Smlouva o obchodních vztazích
číslo: rrddmm/pořad.č.sml.
uzavřená mezi smluvními stranami:
Obchodní firma Prodávajícího:
Sídlem:
Zastoupená na základě plné moci:
Za obsah smlouvy zodpovídá:
IČ:
DIČ:
Zápis společnosti v OR:
Bankovní spojení :
Číslo konta:

INTELEK spol. s r.o.
Brno, Ericha Roučky 1291/4, PSČ: 627 00, Česká republika
Ing. Ivo Kraváček/jméno a příjmení
jméno a příjmení KAM
49446118
CZ49446118
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 12338
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
519545111/2700

jako Prodávajícím
a
Obchodní firma Kupujícího:
Sídlem:
Zastoupená:
Zastoupen na základě plné moci:

Název společnosti dle výpisu z OR
Sídlo společnosti dle výpisu z OR
jméno statutárního zástupce, funkce
jméno a příjmení, pozice ve společnosti

/v případě uplatnění plné moci je přílohou č. 1 této smlouvy/

IČ:
DIČ:
Zápis společnosti v OR nebo jiné evidenci:
Bankovní spojení:
Číslo konta:

číslo IČ
číslo DIČ
zápis dle výpisu z OR, KS, oddíl, vložka
Název bankovního ústavu
Číslo účtu

jako Kupujícím

1.

Základní ustanovení

1.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou právními subjekty, založenými podle právního řádu státu svého sídla, že vůči nim nebylo
zahájeno konkursní, vyrovnávací či insolvenční řízení a že nebylo rozhodnuto o zrušení žádného z nich, a to buď rozhodnutím
soudu, nebo příslušných orgánů společností Prodávajícího či Kupujícího, a že plnění vyplývající z této smlouvy je v možnostech a
schopnostech jejich smluvních stran, tzn. u Prodávajícího odevzdat a dodat Kupujícímu zboží a umožnit mu k němu nabýt
vlastnické právo a u Kupujícího zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu v době prosté prodlení.
1.2. Účelem této smlouvy je blíže upravit vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, popsané ve Všeobecných obchodních podmínkách a v
Reklamačním řádu vydaných Prodávajícím a dohodnutých mezi účastníky této smlouvy jako vzájemně závazné v oblasti prodeje
zboží a služeb, které Kupující nakupuje od Prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti pro účely dalšího prodeje nebo převodu
užívacích práv třetím stranám.
1.3. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího k opakujícímu se nebo dlouhodobě trvajícímu dodávání zboží v dohodnutém
množství, druhu, kvalitě a dodacích lhůtách určených Kupujícím a potvrzených Prodávajícím, kdy jednotlivé dílčí dodávky
Prodávajícího se uskutečňují na základě jednorázových objednávek Kupujícího potvrzených Prodávajícím (potvrzením dílčí
objednávky ze strany Prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy ohledně dílčího plnění).
1.4. Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a u zboží charakteru software převést na Kupujícího užívací
práva software, přičemž v této souvislosti Prodávající prohlašuje, že je oprávněn tato užívací práva software šířit a udělit
Kupujícímu právo jejich dalšího šíření vůči jeho koncovým uživatelům.
1.5. Kupující se zavazuje objednané zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a
stejně tak i zaplatit cenu objednaných služeb poskytnutých Prodávajícím, včetně nákladů spojených s těmito službami, v době
prosté prodlení. Dále se Kupující zavazuje poskytovat Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k dosažení účelu této smlouvy.
1.6. Kupující vystupuje při prodeji třetím osobám pod vlastní obchodní firmou. Zboží a služby nepocházející od Prodávajícího nesmí
Kupující jakkoliv spojovat s Prodávajícím.
1.7. Obě strany se zavazují nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám informace a údaje, které získaly v souvislosti s obchody dle
této smlouvy, které by mohly poškodit vzájemné vztahy stran či jednu ze stran při obchodní soutěži.
1.8. Kupující i Prodávající jsou povinni si vzájemně oznamovat právně relevantní změny na své straně. Tato povinnost se vztahuje
zejména na změnu obchodní firmy, sídla, hlavní provozovny, změnu v osobách majoritních společníků (pokud se nejedná o
akcionáře, mající akcie na majitele), změnu v personálním obsazení funkcí statutárních orgánů a zplnomocněných zástupců,
rozhodnutí o prodeji podniku Kupujícího nebo jeho části, rozhodnutí o vstupu do likvidace a o insolvenčním návrhu podávaného
soudu odpovědnými zástupci Kupujícího.
1.9. Prodávající je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy i prostřednictvím své organizační složky umístěné mimo území České
republiky v závislosti na místě sídla Kupujícího, a v závislosti na logistických, personálních a materiálních podmínkách konkrétního
plnění tak, aby plnění bylo zajištěno co nejefektivněji. Volba náleží vždy Prodávajícímu. Náležitosti daňových dokladů pak budou
náležitě přizpůsobeny v souladu s právní úpravou daně z přidané hodnoty s ohledem na místo a den zdanitelného plnění.
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2.

