společnost vadu na zboží oznámí, má výhradní právo 
volby na vyřešení uplatněné reklamace. Společnost je v tomto smyslu oprávněna 
volit mezi těmito způsoby řešení reklamace: 

a) odstraněním vady opravou dodaných výrobku, 

b) odstraněním vady dodáním nových výrobků, 

c) požadavku na přiměřenou slevu z Kupní ceny anebo 

d) odstoupením od smlouvy 

s tím, že právo volby je dáno výlučně na straně Společnosti. 

8.4. Společnost je oprávněna v průběhu řešení uplatněné reklamace své nároky z 
titulu práv z vadného plnění měnit, a to až do doby úplného odstranění 
předmětné vady dodaných výrobků. 

8.5. Nestanoví-li kupní smlouva či Společnost v rámci reklamace vad jinak, je 

Prodávající povinen odstranit vady způsobem dle volby Společnosti, a to v těchto 

termínech: 
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a) do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich reklamace v případě vad bránících 
bezpečnému a spolehlivému používání zboží a 

b) do sedmi (7) kalendářních dní v případě ostatních vad. 

8.6. Pokud Prodávající neodstraní vady zboží ve stanovené lhůtě, nebo před uplynutím 

lhůty výše uvedené Společnosti sdělí, že vady neodstraní, nebo toto bude zřejmé 

ze stavu reklamace a jejího odstraňování, je Společnost oprávněna odstoupit od 

smlouvy, požadovat přiměřenou slevu na zboží anebo sama nebo prostřednictvím 

třetí osoby na náklady a riziko Prodávajícího zboží opravit nebo zajistit jeho náhradní 

dodávku a veškeré náklady s tím spojené přeúčtovat Prodávajícímu. Toto platí i 

ohledně veškerých vícenákladů a škod (přímých i nepřímých), které tímto způsobem 

Společnosti vznikly či vzniknou, a to včetně nákladů, které byla Společnost povinna 

uhradit či vynaložit v souvislosti s řešením reklamace u třetí strany. Pakliže tyto 

náklady vzniknou Společnosti již v souvislosti se samotnou reklamací dodaných 

výrobků, pak je Společnost oprávněna tyto náklady po jejich prokázání požadovat 

po Prodávajícím a tento se je zavazuje uhradit. Prodávající je pak povinen tyto 

náklady a škody uhradit v termínu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne 

uplatnění nároku na úhradu tohoto plnění. Postupem dle tohoto bodu není dotčena 

záruka Společnosti na zboží ani odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou 

vadným zbožím nebo způsobenou či vzniklou při odstraňováni vad zboží. 

8.7. Společnost není do doby úplného odstranění vady jakéhokoli zboží povinna 

uhradit Prodávajícímu celou nebo část kupní ceny za takové vadné zboží a v 

tomto smyslu není v prodlení s plněním. 

ČLÁNEK 9. POVINNOST K NÁHRADĚ SMLUVNÍCH POKUT A ŠKOD 

9.1. Nesplní-li Prodávající svou povinnost dodat objednané zboží řádně a včas, 
vzniká Společnosti vůči Prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty, která je 
dána ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z kupní ceny objednaného zboží za každý 
započatý den prodlení. 

9.2. Dostane-li se Prodávající do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z 



 

 

                       

odpovědnosti za vady, vzniká Společnosti vůči Prodávajícímu nárok na zaplacení 
smluvní pokuty, která je dána ve výši jedné desetiny procenta (0,1 %) z kupní ceny 
reklamovaného zboží za každý započatý den prodlení. 

9.3. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od doručeni vyúčtování smluvní 
pokuty Prodávajícímu. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok 
Společnosti na náhradu škody v plné výši. 

9.4. Prodávající nad rámec výše uvedených smluvních pokut odpovídá Společnosti za 
veškerou škodu způsobenou Společnosti, jeho zákazníkům a odběratelům z titulu 
nesplnění povinnosti Prodávajícího řádně a včas. V tomto smyslu je Prodávající 
povinen nahradit Společnosti škody vzniklé vynaložením nákladů Společnosti 
v souvislosti s řešením porušení povinností na straně Prodávajícího. Tuto škodu je 
pak Prodávající povinen uhradit do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího uplatnění 
a prokázání ze strany Společnosti. 

ČLÁNEK 10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

10.1. Kupní smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou 

smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s kupní 

smlouvou a těmito VONP. 

10.2. Společnost je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v souladu s občanským 
zákoníkem a dále v souvislosti s těmito VONP v těchto případech: 

a) Prodávající vstoupí do likvidace nebo proti němu bude zahájen výkon 

rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku nebo na něj bude podán 

insolvenční návrh, prohlášen úpadek, konkurs na jeho majetek, povolena 

reorganizace, oddlužení či jiný způsob řešení úpadku nebo bude insolvenční 

návrh zamítnut pro nedostatek majetku Prodávajícího, 

b) Prodávající bude v prodlení se splněním jakékoliv povinnosti dle ujednané 

kupní smlouvy, nebo těchto VONP jež bude delší než patnáct (15) 

kalendářních dnů, 
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c) Prodávající podstatným způsobem poruší jakoukoliv povinnost stanovenou kupní 

smlouvou anebo těmito VONP a nebo k tomuto porušení dojde nepodstatným 

způsobem, ale ke zjednání nápravy nedojde ani do patnácti (15) kalendářních 

dnů od odeslání upozornění na toto porušení ze strany Společnosti. 

10.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě 

podstatného porušení povinností Společnosti. Za podstatné porušení povinností 

Společnosti se považuje pouze prodlení se zaplacením kupní ceny po dobu delší 

než třicet (30) pracovních dnů po splatnosti, na které bude ale Společnost 

Prodávajícím písemně upozorněna, přičemž Společnost předmětnou dlužnou 

částku Prodávajícímu bezdůvodně nezaplatí ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

určené Prodávajícím. 

