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General terms and conditions of ZOK – 
system s.r.o., effective from 1 March 2022 

I. Subject of Performance 

1. On the basis of the terms and conditions 
set out in the GTC, the Supplier, ZOK - 
system s.r.o. (hereinafter referred to as the 
"Supplier"), undertakes to sell goods, 
services, products, design solutions or 
concepts (hereinafter referred to as the 
"Subject of Performance") to the Customer, 
the contractual partner of ZOK - system s.r.o. 
(hereinafter referred to as the "Customer"), 
and to transfer the ownership right to the 
Subject of Performance to the Customer and 
the Customer undertakes to accept the 
Subject of Performance and to pay the 
purchase price. 

2. The Supplier concludes specific purchase 
contracts, work contracts, service contracts 
and other similar contracts with its customers. 
By entering into such specific written contract 
or by mutual confirmation of the order 
between the Customer and the Supplier, the 
Customer accepts these GTC in full and these 
GTC in their current wording become an 
integral part of such specific written contracts. 

3. These GTC govern the conclusion and the 
rights and obligations arising from the 
framework contracts referred to in Article 1.2, 
which will be concluded on the basis of the 
GTC. The relationship between the Supplier 
and the Customer shall be governed by these 
GTC, which are binding on both parties, 
unless otherwise expressly stated in a specific 
contract. The GTC in their current wording 
form the content of the specific purchase 
contract or are an integral part thereof. The 
current version of the GTC is attached to the 
order confirmation and are also listed on the 
website of ZOK - system s.r.o., and by 
submitting the order the other party confirms 
acceptance of these GTC. 

4. The Customer declares that its financial 
situation is good and that it is prepared to fulfil 
its obligations under this Master Purchase 
Agreement. The Customer declares that there 
are no enforcement proceedings or 
insolvency proceedings against it, that it is not 
bankrupt and that there are no facts that 
could jeopardise its ability to pay the agreed 
purchase price.  

II. Concluding Purchase Contracts 

1. Framework purchase contracts concluded 
under these GTC (hereinafter referred to as 
the "Framework Contract") are governed by 
the relevant provisions of these GTC. Should 
there be any conflict between these GTC and 
the Framework Contract, the Framework 
Contract shall prevail. By placing an order, 
the Customer confirms that it has been duly 
and fully acquainted with these GTC and 
further confirms that it accepts these GTC in 
full for contractual relations with the Supplier. 
From the moment of placing the order, the 
Customer is bound by its content and is fully 
responsible for the accuracy and 
completeness of all data provided in the 
order, including, among other things, its 
contact details. If the order does not contain 
all the necessary information, the Supplier is 
not obliged to respond to such order, but may 
accept it as proper. By sending the order, the 
Customer accepts the price for delivery of the 

Subject of Performance, as well as the price 
of packing and the price of transport to the 
place of delivery. 

2. On the basis of the GTC, the Supplier 
undertakes to deliver the movable items, 
works, products or services to be specified in 
the framework contracts to the Customer and 
to transfer the ownership right to these items 
to the Customer and the Customer 
undertakes to pay the Supplier the purchase 
price for the goods. The framework contract 
will contain the following information: 

• specifications of the goods and their 
quantity, 

• date of goods collection, which will not 
precede 10 working days from the date of 
delivery of the order. 

3. The framework contract is concluded 
when the Supplier receives a written order or 
by data box and the Supplier confirms the 
order. 

4. A change to a specific order shall be 
deemed to be a new specific order unless 
otherwise agreed in writing between the 
Supplier and the Customer. 

III. Purchase price 

1. The purchase price for the goods will be 
determined in a framework purchase 
contract. The Customer undertakes to pay the 
Supplier the purchase price plus VAT in 
accordance with applicable law.  

2. In the event of default by the Customer in 
payment of any payment, the Supplier shall 
not be obliged to proceed with the supply of 
any goods and shall not be in default in the 
supply thereof. The time for delivery of the 
goods shall be extended by the period of the 
Customer's delay in payment. 

3. The Customer is obliged to pay the agreed 
price of the goods on the agreed due date 
even if the goods have minor defects and 
imperfections that do not prevent the normal 
and safe use of the goods. Such goods shall 
be deemed to have been duly delivered. 