Předmět plnění – odběr zboží

2.1. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu v písemné formě náležitě vyplněný „Seznam oprávněných osob“, který bude podepsán
statutárním orgánem Kupujícího nebo k tomu statutárním orgánem zplnomocněnou osobou. Seznam oprávněných osob je nedílnou
součástí této smlouvy. Oprávněné osoby jsou zplnomocněny k objednávání a odebírání zboží u Prodávajícího (při osobním odběru
je Kupující /a jeho oprávněné osoby/ povinen se pracovníkům Prodávajícího prokazovat občanským průkazem, na základě kterého
mu bude zboží vydáno) a dále i k přístupu do elektronického objednávkového systému Prodávajícího (tzv. e-shopu), pokud toto
oprávnění Kupující odsouhlasil u konkrétní osoby v příslušné kolonce Seznamu oprávněných osob. Správa identity Kupujícího v eshopu umožňuje, aby Kupující rozšířil počet oprávněných osob i na další osoby dle své volby. Pokud tak Kupující učiní, stávají se
tyto další osoby oprávněnými osobami dle Sezamu oprávněných osob, i když nejsou uvedeny v písemné verzi Seznamu
oprávněných osob (ani v jeho později aktualizované verzi). Odpovědnost Kupujícího se pak vztahuje i na jednání těchto dalších
osob.
Prodávající je oprávněn (nikoli povinen) provádět ověření osoby objednávající zboží / přebírající zboží za Kupujícího, např. dotazem
na jakýkoli údaj ze Seznamu oprávněných osob, požadováním uvedení přístupového hesla do e-shopu, či jakéhokoli jiného
ochranného prvku, a to i prostřednictvím ochranných prvků zavedených po podpisu této smlouvy (např. požadováním uvedení PIN
apod.), a v případě pochybností o identitě osoby objednávající zboží / přebírající zboží za Kupujícího, objednávku odmítnout
převzít, resp. zboží odmítnout předat.
Kupující je odpovědný za veškeré případné zneužití oprávnění k objednávání a vyzvedávání zboží, a to bez ohledu na skutečnost,
zda Prodávající v daném případě provedl ověření osoby objednávající zboží / přebírající zboží za Kupujícího, či nikoli. Toto ujednání
se vztahuje i na případy, kdy obchod je uskutečňován formou zaslání elektronické správy (e-mailu) kontaktním osobám uvedeným
v e-shopu, či na případy, kdy obchod je uskutečňován formou telefonického hovoru osoby, která se představila jako osoba ze
Seznamu oprávněných osob Kupujícího. Kromě úhrady skutečně způsobené škody je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím
úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každé zneužití oprávnění osob jednajících za Kupujícího.
2.2. Kupující je povinen neprodleně oznamovat Prodávajícímu písemně jakékoli změny v „Seznamu oprávněných osob“, nejpozději však
do 3 dnů ode dne, kdy nastanou tyto změny.
2.3. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad - fakturu, kterou Kupující obdrží při osobním odběru společně s dodávkou zboží a
služeb, v ostatních případech bude Kupujícímu zaslána poštou.
2.4. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo Všeobecné
obchodní podmínky i Reklamační řád kdykoli v budoucnu změnit (a to ohledně kterékoli jejich části). Tuto změnu Prodávající
vyhlásí vhodným způsobem (zveřejněním na webových stránkách Prodávajícího www.intelek.cz) minimálně měsíc před účinností
této změny s tím, že změna je platná a závazná pro všechny obchodní případy uzavřené po nabytí účinnosti těchto nově
vyhlášených Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu (z tohoto důvodu je Kupující povinen pravidelně kontrolovat
webové stránky Prodávajícího).
2.5. V případě, že Kupující se změnou a tedy s nově vyhlášeným zněním Všeobecných obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu
nebude souhlasit, je oprávněn takto provedené změny odmítnout a stávající smlouvu na základě písemné výpovědi doručené
