
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VOZIDEL

(B2B) skupiny firem PEPERLE

1. Definice a interpretace

Pojmy a výrazy použité v těchto všeobecných obchodních podmínkách začínající velkými písmeny
mají, pokud z kontextu neplyne jinak, následující význam:

„CMR list“ Má význam dokumentu, předávaného
Odběrateli při převzetí Zboží ze strany
přepravce, který je Odběratel povinen při
převzetí Zboží potvrdit a bez zbytečného
odkladu zaslat zpět Dodavateli ve smyslu čl.
6.9 těchto OP.

„Ceník dopravy“ Má význam ujednání o ceně dopravy, pokud
je mezi Dodavatelem a Odběratelem sjednána
a v takovém případě tvoří nedílnou součást
Kupní smlouvy. Ceník dopravy tvoří Přílohu č.
1A a 1B těchto obchodních podmínek.

„Dodací list“ Má význam dokumentu, zasílaného ze strany
Dodavatele Odběrateli spolu s fakturou na
Kupní cenu Zboží, který je Odběratel povinen
při převzetí Zboží potvrdit a bez zbytečného
odkladu zaslat zpět Dodavateli ve smyslu čl.
6.8 a 4.5 těchto OP. Součástí Dodacího listu je
též Prohlášení Odběratele o převzetí zboží.

“Dodatečné náklady“ Má význam uvedený v čl. 13.5 těchto OP.

“Dodavatel“ Znamená subjekt Skupiny PEPERLE.

“Kupní cena“ Má význam uvedený v čl. 4.1 těchto OP.

“Kupní smlouva“ Znamená smlouva, uzavíraná mezi
Dodavatelem na straně jedné a Odběratelem
na straně druhé, jejímž předmětem je nákup
a prodej Zboží, specifikovaného v této
smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto
obchodní podmínky, ať už byla uzavřena
způsobem akceptace Objednávky či Nabídky,
nebo podpisem písemného vyhotovení
smlouvy oběma Stranami.

“Nabídka“ Má význam uvedený v čl. 3.2 těchto OP.

“Místo dodání“ V souladu s čl. 6.2 těchto OP má význam
místa, sjednaného v Kupní smlouvě jako
místo, kam bude ze strany Dodavatele Zboží
dodáno, a kde Odběratel Zboží převezme



nebo na své náklady zajistí převzetí Zboží
z tohoto místa. Místo dodání je vždy uvedeno
v Nabídce, respektive Objednávce a jejich
akceptacích.

“Nové vozidlo“ Má význam jako motorové pozemní vozidlo s
obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s
výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo
dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení
do provozu nebo má najeto méně než 6 000
km. Pro účely definice Nového vozidla se
dnem prvního uvedení do provozu u
pozemních motorových vozidel rozumí den,
kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve
státu výrobce, nebo den, kdy nastala
povinnost toto vozidlo ve státu výrobce
registrovat, podle toho, který nastane dříve.
Pokud není povinnost vozidlo registrovat ve
státu výrobce, je dnem prvního uvedení do
provozu den, kdy bylo vozidlo odvezeno
kupujícím nebo jeho vlastníkem, nebo den
dodání kupujícímu nebo jeho vlastníkovi nebo
den, kdy kupující nebo vlastník s ním mohl
nakládat, a to ten den, který nastane dříve.

“Odběratel“ Znamená podnikatel či právnická osoba, která
s Dodavatelem uzavírá Kupní smlouvu jako
kupující.

“Objednávka“ Má význam uvedený v čl. 3.2 těchto OP.

“OZ“ Znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů.

“Úhrada Kupní ceny“ Má význam uvedený v čl. 4.2. - 4.5. těchto OP.

“Skupina PEPERLE“ Znamená zejména následující společnosti:

PEPERLE s.r.o., se sídlem Bartolomějská
291/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 475
46 018, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddílu
C, vložce 19164,

PEPERLE AUTO s.r.o., se sídlem Bartolomějská
291/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 056
15 160, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddílu
C, vložce 267400.

PEPERLE MOBILE s.r.o., se sídlem
Bartolomějská 291/11, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČ: 094 59 081, zapsaná v obchodním



rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddílu C, vložce 336034.

CASTELL & KOZAK GmbH, se sídlem v
Ludwig-Thoma-Weg 6, 83224 Grassau,
Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u
Okresního soudu Traunstein, pod číslem: HRB
26068.

„Strany“ Znamenají Dodavatel a Odběratel.

”Vyšší moc” Má význam uvedený v čl. 12.1 těchto OP.

„Zboží“ je nový automobil z České nebo Slovenské
republiky.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Pro veškeré vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniklé na základě nebo v souvislosti
s Nabídkou, Objednávkou, nebo přímým uzavřením Kupní smlouvy, se použijí tyto
obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (dále jen „OP“).