IV. Delivery of goods 

1. The Customer is obliged to collect the 
goods at Mlýnská 3887, Havlíčkův Brod, 580 
01 (hereinafter referred to as the "place of 
delivery") on the day of delivery or at the 
exact time of delivery specified in the 
framework contract, unless otherwise agreed 
in writing. If the Customer does not take the 
goods from the Supplier for reasons on its 
side within the period specified in the 
framework purchase contract, even at the 
Supplier's request, the Customer is obliged to 
pay for the goods as if it had already taken 
delivery of them. The Customer is obliged to 
ensure that any persons who will take over 
the goods on behalf of the Customer are duly 
authorised to do so. 

2. Transportation to the place of agreed 
delivery of the goods is provided by the 
Customer, unless otherwise agreed. The cost 
of transporting the goods to the place of 
delivery shall be borne by the Customer and 
such costs shall not be included in the price 
of the goods unless otherwise agreed in 
writing by the parties.  

3. If, under a particular contract, the place of 
performance of the contract will be at the 

Customer or at a place specified by the 
Customer and if the contract includes an 
obligation of the Supplier to perform the 
particular contract and to assemble the 
Subject of Performance of such particular 
contract, the Supplier's obligation to perform 
the particular contract shall be fulfilled by 
performing the assembly at the place agreed 
in the particular contract. The place of 
handover in such a case shall be the place of 
assembly of such Subject of Performance of 
the specific contract. For the proper 
execution of the assembly at the place of 
such assembly, the Customer shall provide, at 
its own expense, sufficient space for the free 
parking of the Supplier's vehicles. The Client 
shall also be responsible for the readiness 
and suitability of the site for the performance 
of the contract and for obtaining the public 
approvals or permits necessary for the 
execution of the contract, provided that the 
Client shall ensure, at its own expense and 
responsibility, in particular, access to the 
water supply, 220 V electrical connection, 
sanitary facilities (toilet) for the assembly 
workers, undisturbed performance of the 
contract and, after the completion of the 
performance of the contract, cleaning and 
restoration of the site to working order. 

4. The Customer is obliged to provide the 
Supplier and its subcontractors, if any, with all 
necessary cooperation for the proper 
performance of the specific order. 

5. The Customer shall be obliged to take 
over from the Supplier the Subject of 
Performance of a specific order at the place 
of handover agreed in the specific contract at 
the same time as the Supplier hands over 
such Subject of Performance of a specific 
order. A written handover report, or written 
delivery note, shall be drawn up and signed 
by authorised representatives of the Supplier 
and the Customer in two copies, with the 
Customer and the Supplier receiving one 
copy bearing the handwritten signatures of 
these persons. From the moment of handing 
over the Subject of Performance of a specific 
order by the Supplier or from the moment 
when the Supplier allows the Customer to 
handle the Subject of Performance of a 
specific order at the place of handing over, 
the risk of damage to such Subject of 
Performance of a specific order shall be 
borne by the Customer to the full extent. 

6. The Customer undertakes to pay the 
Supplier a contractual penalty of 0.1% of the 
purchase price of the goods, excluding VAT, 
for each day of delay in the event of delay in 
taking delivery of the goods, i.e., in the event 
that all or part of the goods are not taken from 
the Supplier by the deadline specified in the 
framework purchase contract. In this case, 
the Customer shall also pay to the Contractor 
the cost of storage of the goods at the normal 
price. 

7. The Customer shall acquire the ownership 
right to the goods delivered by paying the 
purchase price to the full extent. 

8. The goods are transported at the risk and 
expense of the Customer. 

V. Defects of Goods and Complaints 

1. For all goods, unless a longer warranty 
period is indicated by the warranty certificate 
provided with the goods, the Supplier shall 
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provide a quality guarantee of 12 months 
from the date of delivery of the goods. The 
warranty shall not apply to defects caused by 
normal wear and tear. 