Prodávajícímu ve lhůtě tří týdnů ode dne vyhlášení příslušné změny Všeobecných obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu
vypovědět. Výpovědní doba činí pro tento případ jeden měsíc a počíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v
němž byla výpověď doručena Prodávajícímu. Ke dni doručení výpovědi zaniká Kupujícímu oprávnění objednávat produkty
v souladu s článkem 5 této smlouvy tzv. na kredit. Veškeré Kupujícím objednané a dosud nedodané zboží bude Kupujícímu dodáno
jen oproti přímé platbě za zboží při převzetí zboží Kupujícím, přičemž nebude-li Kupující s učiněním přímé platby při převzetí zboží
souhlasit, je Kupující oprávněn objednávku potvrzenou Prodávajícím v dostatečném předstihu před jejím dodáním ze strany
Prodávajícího zrušit. V případě nově učiněných objednávek Kupujícího, tj. objednávek učiněných po doručení výpovědi ze strany
Kupujícího, je zcela na volbě Prodávajícího, zda objednávky Kupujícího potvrdí a dílčí kupní smlouvu uzavře nebo dodání zboží
Kupujícímu odmítne.
2.6. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud Kupující po nabytí účinnosti změny Všeobecných obchodních podmínek nebo
Reklamačního řádu učiní objednávku zboží, vyjádří tím Kupující výslovný souhlas s aktualizovaným zněním „Všeobecných
obchodních podmínek“ a „Reklamačního řádu“ Prodávajícího platných a účinných v době objednání zboží. Aktuální znění
Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu je dostupné na webových stránkách Prodávajícího www.intelek.cz.
2.7. Kupující v souladu s ustanovením § 1765, odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, prohlašuje, že na sebe
přebírá nebezpečí změny okolností, a Kupující se nebude v případě eventuální podstatné změny okolností domáhat vůči
Prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě.
2.8. Kupující je v rámci dlouhodobé spolupráce s Prodávajícím oprávněn využívat i služby Prodávajícího ve formě bezplatné výpůjčky
zboží Prodávajícího nebo ve formě nájmu zboží od Prodávajícího. Ohledně konkrétní výpůjčky, resp. nájmu bude vždy uzavřena
samostatná smlouva, kterou lze uzavřít i na základě telefonické objednávky Kupujícího nebo na základě e-mailové objednávky
Kupujícího. Náležitosti smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní smlouvy budou uvedeny v potvrzujícím emailu Prodávajícího, kterého
přílohou bude i vzorové znění smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní smlouvy. Pro potřeby uzavření smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní
smlouvy se tedy má za to, že smlouva byla uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu potvrzující email se vzorovým
zněním smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní smlouvy. Dále se má za to, že Kupující zmocnil oprávněné osoby (osoba určená v eshopu dle odst. 2.1. výše) i k uzavírání smlouvy o výpůjčce / nájemní smlouvy a Kupující nese plnou odpovědnost za případné
zneužití oprávnění osoby jednající za Kupujícího (výpůjčka, resp. nájem jsou u Prodávajícího obecně objednávány telefonicky).

3.

Kupní cena

3.1. Ceny uvádí Prodávající v platném ceníku umístěném v e-shopu Prodávajícího s přihlédnutím k případnému zařazení Kupujícího do
cenové kategorie (D1, D2, D3).
3.2. Kupující je oprávněn při prodeji zboží a služeb dalším osobám přijímat vlastní cenovou politiku a samostatně určovat ceny.
3.3. U zboží, sloužícího Kupujícímu pro další prodej, mu Prodávající umožní získat, v případě splnění podmínek uvedených v této
smlouvě, nebo vyhlášených následně Prodávajícím v dokumentu umístěném v e-shopu Prodávajícího, slevu při jeho nákupu.
3.4. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího započíst své případné nároky vůči Prodávajícímu proti
pohledávkám Prodávajícího vzniklých z této smlouvy.
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4.