2.2. Dodavatel je oprávněn využít k plnění dle Kupní smlouvy třetí osobu, přičemž použití
těchto OP zůstává v takových případech zachováno.

2.3. Strany tímto výslovně vylučují použití obchodních podmínek Odběratele.
2.4. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním OP přednost.
2.5. Doručením dle těchto Obchodních podmínek se rozumí doručení prostřednictvím držitele

poštovní licence, telefaxu, online formuláře nebo prostřednictvím elektronické pošty (i
bez zaručeného el. podpisu) nebo doručení do datové schránky, případně též osobní
doručení, a to na poštovní či elektronické adresy, které si Strany pro tyto účely poskytly.
Tento sjednaný způsob doručování se uplatní též pro obchodní listiny, včetně daňových
dokladů.

2.6. Pokud se v těchto OP hovoří o písemné formě, rozumí se tím dopis, email, fax nebo on-line
formulář, které nevyžadují vlastnoruční podpis, není-li v těchto OP dále uvedeno jinak.

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. Odběratel může učinit Objednávku a Dodavatel ji může přijmout jakož i Odběratel může
přijmout Nabídku Dodavatele.

3.2. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je písemná objednávka Odběratele, ve formě
objednávkového formuláře, opatřena podpisem Odběratele, doručená Odběratelem
Dodavateli (dále jen „Objednávka“) nebo písemná nabídka Dodavatele, opatřená
podpisem Dodavatele, doručená Odběrateli, jakož i prezentace Zboží ze strany Dodavatele



(dále jen „Nabídka“). Podmínky uvedené v Objednávce Odběratele či Nabídce Dodavatele
neplatí automaticky pro budoucí transakce.

3.3. Odběratel je svou Objednávkou vázán až do uplynutí lhůty pro akceptaci uvedené
v Objednávce, nejméně však po dobu 10 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky
Dodavateli. Dodavatel je svou Nabídkou vázán, pokud byla provedena písemně, obsahuje
podpis Dodavatele a pokud je v Nabídce současně uvedena lhůta pro přijetí ze strany
Odběratele.

3.4. Akceptací Objednávky, jakož i akceptací Nabídky, Odběratel akceptuje tyto OP jako součást
Kupní smlouvy.

3.5. V případě řádného vyhotovení Objednávek a Nabídek dle čl. 3.2 těchto OP je Kupní
smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je Odběrateli doručena akceptace Objednávky
Dodavatelem anebo v okamžiku, kdy je Dodavateli doručena akceptace Nabídky
Odběratelem, přičemž akceptace vyžadují podpis Nabídky, respektive Objednávky,
jednající Strany. Tímto není vyloučena možnost uzavřít kupní smlouvu tak, že Strany
podepíší její písemné vyhotovení.

3.6. Akceptace Nabídky, resp. Objednávky s odchylkou, byť se jedná o odchylku, která
podstatně nemění obsah původních podmínek smlouvy, se posuzuje jako odmítnutí
původní Objednávky, resp. Nabídky a bude považována za novou Objednávku, resp.
Nabídku, ve smyslu nového návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3.7. Pro případ, že Dodavatel neobdrží od Odběratele písemnou akceptaci nebo odmítnutí své
Nabídky do 10 pracovních dnů od jejího doručení Odběrateli, má Dodavatel právo tuto
svou Nabídku odvolat.

3.8. Dodavatel má dále právo odvolat svou Nabídku ve lhůtě pro její přijetí ve smyslu čl. 3.3
těchto OP dále v případě, že se Odběratel dostane do rozporu s prohlášeními dle čl. 14.1
těchto OP.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno písemně jinak, Kupní cena zahrnuje cenu za Zboží a
skutečnou cenu za dopravu (dále jen „Kupní cena“). Cena za Zboží zahrnuje Zboží včetně
výbavy a všech doplňků uvedených v Nabídce Dodavatele nebo potvrzení Objednávky
Odběratele. Cena za dopravu se řídí aktuální Přílohou č. 1 - Ceníkem dopravy. Kupní cena
nezahrnuje DPH, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4.2. Za výchozí měnu při stanovení Kupní ceny se považuje měna v CZK. V Kupní smlouvě musí
být zvolena pouze jednu měna CZK nebo EUR pro zaplacení Kupní ceny. V případě absence
volby měny v Kupní smlouvě se Kupní cena hradí v české měně CZK.

4.3. Kupní cena se hradí bezhotovostním převodem částky Kupní ceny ve zvolené měně na
příslušný bankovní účet uvedený na faktuře Dodavatele. Když je Kupní cena uvedena na
faktuře v CZK musí být zaplacena na bankovní účet v české měně CZK nebo když je Kupní
cena uvedena na faktuře v EUR musí být zaplacena na bankovní účet v evropské měně
EUR.