2. The above warranty covers all possible 
hidden defects of the Subject of Performance 
of the specific contract, i.e., defects that could 
not be detected during a proper and 
complete inspection. Supplier's liability for 
defects of the Subject of performance of a 
specific order, which are covered by the 
above warranty, shall not arise if such defects 
were caused after the risk of damage to the 
Subject of Performance of a specific order 
has passed to the Customer as specified in 
these GTC by external events and the 
occurrence of such defects was not caused 
by the Supplier. The Supplier further declares 
that the aforementioned warranty only applies 
to all individual elements of the Subject of 
Performance of the specific order on the 
condition that they are not moved to a 
different location than the original location of 
the performance of the specific order and that 
the relevant element will not be modified, 
interfered with or mechanically or otherwise 
damaged by the Customer or other third 
parties. The Supplier's liability for defects in 
the Subject of Performance of a specific order 
covered by the above warranty shall not arise 
if the Customer or any other third party does 
not properly follow the relevant instructions 
and manuals for the use and maintenance of 
all individual elements of the Subject of 
Performance of a specific order. 

3. The Customer is required to inspect the 
goods as soon as possible after the transfer of 
the liability for damage to the goods and 
check the properties and quantity of the 
goods. The Supplier shall only be liable for 
any defects in the Subject of Performance of 
a particular contract at the time of its 
handover, as well as for any defects that 
become apparent during the relevant 
warranty period. 

4. If the Customer discovers any defects in 
the Subject of Performance of the order 
during their inspection of the order, the 
Customer shall be obliged to specify any such 
defects in writing in the handover report or in 
the delivery note immediately upon handover 
of the Subject of Performance of the 
particular order. If the Customer fails to fulfil 
any of its obligations set out in this Article, the 
Supplier shall not be liable for any defects in 
the Subject of Performance of a particular 
order that have not been identified in writing 
by the Customer in the said handover report 
or delivery note and that could have been 
detected during a proper and complete 
inspection upon handover of the Subject of 
Performance of the order. 

5. The provisions of Sections 2108 and 2119 
of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, do 
not apply to a framework contract. 

VI. Payment Conditions 

1. The Customer undertakes to pay the 
agreed purchase price within the agreed due 
date, based on the Supplier's invoice. 

2. If the Customer does not take the goods 
from the supplier for reasons on its side within 
the period specified in the framework 
purchase contract, even at the Supplier's 
request, the Customer is obliged to pay for 

the goods as if it had already taken delivery of 
them. The Supplier's invoices will be due 15 
days from the date of their dispatch to the 
Customer, or when the Supplier's obligation 
under Article 4.5 of these GTC to perform a 
specific order is fulfilled. 

3. If the Customer fails to pay any amount 
under this contract, a contractual penalty of 
0.1% from the due amount for each day of 
delay must be paid by the Customer to the 
Supplier. 

VII. Protection of Classified Information 
and Trade Secrets, Intellectual Property 

1. The parties mutually undertake to protect 
and keep confidential from third parties any 
confidential information and facts constituting 
a trade secret that are exchanged by the 
parties as a result of this contract or in regular 
trading. A trade secret covers all the facts and 
information of a business, production or 
technical nature as well as research and 
development related to the parties that have a 
real or potential material or non-material 
value, unless they are easily commonly 
available in relevant business circles, or are in 
the public domain, and are to be kept 
confidential according to the will of the 
parties. 

2. The obligation to protect confidentiality 
lasts for the duration of the facts constituting 
a trade secret and confidential information. If 
the parties exchange information in trading 
that qualifies as a trade secret or is 
designated as confidential, the receiving party 
may not disclose such information to a third 
party or use it contrary to the purpose of such 
information for such receiving party needs. 

3. In the event that the Subject of 
Performance of a specific order contains in 
any objectively perceivable form the result of 
the Supplier's activity that is protected by 
intellectual property rights, the Customer 
acknowledges that the Supplier is from the 
beginning, or will continue to be the unlimited 
exclusive owner and executor of all 
intellectual property rights contained in such 
Subject of Performance of a specific order, in 
particular copyright, industrial property rights 
and other intellectual property rights. In such 
a case, the Supplier is entitled to exercise in 
its own name and on its own account all 
property rights to the copyright work, as well 
as all other intellectual property rights to such 
result of activity contained in such Subject of 
Performance of the specific contract, all 
without any restrictions on all uses. 