Platební podmínky

4.1. Nebude-li Prodávajícím v konkrétní faktuře stanoveno jinak, je platebním místem pro veškeré platby Kupujícího vůči Prodávajícímu
bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Jakákoliv úhrada dle této smlouvy je splněna dnem jejího připsání na
příslušný bankovní účet.
4.2. V rámci obchodních vztahů s Prodávajícím se tímto Kupující zavazuje:
4.2.1. Striktně dodržovat splatnost faktur vystavených Prodávajícím ohledně Kupujícím uskutečněného odběru jeho zboží a
služeb. V případě, že faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu, je oprávněn Kupující tuto fakturu vrátit
Prodávajícímu do 10 dnů ode dne jejího vystavení. Upravená faktura pak stanoví novou lhůtu splatnosti. Pokud lhůta
k vrácení faktury nebude splněna, je Kupující povinen zaplatit fakturu Prodávajícímu v původním datu splatnosti faktury a
po jejím zaplacení je Prodávající povinen k žádosti Kupujícího vystavit fakturu novou s původním termínem splatnosti.
4.2.2. Hradit faktury výlučně na Prodávajícím v konkrétní faktuře stanovený bankovní účet (stanovené platební místo), i pokud
je odlišný od bankovního účtu, jenž je uveden v záhlaví smlouvy či jiných ujednáních mezi účastníky. Zaplacením kupní
ceny či její části na jiný účet Prodávajícího, než je ten uvedený na příslušné faktuře Prodávajícího, se považuje za
porušení platební povinnosti a Kupující je v prodlení s platbou, která nebyla zaplacena ve lhůtě splatnosti takto sjednaným
způsobem – prodlení a současně i povinnost platby příslušného úroku z prodlení trvá do doby, než bude připsána platba
na správný účet určený Prodávajícím.
4.2.3. Kupující bere na vědomí, že pokud nesplní den splatnosti, tzn. den, kdy již musí být fakturovaná částka připsána na
Prodávajícím určený účet, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu veškerá svá smluvní a zákonná práva.
4.3. Prodávající může poskytnout Kupujícímu tzv. prodlouženou dobu splatnosti faktur (viz bod 5.4.), a to nad rámec standardní doby
splatnosti uvedené v bodě 5.3., to však výlučně za předpokladu, že Kupující není v prodlení s placením předchozích dodávek, u
nichž byl dohodnut tento způsob placení (tento předpoklad se považuje za splněný i v případě, kdy prodlení s placením bylo
Kupujícímu prominuto).

5.

Kredit

5.1. Kreditem se rozumí individuálně sjednané finanční rozpětí, do jehož výše může Kupující objednávat produkty, aniž by byl povinen
platit jejich kupní cenu předem, jak stanovují Všeobecné obchodní podmínky.
5.2. Prodávající uděluje tímto Kupujícímu kredit ve výši výše kreditu,- Kč, tj. slovy výše kreditu slovy korun českých, na nákup
zboží a služeb od Prodávajícího. Prodávající je oprávněn jednostranně výši kreditu zvýšit či snížit v závislosti na platební kázni
Kupujícího /v případě prodlení s placením daňového dokladu či dokladů - délka prodlení není rozhodující/ a bonitě Kupujícího.
5.3. Kupující je v důsledku poskytnutí kreditu povinen hradit kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře – daňovém
dokladu, přičemž lhůta splatnosti stanovená Prodávajícím činí počet dnů ode dne vystavení faktury.
5.4. Kupující má právo v důsledku poskytnutí kreditu písemně požádat o prodlouženou dobu splatnosti /za požádání se nepovažuje
uvedení žádosti prodloužení doby splatnosti v objednávce/, která může činit maximálně 90 dnů ode dne vystavení faktury.
Prodávající pak jednostranně rozhodne o délce prodloužené lhůty splatnosti, a to uvedením doby splatnosti /data splatnosti/ na
faktuře.
Kupující se zavazuje platit za tuto prodlouženou dobu splatnosti Prodávajícímu odměnu ve výši 0,033 % z ceny zboží včetně DPH, a
to za každý den prodloužení splatnosti faktury. Tato odměna bude účtovaná jako samostatná položka přímo na faktuře, které se
prodloužená doba splatnosti týká – tento způsob účtování odměny však nezbavuje Prodávajícího práva na vyúčtování této odměny
(samostatné vyúčtování) kdykoliv po uplynutí prodloužené lhůty splatnosti kupní ceny, a to i opakovaně.
5.5. Placení odměny z prodloužené doby splatnosti nezbavuje Prodávajícího práva na účtování úroku z prodlení a smluvní pokuty pro
případ prodlení s placením faktury-daňového dokladu.
5.6. Kupující má právo splatit fakturu kdykoli přede dnem uvedeným jako den splatnosti na daňovém dokladu - faktuře.
5.7. Je-li Kupujícímu ze strany Prodávajícího udělen kredit ve výši vyšší než 1 milion Kč, je Prodávající oprávněn požadovat po
Kupujícím úředně ověřený podpis této smlouvy.
Pokud Prodávající Kupujícího požádá o výše uvedené zajištění a Kupující zajištění poskytnout odmítne, je Prodávající oprávněn
kredit Kupujícímu odebrat a požadovat, aby Kupující odebíral zboží pouze oproti přímé platbě kupní ceny při převzetí zboží.