4.4. S ohledem na stanovení cen v Kupní smlouvě v české měně i v měně EURO, si Dodavatel
vyhrazuje právo změny výše Kupní ceny v EUR v závislosti na měnovém kurzu EUR
vyhlášeném Českou národní bankou v době před uskutečněním prodeje Zboží.

4.5. Kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Okamžikem úhrady Kupní ceny
je okamžik připsání částky Kupní ceny na bankovní účet Dodavatele uvedený na příslušné
faktuře (dále jen „Úhrada Kupní ceny“).

4.6. Odběratel nemá právo na odpočet nebo odložení platby Kupní ceny.
4.7. Dodavatel společně s fakturou zašle Odběrateli též dodací list, za účelem následného

potvrzení přijetí Zboží (dále jen „Dodací list“).



5. Zálohové platby

5.1. Dodavatel je při uzavírání Kupní smlouvy oprávněn požadovat zálohovou platbu nejméně
ve výši 10 % Kupní ceny uvedené v Objednávce, respektive Nabídce, nebo příslušné
akceptaci (dále jen „Záloha“).

5.2. V případě uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. 3 těchto OP, je Dodavatel oprávněn na
příslušnou částku Zálohy vystavit Odběrateli fakturu, která je splatná do 5 pracovních dnů,
ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.3. Částka Zálohy bude s Odběratelem vypořádána tak, že bude odečtena od konečné Kupní
ceny. V případech, kdy je Kupní cena uhrazena na základě více než jedné faktury, je
Odběratel oprávněn Zálohu zohlednit až v poslední vydané faktuře, respektive částku
Zálohy odečíst od zbývající Kupní ceny, fakturované poslední fakturou vztahující se k dané
Kupní smlouvě.

6. Způsob a místo dodání Zboží, přechod nebezpečí škody na věci

6.1. Pro dodání a převzetí Zboží, jakož i pro úpravu přechodu nebezpečí škody na Zboží, Strany
výslovně sjednávají použití podmínky DAP (Dodání ve sjednaném místě určení) dle
pravidel INOTERMS 2020.

6.2. S ohledem na čl. 6.1 těchto OP, je Povinnost Dodavatele dodat Zboží splněna v okamžiku,
kdy je Zboží Odběrateli umožněno převzít v Místě dodání, sjednaném v Kupní smlouvě
(dále jen „Místo dodání“). Není – li Místo dodání v Kupní smlouvě sjednáno, je místem
dodání lokalita, kterou za tímto účelem Odběratel Dodavateli oznámí, a to nejpozději
s úhradou Kupní ceny. Neoznámí-li Odběratel Dodavateli takto Místo dodání, je Dodavatel
oprávněn určit Místo dodání sám, pokud se Strany nedohodnou písemně jinak.

6.3. Není – li mezi Stranami písemně sjednáno jinak, Odběratel není do okamžiku kompletní
Úhrady Kupní ceny oprávněn Zboží převzít.

6.4. Odběratel je povinen převzít či obstarat převzetí Zboží v Místě dodání, kam bude Zboží
přepravcem Dodavatele přistaveno k vykládce ve sjednaném čase. Odběratel se zavazuje
převzít Zboží od přepravce bez zbytečného zdržování tak, aby čas převzetí jednoho vozidla
nepřekročil více než 5 minut. Při překročení takto sjednaného časového rámce je
Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli částku ve výši 100 EUR (slovy: jedno sto euro) za
každou započatou půlhodinu celkového času, vynaloženého při převzetí Zboží navíc.
Pokud se Strany nedohodnou jinak, náklady vykládky nese Odběratel.

6.5. Odběratel bere na vědomí, že dodací lhůty Dodavatele, uvedené v Nabídce jsou
orientační a v případě jejich překročení neopravňují Odběratele ke zrušení objednávky,
odstoupení od Kupní smlouvy a nezakládají vůči Dodavateli právo na náhradu škody.

6.6. V případě prodlení Odběratele s převzetím Zboží z místa dodání má Dodavatel právo
uskladnit Zboží na náklady Odběratele nejméně ve výši reálně sjednaného skladného,
nejméně však 10,- EURO za každý započatý den uskladnění. Dodavatel si vyhrazuje právo
uskladnit Zboží v jiném než sjednaném či dle čl. 6.1 těchto OP oznámeném Místě dodání
a vyúčtovat Odběrateli veškeré náklady s takovým uskladněním související. Tímto není
dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.

6.7. Škoda na Zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele,
nezbavuje Odběratele povinnosti zaplatit Dodavateli Kupní cenu.