4. The Customer further acknowledges that 
the Supplier shall be entitled to use 
information about the fact that it has 
performed a specific order for the client, the 
client's identification data, as well as other 
information about the business cooperation 
with the Customer, in its presentation, in its 
references, in PR and other similar activities, 
even after the business cooperation with the 
Customer has ended and without the 
Customer being entitled to payment of any 
price for the exercise of these authorisations 
by the Supplier. 

VIII. Final Provisions 

1. This contract can only be amended by 
written amendments, which will be numbered 
in ascending order and signed by authorised 

representatives of the parties. 

2. The parties declare that the present 
Contract has been concluded in accordance 
with their true and free will, seriously and 
comprehensibly, not in distress or under 
conspicuously unfavourable conditions, and 
that they approve of its content, in witness 
whereof they append their signatures below. 

3. The parties are obliged to communicate in 
priority by email or data box. 

4. Further, the Customer confirms that they 
assume the liability for change in 
circumstances within the meaning of Section 
1765(2) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil 
Code. 

5. These GTC are governed by Czech law 
and the jurisdiction of Czech courts is agreed. 

6. The parties agree, in accordance with the 
provisions of Section 89a of Act No. 99/1963 
Coll., the Civil Procedure Code, as amended, 
that for disputes arising as a result of a 
breach of these GTC or a framework 
purchase contract concluded on the basis of 
these GTC or in connection with business 
relationships arising on the basis of these 
GTC or a framework purchase contract 
concluded on the basis of these GTC, the 
Prague Municipal Court shall have territorial 
jurisdiction if the Regional Court has subject 
matter jurisdiction, and the District Court for 
Prague 4 if the District Court has subject 
matter jurisdiction. This does not apply if 
exclusive territorial jurisdiction is given. 
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Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti Z O K – system s.r.o., 
účinné od 1.4.2022 

I. Předmět plnění 

1. Na základě podmínek stanovených VOP 
se dodavatel – společnost ZOK - system s.r.o. 
dále jen „Dodavatel“ zavazuje prodávat 
odběrateli – smluvnímu partnerovi společnosti 
ZOK-system s.r.o. dále jen „Odběratel“ zboží, 
služby, zhotovení výrobků, designová řešení 
či koncepty (dále jen Předmět plnění) a 
převádět na Odběratele vlastnické právo k 
tomuto Předmětu plnění a  Odběratel se 
zavazuje tento Předmět plnění převzít a 
zaplatit kupní cenu. 

2. Dodavatel uzavírá konkrétní kupní 
smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o 
poskytování služeb či jiné obdobné smlouvy s 
Odběrateli. Uzavřením takové konkrétní 
písemné smlouvy či vzájemným potvrzením 
objednávky mezi Odběratelem a 
Dodavatelem, Odběratel  akceptuje v plném 
rozsahu tyto VOP a tyto VOP ve svém 
aktuálním znění se tedy stávají nedílnou 
součástí takové konkrétní písemné smlouvy. 

3. Tyto VOP upravují uzavírání a práva a 
povinnosti vyplývající z individuálních  smluv, 
uvedených v článku 1.2, které budou na 
základě VOP uzavřeny. Vztahy „Dodavatele“ a 
„Odběratele“ se řídí těmito VOP, které jsou 
pro obě strany závazné, pokud není v 
konkrétní smlouvě stanoveno výslovně něco 
jiného. VOP ve svém aktuálním znění tvoří 
obsah konkrétní kupní smlouvy, resp. jsou její 
nedílnou součástí. Aktuální znění VOP jsou 
přílohou potvrzení objednávky a jsou zároveň 
uvedeny na internetových stránkách 
společnosti ZOK-system s.r.o., přičemž 
prezentací objednávky druhá smluvní strana 
stvrzuje akceptaci těchto VOP. 

4. Odběratel prohlašuje, že jeho majetková 
situace je dobrá, a je připraven plnit závazky 
pro něj vyplývající z této rámcové kupní 
smlouvy. Odběratel prohlašuje, že proti němu 
není vedeno žádné exekuční řízení, 
insolvenční řízení, že není v úpadku a 
neexistují žádné skutečnosti, které by mohly 
ohrozit jeho schopnost hradit sjednanou kupní 
cenu. 