6.

Úroky

6.1. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Kupujícího vůči Prodávajícímu je Prodávající oprávněn účtovat
Kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.

Vyšší moc

7.1. V případě, že dojde z důvodu zásahu vyšší moci ke znemožnění nebo omezení dodávky zboží ze strany Prodávajícího, je Prodávající
povinen o tom Kupujícího neprodleně telefonicky, e-mailem nebo písemně informovat. V takovém případě nemá Kupující právo na
náhradu škod vzniklých z prodlení s dodáním zboží (za zásah vyšší moci se uznávají zejména takové případy, jako jsou přírodní a
železniční katastrofy, požár, exploze, válka tzn. takové události, které se obvykle za vyšší moc považují).
7.2. Při zásahu vyšší moci se dodací lhůty příslušně prodlužují, a to o dobu trvání takové překážky. Jestliže by však v důsledku zásahu
vyšší moci došlo k více než tříměsíčnímu zpoždění v plnění smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny zahájit jednání o další platnosti
či zrušení smlouvy a o vzájemném vypořádání.

8.

Ustanovení společná a závěrečná

8.1. Od data podpisu této smlouvy se ruší mezi smluvními stranami dřívější Smlouvy o obchodních vztazích ve znění příslušných
dodatků, změn a doplňků včetně ujednání v obchodní korespondenci. Obchody uzavřené a nevypořádané do dne podpisu této
Smlouvy o obchodních vztazích se však řeší podle smluv platných do dne podpisu této smlouvy.
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8.2. Součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád v aktuálním vydání. Kupující tímto výslovně potvrzuje,
že je s obsahem dokumentů uvedených v předchozí větě a s jejich aktuálním zněním plně seznámen, tyto v písemné podobě od
Prodávajícího převzal a souhlasí s nimi a dále bere na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád upravují
otázky touto smlouvou neřešené. Seznámení se s výše uvedenými dokumenty a souhlas s jejich zněním je vyjádřen podpisem
Kupujícího na písemném vyhotovení Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Případná odchylná ustanovení této
smlouvy však mají před zněním Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu přednost.
8.3. Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší smlouva nebo její část, jsou platné jen ve formě písemných dodatků ke
smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran s výjimkou těch změn, které je oprávněn Prodávající dle této smlouvy
učinit i jednostranným úkonem (zejména ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu).
8.4. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, tzn. právem sídla Prodávajícího, zejména pak ustanovením občanského
zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění dle této smlouvy, jakož i při plnění
případných, z této smlouvy vyplývajících, dohod, budou přednostně řešit vzájemným smírčím jednáním.
V případě, že mezi nimi nedojde ve sporné otázce do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jednání druhé ze smluvních stran k dohodě,
dohodly se smluvní strany tak, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i spory, které
vzniknou z její neplatnosti nebo z toho, že tato smlouva nevznikla, budou s vyloučením pravomoci soudů rozhodnuty v rozhodčím
řízení jediným rozhodcem, a to JUDr. Daliborem Vaigertem, advokátem ČAK č. 04188, IČ: 662 33 933, se sídlem Hlinky 80, Brno
603 00, s tím, že pokud tento funkci rozhodce nepřijme, bude rozhodovat další rozhodce, a to JUDr. Ivo Panák, advokát ČAK č.