6.8. Při převzetí Zboží je Odběratel povinen potvrdit svým podpisem, případně razítkem
společnosti Odběratele, Dodací list, zaslaný mu Dodavatelem v předstihu v souladu s čl.
4.5 těchto OP. Potvrzený Dodací list je Odběratel povinen bez zbytečného odkladu zaslat
Dodavateli.

6.9. Při převzetí Zboží Odběratel obdrží od přepravce nákladní list CMR ve třech stejnopisech
(dále jen „CMR list“). Odběratel je povinen všechna CMR list potvrdit svým podpisem,



případně razítkem společnosti Odběratele, jedno potvrzené vyhotovení předat přepravci a
jedno potvrzené vyhotovení bez zbytečného odkladu zaslat Dodavateli.

6.10. Odběratel bere na vědomí, že CMR list, jakož i Dodací list představují dokumenty
nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností Dodavatele i Odběratele. Pro případ
porušení povinností stanovených v čl. 6.8 a 6.9 těchto OP, je proto Odběratel povinen
nahradit Dodavateli
a. veškeré náklady, které byl Dodavatel povinen vynaložit na úhradu sankcí ze strany

Finančního či Celního úřadu, případně jiných orgánu státní správy České republiky,
jakož i

b. náklady, vzniklé Dodavateli na plnění veřejnoprávních povinností, uložených
Dodavateli ze strany orgánů státní správy České republiky v důsledku absence CMR
listů a Dodacích listů, souvisejících s Kupní smlouvou uzavřenou s Odběratelem,
pokud tyto nebyly Odběratelem včas Dodavateli zaslány.

6.11. Není-li mezi Stranami písemně sjednáno jinak, dokumentaci ke Zboží, zejména technický
průkaz vozidla, případně osvědčení o registraci vozidla, či certifikát C.O.C, je Dodavatel
povinen odeslat Odběrateli kurýrní službou do tří dnů ode dne doručení potvrzeného
Dodacího listu a CMR listu Odběratelem Dodavateli.

7. Výhrada vlastnického práva

7.1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením Kupní ceny. Tímto
ujednáním se sjednává výhrada vlastnického práva ke Zboží pro případ dohody Stran o
dodání Zboží navzdory dosud neuhrazené plné výše Kupní ceny.

7.2. Odběratel není oprávněn zastavit Zboží nezaplacené a dodané s výhradou vlastnictví
Dodavatele, ani je jakýmkoliv jiným způsobem zatížit. Odběratel odpovídá za veškeré
škody, které vznikly Dodavateli porušením jeho povinností dle tohoto ustanovení.

7.3. Jakmile se Odběratel dozví o skutečnosti, že Zboží, jež je předmětem výhrady
vlastnického práva ve prospěch Dodavatele, je nebo se má stát předmětem práv třetích
osob, a to zejména v souvislosti s exekučním řízením, řízením o soudním výkonu
rozhodnutí, nebo insolvenční řízením, Odběratel má povinnost neprodleně Dodavatele o
těchto skutečnostech informovat. Odběratel odpovídá za veškeré škody, které vznikly
Dodavateli porušením jeho povinností dle tohoto ustanovení.

7.4. Odběratel se zavazuje k tomu, že Zboží dodané s výhradou vlastnictví pojistí proti škodám
vzniklým v důsledku požáru, exploze a působení vody a rovněž proti krádeži, a bude toto
pojištění udržovat v platnosti a na požádání poskytne informace o této pojistce. Pokud by
bylo na základě tohoto pojištění vyplaceno pojistné plnění, Dodavatel má právo uspokojit
své pohledávky z titulu Kupní smlouvy z poskytnutého pojistného plnění.

8. Zboží a zákonné předpisy

8.1. Zboží a jejich technické parametry odpovídají definici stanovené výrobcem. Spotřeba
paliva a emise odpovídají hodnotám, které jsou certifikované Evropskou Unií a jsou
v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se na všechny výrobce automobilů
prodávaných v Evropě. Za správnost těchto údajů odpovídá výrobce na základě
prohlášení, učiněných vůči Dodavateli.

9. Kontrola Zboží, odpovědnost za vady

9.1. Odběratel nebo zástupce Odběratele (dopravce nebo spedice) má povinnost při převzetí,
provést kontrolu kvality a množství dodaného Zboží, upozornit na chybějící vybavení nebo



příslušenství a na případné vady, zjistitelné při převzetí Zboží (zjevné vady) a vyznačit je v
CMR listu ve smyslu čl. 6.9 těchto OP. V rozsahu zjevných vad, které nejsou zaneseny
v CMR listu, nebo nejsou zaneseny srozumitelně a čitelně, Strany tímto výslovně
sjednávají, že Odběratel zcela ztrácí práva z vadného plnění.