10.4. Odstoupením od smlouvy kupní smlouva zaniká. Odstoupení ani jiným způsobem 

ukončení kupní smlouvy však nezanikají (i) nároky na náhradu škody vzniklé 

porušením kupní smlouvy, (ii) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo škod dle 

kupní smlouvy nebo těchto VONP, (iii) peněžité pohledávky Společnosti za 

Prodávajícím vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou, (iv) ujednání o 

volbě práva a řešení sporů, (v) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami 

po odstoupení od kupní smlouvy, (vi) ustanovení týkající se takových práv a 

povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení 

kupní smlouvy. 

10.5. Po odstoupení od kupní smlouvy budou vzájemné nároky smluvních stran 

řešeny tím způsobem, že Společnost si ponechá veškeré zboží, k němuž nabyla 

vlastnické právo s tím, že za toto uhradí Prodávajícímu ujednanou Kupní cenu 

poníženou o případné nároky Společnosti vůči Prodávajícímu. 

ČLÁNEK 11. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA DUŠEVNÍCH PRÁV 

11.1. Prodávající je povinen nakládat se smlouvou a se všemi obchodními a 

technickými informacemi souvisejícími s plněním na kupní smlouvu jako s 

obchodním tajemstvím Společnosti. 



 

 

                       

11.2. Prodávající je povinen nezveřejnit, nesdělit, ani neposkytnout třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které mu byly Společnosti předány a které se 
vztahují ke smlouvě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Společnosti. 

11.3. Prodávající nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, 

licenčních či obdobných práv třetích osob v rámci realizace dodávek zboží pro 

Společnost. Prodávající prohlašuje zejména, že do dodaného zboží umístí pouze 

data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, 

nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že 

by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení Prodávajícího jako nepravdivé, je Prodávající 

povinen uhradit Společnosti veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení 

Společnosti vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv 

sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale 

rovněž i veškeré náklady Společnosti spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, 

včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních 

poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.. 

11.4. Prodávající akceptací těchto VONP bere na vědomí a souhlasí s využitím jeho 
interních údajů v registračních systémech Společnosti a souhlasí tak s jejich použitím 
výlučně pro účely naplňování povinnosti Společnosti vyplývajících z kupní smlouvy. 

ČLÁNEK 12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Ujednáním podle těchto VONP je vyloučeno jakékoliv postoupení smlouvy 

uzavřené na základě těchto VONP nebo jakéhokoli jednotlivého práva nebo 

povinnosti, a to včetně postupu podle ustanovení § 1897 občanského zákoníku, 

vyjma případů, když Společnost udělí s postoupením předchozí písemný souhlas. 

 

12.2. Společnost je oprávněna kdykoliv navrhnout Prodávajícímu změnu těchto VONP v 
přiměřeném rozsahu. Společnost návrh změny těchto VONP Prodávajícímu oznámí 
písemně na jeho emailovou adresu. Prodávající je oprávněn přede dnem účinnosti 
navrhované změny těchto VONP tento návrh odmítnout písemným oznámením 



 

 

                       

Společnosti a smlouvu dotčenou návrhem změn VONP písemně vypovědět s 
výpovědní dobou tři (3) měsíce od doručení výpovědi, nebude-li ve smlouvě 
sjednána jiná výpovědní doba. 

12.3. Tyto VONP se řídí a vykládají podle práva České republiky. Případný spor, kterého 
se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, bude rozhodován před věcně příslušnými 
soudy České republiky, přičemž místní příslušnost je ujednána v souladu s 
ustanovením § 89a občanského soudního řádu v Liberci. 

12.4. Společnost je oprávněna jednostranné započítat proti pohledávkám Prodávajícího 
z kupní smlouvy či těchto VONP či v souvislosti s nimi jakékoli své či postoupením 
nabyté, splatné pohledávky. Prodávající není oprávněn provést jednostranné 
započteni proti pohledávkám Společnosti z kupní smlouvy či těchto VONP nebo v 
souvislosti s nimi. 

12.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postoupení či zástavy pohledávek 
Prodávajícího, které Prodávající ke dni podpisu kupní smlouvy vůči Společnosti má, 
nebo které mu vůči Společnosti vzniknou na základě kupní smlouvy. Postoupení či 
zástava pohledávek dle předchozí věty je možné pouze za předpokladu předchozího 
písemného souhlasu Společnosti. 

12.6. Smluvní strany tímto ve smyslu ustanovení § 630 občanského zákoníku prodlužují 
délku promlčení doby práv Společnosti vyplývajících z objednávky, kupní smlouvy 
nebo těchto VONP na dobu 10 let 

12.7.Jednotlivá ustanovení kupní smlouvy a těchto VONP jsou navzájem nezávislá. 
Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VONP bude shledáno 
nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení 
platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani těchto VONP. 
Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná 
ustanovení kupní smlouvy a těchto VONP nahradí ustanoveními a podmínkami 
přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší 
původním nepřípustným, neplatným či neprosaditelným ustanovením. 

 



 

 

                       

12.8.Obsahují-li tyto VONP nebo kupní smlouva odkaz na konkrétní doložku 
INCOTERMS® 2020, stávají se ustanovení obsažená pro tuto doložku v 
INCOTERMS® 2020 součástí těchto VONP a/nebo kupní smlouvy. Použití Úmluvy 
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje. 

12.9.Tyto VONP nabývají platnosti a účinnosti v den jejich zveřejnění na webových 
stránkách Společnosti www.interpack.cz  
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