02720, IČ: 66214246, sídlem Mezírka 1, 602 00 Brno.
V případě, že je Kupující v prodlení delším jak 15 dnů považuje se věc za spornou bez nutnosti vyvolat smírčí řízení. Za spornou
věc, podřízenou rozhodčímu řízení se pokládá i nárok, vzniklý z dohody, uzavřené stranami při smírném jednání, která nebyla v
dohodnutém rozsahu realizována.
Rozhodce rozhodčí řízení provede přiměřeně podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
Rozhodčí řízení se koná pouze na základě písemností, předložených stranami, ledaže rozhodce nařídí ústní jednání, které bude
tento však nařizovat pouze výjimečně, v případech, kdy bez slyšení účastníků nebo jimi navržených osob nebude možno
dostatečně zjistit základ pro spravedlivé rozhodnutí. Jeho rozhodnutí bude konečné.
Náklady rozhodčího řízení ponese ten z účastníků, který nebude v řízení úspěšným, přičemž náklady se rozumí zejména poplatek za
zahájení řízení, odměna rozhodce, náklady právního zastoupení a ostatní věcné výdaje, vynaložené stranami v souvislosti s
rozhodčím řízením. O náhradě těchto nákladů rozhodne rozhodce vedle meritorního rozhodnutí ve věci rozhodčím nálezem. Strany
se dohodly, že ohledně nákladů právního zastoupení v rozhodčím řízení bude aplikována vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.
177/1996 Sb., v aktuálním znění, ke dni podání rozhodčí žaloby.
Strany se dohodly na tom, že v případě, že JUDr. Dalibor Vaigert, advokát ČAK č. 04188, IČ: 662 33 933, se sídlem Hlinky 80, Brno
603 00, nebo JUDr. Ivo Panák, advokát ČAK č. 02720, IČ: 66214246, sídlem Mezírka 1, 602 00 Brno, nepřijme funkci rozhodce,
musí být ze strany žalobce stanovenou osobou rozhodce vždy pouze osoba s dokončeným právnickým vzděláním, získaným na
některé z právnických fakult v ČR nebo ČSSR (resp. ČSFR) s nejméně 20 letou právní praxí, ze které je nejméně 15 let vykonáváno
členství v komoře komerčních právníků, nebo advokátní komoře, přičemž toto členství ke dni jmenování rozhodcem trvá a není
pozastaveno. Pokud by tento způsob volby rozhodce nebyl platným, pak je věcně a místě příslušným k rozhodování obecný soud
Prodávajícího.
Rozhodce je oprávněn přizvat si znalce zapsaného pro odpovídající obor v seznamu soudních znalců nebo obdobném seznamu v
některém ze členských států EU. Náklady na znalecký posudek budou hrazeny zálohově stranou, která provedení posudku navrhuje
a přisouzeny k tíži neúspěšné strany sporu.
Účastníci se dohodli, že odměna rozhodce bude činit 3 % sporné částky uplatněné žalobou, nejméně však částku 5 000,- Kč plus
DPH a náklady spojené s výkonem funkce (zejména náklady, vynaložené na odesílání listin). Poplatek je splatný spolu s podáním
žaloby ne na první výzvu rozhodce, jinak může rozhodce řízení zastavit.
Strany smlouvy tuto doložku uzavírají jako rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, v platném znění.
8.5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena:
8.5.1. písemnou dohodou smluvních stran,
8.5.2. písemnou výpovědí jedné smluvní strany, kdy výpovědní doba je 30 denní a začíná plynout od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně,
8.5.3. odstoupením v případě podstatného porušení této smlouvy, za což se považují zejména následující případy:
−

Kupující je v prodlení s placením kteréhokoliv závazku vůči Prodávajícímu více než 10 dní,

−

proti Kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení.