9.2. Skryté vady musí být oznámeny neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů
od převzetí Zboží, jinak je Dodavatel oprávněn reklamaci odmítnout a práva Odběratele
z odpovědnosti za vady v takovém případě nevznikají.

9.3. Pro případ písemného uznání Odběratelem vytknuté vady, která je podstatným porušením
Kupní smlouvy, Strany tímto omezují právo Odběratele z odpovědnosti za vady na (i)
přiměřenou slevu z Kupní ceny a (ii) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady,
není-li v těchto OP stanoveno dále jinak. Právo odstoupit od Kupní smlouvy má Odběratel
pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou a tato brání Zboží užívat k účelu, ke
kterému je Zboží běžně určeno.

9.4. Lhůta pro vyřízení reklamace se sjednává v délce 3 měsíců.
9.5. Pro případ zjevných drobných vad, kterými jsou zejména poškození laku škrábanci, které

mohou být odstraněny přeleštěním s vynaložením nákladů do výše 200 EUR, Strany
vylučují odpovědnost Dodavatele, s ohledem na vědomí možnosti vzniku těchto vad při
dodání Zboží.

9.6. Zjevné vady, které nelze podřadit pod čl. 9.5 těchto OP, musí být pro účely jejich vytknutí a
uplatnění práva z vadného plnění řádně zdokumentovány v CMR listu. Pro účely
případného uplatnění slevy z kupní ceny vozidla, je Odběratel povinen předložit
Dodavateli posouzení vady včetně hodnoty, o kterou tato vada snižuje cenu vozidla,
znaleckým posudkem nezávislého znalce v tomto oboru. Výši slevy z Kupní ceny nelze
jiným způsobem stanovit, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

9.7. Uplatněním práva na přiměřenou slevu z Kupní ceny není dotčena povinnost Odběratele
uhradit kompletní Kupní cenu za Zboží, tj. je povinen hradit i část Kupní ceny, která by
případně odpovídala jeho právu na slevu.

9.8. Odběratel je povinen zajistit řádné a bezpečné uskladnění Zboží, u kterého uplatňuje vady
a nesmí se Zbožím nakládat způsobem, který by mohl znemožnit kontrolu reklamovaných
vad Dodavatelem nebo jím pověřenými osobami. Odběratel je povinen umožnit
Dodavateli nebo jím pověřeným osobám prohlídku Zboží, ohledně něhož uplatňuje vady.

10.Záruka

10.1. Odběratel má právo uplatňovat práva ze záruky Zboží dle podmínek výrobce a v místech
k tomu určených výrobcem. Práva ze záruky nelze uplatnit vůči Dodavateli.

11.Rozsah náhrady škody v případě odpovědnosti Dodavatele

11.1. Odpovědnost Dodavatele vůči Odběrateli se ve všech případech omezuje pouze na přímé
škody, a to v součtu až do maximální výše 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc
korun českých).

11.2. Přímými škodami se rozumí přiměřené náklady na:
a. zjištění příčiny a rozsahu škody;
b. zajištění toho, aby vadné plnění ze strany Dodavatele splňovalo požadavky Kupní

smlouvy, s výjimkou případů, kdy Dodavatel na základě Kupní smlouvy za danou
vadu nemůže nést odpovědnost;

c. zabránění nebo omezení škody.
11.3. Dodavatel nenese odpovědnost za následné škody, zejména za ztrátu ušlého zisku, ztrátu

úspor, za škody způsobené třetím osobám, za škody z důvodu stagnace společnosti
Odběratele či třetích osob.



12. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany se mohou zprostit odpovědnosti za porušení povinnosti vyplývající z této
Kupní smlouvy, s výjimkou povinnosti zaplatit Kupní cenu, prokáží-li, že toto nesplnění či
prodlení bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou,
která nastala nezávisle na vůli povinné Strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen
”Vyšší moc”). Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné Strany nebo vzniklá až
v době, kdy byla Strana splněním smluvní povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla
povinná Strana povinna překonat, ho však odpovědnosti za splnění závazku nezprostí.

12.2. Dodavatel je oprávněn dovolávat se Vyšší moci ve smyslu čl. 12.1 těchto OP zejména,
nikoli však výlučně, v případech

a. vyhlášení nouzového stavu v zemi Dodavatele, kdy je vlivem mimořádných opatření
omezen zejména velkoobchod, maloobchod, poskytování služeb, nebo i svobody
pohybu a pobytu;

b. působení lokální, celostátní, či celosvětové epidemie nebo pandemie;
c. havárií, jiných průmyslových událostí a působení přírodních vlivů;
d. ekonomické události, jako jsou finanční krize, znehodnocení měny, nebo významné

změny kurzu;
e. společenských událostí jako jsou zejména stávky, revoluce, občanské nepokoje,

nebo války;
f. omezení výroby a dodávek ze strany subdodavatele, náhlé ukončení výroby ze

strany subdodavatele, zrušení licence, autorizace, nebo jiného oprávnění
subdodavatele, které Dodavatel nemohl ovlivnit a pro které není schopen dostát
včas či vůbec svým závazkům vůči Odběrateli.