II. Uzavírání kupních smluv 

1. Individuální kupní smlouvy uzavřené v 
rámci těchto VOP (dále jen „individuální 
smlouva“) se řídí příslušnými ustanoveními 
těchto VOP. V případě rozporu mezi těmito 
VOP a individuální smlouvy má znění 
individuální smlouvy přednost. Odběratel 
učiněním objednávky potvrzuje, že se s těmito 
VOP řádně a úplně seznámil a dále potvrzuje, 
že akceptuje v plném rozsahu tyto VOP pro 
smluvní vztahy s Dodavatelem. Odběratel je 
od okamžiku učinění objednávky jejím 
obsahem vázán a v plném rozsahu odpovídá 
za správnost a úplnost všech údajů 
uvedených v objednávce, a to mj. i včetně 
svých kontaktních údajů. Nebude-li 
objednávka obsahovat všechny potřebné 
údaje, Dodavatel není povinen na takovou 
objednávku reagovat, avšak může ji uznat 
jako řádnou. Odesláním objednávky 
Odběratel akceptuje cenu za dodání 
předmětu plnění, jakož i cenu balného a cenu 
dopravy do místa dodání. 

2. Na základě VOP se dodavatel zavazuje 
dodat movité věci, dílo, výrobky či služby, 
které budou specifikovány v individuálních 
smlouvách, Odběrateli a převést na něho 
vlastnické právo k těmto věcem a Odběratel 
se zavazuje zaplatit Dodavateli kupní cenu za 
zboží. Individuální smlouva bude obsahovat 
zejm. následující údaje: 

• Specifikaci a množství zboží, 
• Datum odebrání zboží, které nebude 

předcházet 10 ti pracovním dnům od 
doručení objednávky. 

3. Individuální smlouva je uzavřena 
okamžikem, kdy Dodavatel obdrží písemnou 
objednávku, emailovou objednávku nebo 
objednávku přes datovou schránkou a 
Dodavatel tuto objednávku potvrdí. 

4. Změna konkrétní objednávky se považuje 
za novou konkrétní objednávku, nedohodnou-
li se Dodavatel s Odběratelem písemně jinak. 

III. Kupní cena 

1. Kupní cena za zboží bude určena v 
individuální kupní smlouvě. Odběratel se 
zavazuje uhradit dodavateli kupní cenu 
zvýšenou o DPH v souladu s platnými 
právními předpisy.  

2. V případě prodlení Odběratele se 
zaplacením jakékoliv platby není Dodavatel 
povinen pokračovat s dodávkami jakéhokoliv 
zboží a není v prodlení s jeho dodávkami. O 
tuto dobu prodlení Odběratele se zaplacením 
se prodlužuje doba určená k dodání zboží. 

3. Odběratel je povinen hradit sjednanou 
cenu zboží ve sjednaném termínu splatnosti i 
v případě, že zboží vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které nebrání běžnému a 
bezpečnému užívání zboží. Takovéto zboží se 
považuje za řádně dodané. 

IV. Dodání zboží 

1. Odběratel je povinen odebrat zboží na 
adrese Mlýnská 3887, Havlíčkův Brod, 580 01 
(dále jen „místo dodání“) v den dodání, příp. v 
přesný čas dodání, určený v individuální 
smlouvě, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak. Pokud Odběratel zboží neodebere z 
důvodů na jeho straně od Dodavatele v 
termínu uvedeném v individuální kupní 
smlouvě, a to ani na výzvu Dodavatele, je 
Odběratel povinen toto zboží uhradit jako by 
již toto zboží převzal. Odběratel je povinen 
zajistit, aby osoby, které budou zboží za 
Odběratele přebírat, byly k tomuto přebírání 
řádně zmocněny.  

2. Dopravu do místa sjednaného dodání 
zboží zajišťuje Odběratel, pokud není 
dohodnuto jinak. Náklady na dopravu zboží do 
místa dodání zboží nese Odběratel a tyto 
náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak.  