Smluvní strany v této souvislosti dále sjednávají, že Prodávající je v případě prodlení Kupujícího s placením závazku vůči
Prodávajícímu delším 10 dní oprávněn dle svého uvážení odstoupit jak od Smlouvy o obchodních vztazích jako celku, tak i
jen od jednotlivé kupní smlouvy, týkající se dílčího plnění, s jehož úhradou je Kupující takto v prodlení.
a)

Odstoupením pouze od jednotlivé kupní smlouvy se příslušná kupní smlouva, týkající se dílčího plnění, od počátku
ruší a smluvní strany si jsou v takovém případě vzájemně povinny bez zbytečného odkladu vrátit plnění poskytnutá
na základě příslušné kupní smlouvy.
Odstoupení je Prodávající oprávněn učinit elektronicky (e-mailem), s následným předáním písemného vyhotovení
odstoupení při osobním vyzvednutí již dodaného (a nezaplaceného) zboží u Kupujícího. K vyzvednutí zboží je
Prodávající oprávněn bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od zaslání e-mailové zprávy o odstoupení ze strany
Prodávajícího. Kupující je v této souvislosti povinen zboží vrátit a umožnit jeho vyzvednutí Prodávajícímu. Kupující je
dále povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost.
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b)

Odstoupením od Smlouvy o obchodních vztazích jako celku se bez náhrady ruší veškeré doposud nevyřízené
objednávky Kupujícího. Odstoupení je Prodávající oprávněn učinit elektronicky (e-mailem), s následným zasláním
písemného vyhotovení Kupujícímu nebo předáním písemného vyhotovení odstoupení Kupujícímu při osobním
vyzvednutí již dodaného (a nezaplaceného) zboží u Kupujícího.
Odstoupení od Smlouvy o obchodních vztazích jako celku má za následek i odstoupení od dílčích kupních smluv, u
kterých bylo zboží již dodáno, avšak ještě nebyla ze strany Kupujícího uhrazena kupní cena, pouze pokud je tak
v odstoupení od Smlouvy o obchodních vztazích jako celku výslovně uvedeno. V takovém případě se postup dle
písm. a) výše použije přiměřeně.

8.6. Kupující se zavazuje, že nezaměstná žádného zaměstnance Prodávajícího dříve než po uplynutí 12 měsíců od ukončení pracovního
poměru s Prodávajícím. V případě porušení této povinnosti je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu, odpovídající
částce ve výši dvoj násobku průměrného hrubého výdělku zaměstnance za poslední kvartál, který zaměstnanec u Prodávajícího
odpracuje.
8.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž Kupující a Prodávající obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá
účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8.8. Tato smlouva se bude řídit a je sepsána v souladu se zákony České republiky.
8.9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy,
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné / neúčinné
novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8.10.Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat jen vzestupně číslovanými, písemnými dodatky.
8.11.Ujednání této smlouvy, z jejichž podstaty vyplývá, že jejich účinnost má být zachována i po zániku této smlouvy, zejména
povinnost k úhradě smluvní pokuty, povinnost mlčenlivosti, způsob řešení sporů apod., zůstávají účinná i po zániku této smlouvy.
8.12.Smluvní stany se výslovně zavazují, že budou nadále do budoucna i po skončení této smlouvy zachovávat mlčenlivost o veškerých
informacích a údajích, které v souvislosti s touto smlouvou o smluvní straně získaly, zejména pak o jejích poměrech, vnitřní
struktuře, obchodních aktivitách, kontaktech, realizovaných zakázkách, finančních poměrech, produktech, a ostatních obdobných
informacích.
8.13.Smluvní strany shodně, výslovně a bez jakýchkoli výhrad prohlašují, že si tuto smlouvu, která plně vyjadřuje jejich vážnou a
svobodnou vůli, přečetly, jsou k tomuto právnímu úkonu způsobilé, tento nečiní v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz svého souhlasu s jejím obsahem níže připojují své vlastnoruční podpisy.

9. Dodatečná ustanovení
9.1. Obě strany se dohodly na následujících změnách oproti této standardní smlouvě "Smlouva o obchodních vztazích" (dále jen SOV),
"Všeobecné obchodní podmínky" (dále jen VOP):
9.2.

V Brně, dne Datum

V

………………………………………………………….
Prodávající
za INTELEK spol. s r.o.
Ing. Ivo Kraváček
na základě plné moci

……………………………………………………………….
Kupující
za Název společnosti dle výpisu OR
Jméno statutár. zastupujícího, funkce/
na základě plné moci -jméno a příjmení,funkce

Za INTELEK spol. s r.o.
smlouvu vystavil/-a:
za smlouvu zodpovídá:

, dne

jméno a příjmení obchodnice
jméno a příjmení KAM
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