12.3. Odběratel je oprávněn dovolávat se Vyšší moci ve smyslu čl. 12.1 těchto OP pouze
v případech války, havárie a jiných průmyslových událostí, a působení přírodních vlivů.

12.4. Strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé
skutečnosti, že poruší svoji povinnost z Kupní smlouvy, a to v důsledku nastalé události
Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou
Stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k
jejich odstranění.

12.5. V případě, že působení Vyšší moci je delší než 90 dní, může kterákoliv Strana od Kupní
smlouvy odstoupit.

13.Sankce za nedodržení podmínek OP

13.1. V případě prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny má Dodavatel právo požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné části Kupní ceny za každý, byť i započatý den
prodlení, a dále zákonný úrok z prodlení ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k
prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve
znění pozdějších změn, a to též za každý, byť i započatý den prodlení.

13.2. V případě porušení povinností stanovených v čl. 6.8 a 6.9 těchto OP, má Dodavatel právo
na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- EUR (slovy: dva tisíce eur), pokud Odběratel



nezašle Dodavateli Dodací list a/nebo CMR list na výzvu Dodavatele v dodatečné lhůtě.
Právo Dodavatele na náhradu škody dle čl. 6.10 těchto OP není tímto ustanovení dotčena.

13.3. Dodavatel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li
kryta úroky z prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě dle č. 13.1 těchto OP není dotčeno
právo na náhradu škody, vzniklé z porušení povinnosti uhradit Kupní cenu a Strany tímto
ustanovení § 2050 OZ výslovně vylučují z aplikace.

13.4. Strany tímto ve smyslu ustanovení § 1806 OZ výslovně sjednávají úročení úroků z prodlení.
13.5. Vedle úroku z prodlení a smluvní pokuty má Odběratel povinnost uhradit všechny

dodatečné náklady, které vzniknou Dodavateli v důsledku jeho prodlení. Dodatečnými
náklady se rozumí zejména náklady vzniklé dodatečně v důsledku skladování, pojištění
Zboží a náklady spojené s případným uplatněním pohledávky (dále jen „Dodatečné
náklady“).

13.6. Ocitne-li se Odběratel v prodlení s úhradou jakýchkoliv částek na základě Kupní smlouvy,
objednávky nebo jakýchkoliv jiných smluv uzavřených s Dodavatelem, je Dodavatel
oprávněn s okamžitou účinností zastavit další dodávky Zboží dle Kupní smlouvy a
případně odstoupit od Kupní smlouvy. Neplnění dodávek ze strany Dodavatele dle
předcházející věty není porušením smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost za případné
tím způsobené škody.

13.7. Pokud Odběratel neuhradí Dodavateli celou splatnou Kupní cenu včetně všech splatných
úroků z prodlení, smluvní pokuty a Dodatečných nákladů vyúčtovaných Odběrateli ani
v Dodatečné lhůtě (jak je dále definována v tomto článku), je Dodavatel oprávněn po
předchozím písemném upozornění Odběratele prodat neuhrazené Zboží třetí osobě,
přičemž rozdíl mezi Kupní cenou včetně splatných úroků, smluvní pokuty, a Dodatečných
nákladů vyúčtovaných Odběrateli, kterou by zaplatil Odběratel a cenou, kterou zaplatí
příslušná třetí osoba, je povinen uhradit Odběratel jakožto náhradu ušlého zisku.
Dodatečná lhůta ke splnění povinností Odběratele se stanoví v rozsahu 14 dnů ode dne
odeslání písemného upozornění Odběratele.

13.8. Dodavatel má právo započíst platby, které provedl Odběratel, nejprve na úhradu
Dodatečných nákladů, poté na dlužné úroky z prodlení, dále na smluvní pokutu, a nakonec
na jistinu. Platby se započítávají ve prospěch nejdéle neuhrazené faktury.

14. Prohlášení Odběratele

14.1. Odběratel prohlašuje, že ke dni uzavření Kupní smlouvy:
a. vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a/nebo exekuční řízení a že mu není

známo, že by na něj byl podán insolvenční a/nebo exekuční návrh. Dále prohlašuje,
že vůči němu není vykonatelné rozhodnutí žádného orgánu veřejné moci a
neexistuje ani žádná jiná veřejná či soukromá listina, která by mohla být podkladem
pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkon rozhodnutí;

b. nemá žádné nedoplatky na daních nebo poplatcích, či dluhy, na základě, kterých by
mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se Kupní smlouvy, zejména
zákonné, smluvní či soudcovské zástavní právo), a které by zároveň mohly vést
k nemožnosti splnění jeho povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy ve smyslu
dosažení převodu vlastnického práva a ke Zboží a jeho převzetí a k úhradě Kupní
ceny;

c. je oprávněn Kupní smlouvu uzavřít a dále též oprávněn a schopen řádně plnit
závazky v ní obsažené, zejména závazky finanční.