3. Pokud na základě konkrétní smlouvy bude 
místo provedení zakázky nacházet u 
Odběratele či v místě stanoveném 
Odběratelem a pokud zakázka zahrnuje 
závazek Dodavatele provést konkrétní 
zakázku i montáž předmětu plnění takové 
konkrétní zakázky, bude závazek Dodavatele 
provést konkrétní zakázku splněn provedením 
montáže v místě sjednaném v konkrétní 
smlouvě. Místem předání je v takovém 
případě místo montáže takového předmětu 
plnění konkrétní zakázky. Odběratel je 

povinen zajistit pro řádné provedení montáže 
v místě takové montáže, na své náklady 
dostatečný prostor pro bezplatné parkování 
vozidel Dodavatel. Odběratel na svůj náklad 
také odpovídá za připravenost a způsobilost 
takového místa k provedení zakázky a za 
obstarání veřejnoprávních souhlasů či 
povolení nezbytných k provedení zakázky s 
tím, že klient zajistí na svůj náklad a 
odpovědnost zejména, přístup k vodovodu, 
elektrickou přípojku 220 V, sociální zařízení 
(WC) pro montážníky, nerušené provádění 
zakázky a po skončení provádění zakázky 
úklid a uvedení místa provedení zakázky do 
provozuschopného stavu. 

4. Odběratel je povinen poskytnout 
Dodavateli i jeho případným subdodavatelům 
veškerou potřebnou součinnost pro řádné 
provedení konkrétní zakázky 

5. Odběratel je povinen převzít od 
Dodavatele Předmět plnění konkrétní zakázky 
v místě předání sjednaném v konkrétní 
smlouvě a to současně s předáním takového 
předmětu plnění konkrétní zakázky 
Dodavatelem. O předání každého takového 
předmětu plnění bude vyhotoven a 
zmocněnými zástupci Dodavatele a 
Odběratele podepsán písemný předávací 
protokol, příp. písemný dodací list, a to ve 
dvou stejnopisech s tím, že Odběratel i 
Dodavatel obdrží jeden stejnopis opatřený 
vlastnoručními podpisy uvedených osob. Od 
okamžiku předání předmětu plnění konkrétní 
zakázky Dodavatelem resp. od okamžiku, kdy 
Dodavatel umožní Odběrateli nakládání s 
předmětem plnění konkrétní zakázky v místě 
předání, nese nebezpečí vzniku škody na 
takovém předmětu plnění konkrétní zakázky v 
plném rozsahu Odběratel. 

6. Odběratel se zavazuje v případě, že bude 
v prodlení s odebráním zboží, tedy v případě, 
že veškeré zboží nebo jeho část neodebere 
od Dodavatele v termínu uvedeném v 
individuální kupní smlouvě, zaplatit Dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny 
zboží bez DPH, s jehož odebrání bude v 
prodlení, a to za každý den prodlení. V tom 
případě hradí Odběratel zhotoviteli také 
náklady na skladování zboží, a to v ceně 
obvyklé. 

7. Odběratel nabude vlastnické právo ke 
zboží okamžikem úplného zaplacením kupní 
ceny. 

8. Zboží je přepravováno na nebezpečí a 
náklady Odběratele. 

V. Vady zboží a reklamace 

1. Na veškeré zboží, pokud z předaného 
záručního listu ke zboží nevyplývá záruční 
doba delší, poskytne dodavatel záruku za 
jakost v délce 12 měsíců ode dne odevzdání 
zboží. Záruka se nevztahuje na vady zboží 
způsobené opotřebením. 

2. Výše uvedená záruka se vztahuje na 
veškeré případné skryté vady předmětu 
plnění konkrétní zakázky, tj. vady, které 
nemohly být zjištěny při provedení řádné a 
úplné prohlídky. Odpovědnost Dodavatele za 
vady předmětu plnění konkrétní zakázky, na 
které se vztahuje výše uvedená záruka, 
nevznikne, jestliže tyto vady byly způsobeny 
po přechodu nebezpečí vzniku škody na 
předmětu plnění konkrétní zakázky na 
Odběratele uvedenému v těchto VOP 
vnějšími událostmi a vznik takových vad 
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nezpůsobil Dodavatel. Dodavatel dále 
prohlašuje, že výše uvedená záruka se 
vztahuje na veškeré jednotlivé prvky 
předmětu plnění konkrétní zakázky pouze za 
předpokladu, že nedojde k jejich přemístění 
na jiné místo, než bylo původní místo 
provedení konkrétní zakázky a dále, že 
příslušný prvek nebude Odběratelem, resp. 
jinými třetími osobami nijak upravován, 
nebude do něj zasahováno, či nebude 
mechanicky nebo jinak poškozen. 
Odpovědnost Dodavatele za vady předmětu 
plnění konkrétní zakázky, na které se vztahuje 
výše uvedená záruka, nevznikne, jestliže 
Odběratel, resp. jiná třetí osoba nebude řádně 
dodržovat příslušné návody a manuály na 
užívání a údržbu veškerých jednotlivých prvků 
předmětu plnění konkrétní zakázky. 