14.2. Odběratel činí prohlášení ke dni uzavření Kupní smlouvy a zavazuje se zajistit, aby tato
prohlášení byla pravdivá, úplná, nezavádějící i ke dni nabytí vlastnického práva ke Zboží.

14.3. Pokud se jakékoliv prohlášení Odběratele dle čl. 14.1 těchto OP ukáže jako nepravdivé či
neúplné, je Dodavatel oprávněn požadovat, aby Odběratel v přiměřené lhůtě, nejdéle



však do 15 dnů tento závadný stav odstranil a současně vzniká Dodavateli vůči
Odběrateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- EUR (slovy: dva tisíce eur).

15.Ukončení smlouvy

15.1. Dodavatel má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud: 

a. se jakékoliv prohlášení Odběratele dle čl. 14.1 těchto OP ukáže jako nepravdivé či
neúplné, a Odběratel v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů ode dne upozornění
Dodavatele tento závadný stav neodstraní;

b. odběratel byl při uzavření smlouvy požádán, aby poskytl záruku splnění závazků
vyplývajících ze smlouvy, a tato záruka ve skutečnosti není poskytnuta nebo je
nedostatečná;

c. v důsledku prodlení Odběratele kdy ve smyslu čl. 13.6 a 12.5 těchto OP není možné
od Dodavatele dále očekávat, že bude plnit Kupní smlouvu v souladu s původně
stanovenými podmínkami, ani dohodou Stran, vyvolanou působením vyšší moci;

d. vůči Odběrateli je podán návrh na zrušení společnosti či návrh na likvidaci nebo
insolvenční návrh;

e. majetek Odběratele je předmětem exekuce nebo došlo k zásadní změně kontroly
nad jeho majetkem. 

15.2. Odběratel má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

a. je na Dodavatele podán návrh na zrušení společnosti, je prohlášen úpadek nebo byl
podán návrh na likvidaci společnosti;

b. majetek Dodavatele je předmětem exekuce, nebo došlo k zásadní změně kontroly
nad jeho majetkem, anebo

c. v důsledku prodlení Dodavatele, kdy ve smyslu čl. 13.6 těchto OP není možné od
Odběratele dále očekávat, že bude plnit Kupní smlouvu v souladu s původně
stanovenými podmínkami, ani dohodou Stran, vyvolanou působením Vyšší moci.

15.3. Odstoupení od Kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení odstupující
Strany o odstoupení od Kupní smlouvy druhé Straně. V oznámení o odstoupení od Kupní
smlouvy musí být důvod odstoupení konkrétně uvedeno.

15.4. V případě platného odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti
stran z Kupní smlouvy a strany jsou povinny vydat si vzájemně vše, co na základě Kupní
smlouvy nebo v souvislosti s ní od druhé Strany obdržely. Odstoupení od Kupní smlouvy se
nedotýká práva na náhradu škody, na úhradu úroků z prodlení a na zaplacení smluvní
pokuty a ustanovení Kupní smlouvy, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi
stranami a úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení Kupní smlouvy.

15.5. V jiných případech lze smlouvu ukončit vzájemnou dohodou stran.

16. Mlčenlivost

16.1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech důvěrných informací týkajících se
druhé Strany, o kterých se dozví v souvislosti s obchodním jednáním nebo při jednání o
uzavření Kupní smlouvy bez ohledu na skutečnost, zda k uzavření této smlouvy dojde, či
nikoli. Za důvěrné se považují jakékoli informace konkurenčně významné, určitelné,
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které jsou Stranou
označeny jako důvěrné nebo pokud důvěrnost příslušných informací vyplývá z jejich
charakteru.



16.2. Za důvěrné jsou rovněž považovány informace o obchodech probíhajících mezi
Odběratelem a Dodavatelem.

16.3. Odběratel se zavazuje, že nebude veřejně prezentovat a sdělovat, zejména v médiích, na
internetu, v inzerci či jiné propagaci, výrobní kódy vozidel, číslo karoserie známé jako VIN
code, čísla jejich technických průkazů, čísla registračních značek Zboží, ani jiné
dokumenty Zboží, především technické průkazy, osvědčení o registraci vozidla a C.o.C.

16.4. Kupní smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění
v elektronické nebo písemné formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným
stranám.