3. Odběratel je povinen zboží prohlédnout co 
nejdříve po přechodu nebezpečí škody na 
věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a 
množství. Dodavatel odpovídá pouze za 
případné vady, jež má předmět plnění 
konkrétní zakázky v okamžiku jeho předání, 
jakožto i za případné vady, které se projeví v 
průběhu příslušné záruční doby. 

4. Zjistí-li Odběratel při prohlídce předmětu 
plnění zakázky případné vady takového 
předmětu plnění zakázky, je povinen veškeré 
takové zjištěné případné vady písemně 
vymezit v předávacím protokolu resp. v 
dodacím listu, a to ihned při předání 
předmětu plnění konkrétní zakázky. Nesplní-li 
Odběratel kteroukoliv ze svých povinností 
uvedených v tomto článku, nenese Dodavatel 
odpovědnost za případné vady předmětu 
plnění konkrétní zakázky, které nebyly 
Odběratelem písemně vymezeny v uvedeném 
předávacím protokolu, resp. dodacím listu a 
které mohly být zjištěny při provedení řádné a 
úplné prohlídky při předání předmětu plnění 
zakázky. 

5. Ustanovení § 2108, § 2119,  zákona 
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku  se na  
individuální smlouvu nepoužije. 

VI. Platební podmínky 

1. Odběratel se zavazuje zaplatit sjednanou 
kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, a to 
na základě faktury Dodavatele.  

2. Pokud Odběratel zboží neodebere z 
důvodů na jeho straně od Dodavatele v 
termínu uvedeném v individuální kupní 
smlouvě, a to ani na výzvu Dodavatele,  je 
Odběratel povinen toto zboží uhradit jako by 
již toto zboží převzal. Splatnost faktur 
Dodavatele bude činit 15 dnů ode dne jejich 
odeslání Odběrateli příp. kdy bude splněn 
závazek Dodavatele dle čl. 4.5. těchto VOP 
provést konkrétní zakázku. 

3. V případě prodlení se zaplacením kupní 
ceny za zboží nebo jiné peněžní částky dle 
této smlouvy se Odběratel zavazuje uhradit 
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. 

VII. Ochrana utajovaných informací a 
obchodního tajemství, duševní vlastnictví 

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že 
budou chránit a utajovat před třetími osobami 
důvěrné informace a skutečnosti tvořící 
obchodní tajemství, které byly vzájemně 
smluvními stranami poskytnuty v rámci této 
smlouvy nebo při běžném obchodním styku. 
Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti 

a informace obchodní, výrobní či technické 
povahy, výsledky výzkumu související se 
smluvními stranami, které mají skutečnou 
nebo alespoň potenciální materiální či 
nemateriální hodnotu, pokud nejsou v 
příslušných obchodních kruzích zcela běžně 
dostupné nebo nejde o skutečnosti 
všeobecně známé a mají být podle vůle 
smluvních stran utajeny. 

2. Závazek ochrany utajení trvá po celou 
dobu trvání skutečností tvořících obchodní 
tajemství a důvěrné informace. Jestliže si 
smluvní strany při obchodním styku vzájemně 
poskytnou informace tvořící obchodní 
tajemství nebo označené jako důvěrné, nesmí 
smluvní strana, které byly tyto informace 
předány, je poskytnout třetí osobě ani je 
použít v rozporu s jejich účelem pro své 
potřeby. 