16.5. Strana, která poruší svoji povinnost dle tohoto čl.5 těchto OP, odpovídá druhé straně za
škodu tím způsobenou.

17. Volba práva a řešení sporů

17.1. Právní vztahy, resp. práva a povinnosti Stran z Kupní smlouvy, jejich zajištění, změny a
zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění (v těchto OP také jen „NOZ“).

17.2. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží ze dne 11. dubna 1980 a
norem mezinárodního soukromého práva je vyloučena, není-li v těchto OP výslovně
uvedeno jinak.

17.3. Vznikne-li mezi Stranami ve vztahu ke Kupní smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli
spor, vyvinou přednostně maximální úsilí, aby takový spor byl vyřešen smírem.

17.4. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírně, je kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor
k rozhodnutí obecnému věcně příslušnému soudu České republiky, místně příslušnému
dle sídla Dodavatele.

18. Ostatní a závěrečná ujednání

18.1. Strany prohlašují a stvrzují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší Stranu v
porovnání s druhou Stranou a že obě Strany měly možnost seznámit se s textem a
obsahem Kupní smlouvy a těchto OP, jejich obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní
ujednání společně dostatečně projednali. Smluvní strany dále prohlašují, že Kupní
smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a ne v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek.

18.2. Strany se výslovně dohodly na vzdávají se jakéhokoli práva na zrušení Kupní smlouvy a
navrácení do původního stavu v případě, že by byla vzájemná plnění dle Kupní smlouvy
v hrubém nepoměru a výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1788, §1793 – 1795, §
1798-1800, §2050, § 2108 OZ.

18.3. Odběratel není oprávněn postoupit své pohledávky vyplývající z Kupní smlouvy na
jakoukoliv třetí osobu a není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vůči pohledávkám
Dodavatele.

18.4. Dodavatel je oprávněn postoupit své pohledávky vyplývající z Kupní smlouvy na jakoukoli
třetí osobu, zavazuje se však v takovém případě o této skutečnosti Odběratele informovat.

18.5. Dodavatel a Odběratel se zavazují poskytovat si vzájemně veškerou potřebnou součinnost,
a to zejména při provádění kontrol ze strany finanční nebo celní správy v souvislosti
s obchody realizovanými mezi nimi.

18.6. Pokud je Odběratel z jiného členského státu Evropské unie a fakturace se provádí s
nulovou sazbou DPH z důvodu prodeje Zboží do jiného členského státu, zavazuje se
Odběratel k tomu, že splní všechny požadované podmínky pro provedení platné transakce
v rámci Společenství, zejména pro účely obchodu poskytne Dodavateli své platné daňové



identifikační číslo („DIČ“) a rovněž doloží Dodavateli dokumenty prokazující prodej Zboží
do jiného členského státu EU, (řádně vyplněné a potvrzené přepravní dokumenty zejména
CMR list, Dodací list včetně řádně vyplněného a potvrzeného prohlášení o dodání Zboží
do jiného členského státu pro účely kontroly ze strany českých úřadů.

18.7. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude možné provést fakturaci s nulovou DPH, bude faktura
vystavena s DPH ve výši uplatňované v České republice a Odběratel je povinen uhradit
Kupní cenu včetně takto stanoveného DPH.

18.8. Veškeré dokumenty musí být vzájemně potvrzeny oběma Stranami, zejména Objednávky,
CMR listy a Dodací listy včetně prohlášení Odběratele o převzetí zboží.

18.9. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce.
V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost české znění.

18.10. Kupní smlouva včetně těchto OP může být změněna nebo zrušena pouze v písemné

formě. Dodavatel je oprávněn tyto OP kdykoli změnit, přičemž Odběratel může do 14

dní ode dne, kdy mu byla tato změna oznámena projevit s novým zněním OP nesouhlas.

Neučiní-li tak, je nové znění OP závazné pro Odběratele uplynutím této lhůty. V případě,

že Odběratel písemně nové znění OP ve výše uvedené lhůtě odmítne, zůstávají

v platnosti OP v tomto znění.

18.11.Stane-li se nebo bude-li některé ustanovení Kupní smlouvy včetně těchto OP shledáno

nevymahatelným, neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nedotýká se taková

nevymahatelnost, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost zbytku Kupní smlouvy včetně
zbytků těchto OP. Strany se zavazují ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů po doručení výzvy druhé

Strany nahradit takové ustanovení nahradit ustanovením platným, vymahatelným a

účinným se stejným nebo obdobným právním smyslem, případně uzavřít Kupní smlouvu a

OP. Účinnost Kupní smlouvy a těchto OP v rozsahu platných a vymahatelných ustanovení

tímto není dotčena.

Platnost od 02/01/2021