3. V případě, že je v předmětu plnění 
konkrétní zakázky obsažen v jakékoliv 
objektivně vnímatelné podobě výsledek 
činnosti Dodavatele, který je chráněn právem 
duševního vlastnictví, bere Odběratel na 
vědomí, že Dodavatel je od počátku, resp. 
bude i nadále neomezeným výlučným 
majitelem a vykonavatelem veškerých práv k 
duševnímu vlastnictví obsažených v takovém 
předmětu plnění konkrétní zakázky, a to 
zejména práv k autorským dílům, práv k 
průmyslovému vlastnictví, jakož i dalších práv 
duševního vlastnictví. Dodavatel je tedy v 
takovém případě oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet všechna majetková 
práva k autorskému dílu, jakož i veškerá jiná 
práva k duševnímu vlastnictví k takovému 
výsledku činnosti obsaženému v takovém 
předmětu plnění konkrétní zakázky, to vše bez 
jakéhokoliv omezení ke všem způsobům užití. 

4. Odběratel dále bere na vědomí, že 
Dodavatel je oprávněn používat informace o 
skutečnosti, že pro klienta provedl konkrétní 
zakázku, identifikační údaje o klientovi, jakož i 
další informace o obchodní spolupráci s 
Odběratelem, při své prezentaci, ve svých 
referencích, při PR a dalších obdobných 
aktivitách, a to i po skončení obchodní 
spolupráce s Odběratelem a bez toho, že by 
Odběrateli vznikl nárok na zaplacení jakékoliv 
ceny za výkon těchto oprávnění Dodavatelem. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto VOP mohou být měněny pouze 
písemnými dodatky, které budou podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP byly 
uzavřeny podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, a že 
souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

3. Smluvní strany jsou  povinny prioritně 
komunikovat formou emailu nebo datové 
schránky. 

4. Odběratel na sebe přijímá nebezpečí 
změny okolností dle § 1765 odst. 2. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

5. Tyto VOP se řídí českým právem a 
sjednává se příslušnost českých soudů. 

6. Smluvní strany se dohodly, v souladu s 
ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, že pro spory, které by vznikly v 
důsledku porušení těchto VOP nebo 

individuálná kupní smlouvy uzavřené na 
základě těchto VOP  nebo v souvislosti s 
obchodními vztahy, které vzniknou na základě 
těchto VOP  nebo individuálná kupní smlouvy 
uzavřené na základě těchto VOP, je místně 
příslušným Městský soud v Praze, pokud je 
dána věcná příslušnost krajského soudu, a 
Obvodní soud pro Prahu 4, pokud je dána 
věcná příslušnost okresního soudu. To 
neplatí, pokud je dána výlučná místní 
příslušnost. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
ZOK – system s.r.o., gültig ab dem 
01.04.2022 

I. Leistungsgegenstand 

1. Der Lieferant – die ZOK - system s.r.o., im 
Folgenden „Lieferant“, verpflichtet sich auf 
der Grundlage der in den AGB festgelegten 
Bedingungen, dem Kunden – dem 
Vertragspartner der ZOK - system s.r.o., im 
Folgenden „Kunde“ – Waren, 
Dienstleistungen, Herstellung von Produkten, 
Designlösungen oder Konzepte (im 
Folgenden „Leistungsgegenstand“) zu 
verkaufen und das Eigentumsrecht am 
Leistungsgegenstand auf den Kunden zu 
übertragen und der Kunde verpflichtet sich, 
diesen Leistungsgegenstand abzunehmen 
und den Kaufpreis zu bezahlen. 

2. Der Lieferant schließt mit den Kunden 
konkrete Kauf-, Werk-, Dienstleistungs- oder 
andere ähnliche Verträge ab. Durch den 
Abschluss eines solchen konkreten 
schriftlichen Vertrags oder durch die 
gegenseitige Bestellbestätigung zwischen 
dem Kunden und dem Lieferanten akzeptiert 
der Kunde die vorliegenden AGB in vollem 
Umfang, und die vorliegenden AGB werden in 
ihrer aktuellen Fassung zum integralen 
Bestandteil des konkreten schriftlichen 
Vertrags. 

3. Diese AGB regeln den Abschluss sowie 
die Rechte und Pflichten aus den in Artikel 1.2 
genannten Einzelverträgen, die auf der 
Grundlage der AGB abgeschlossen werden. 
Die Beziehungen zwischen dem „Lieferanten“ 
und dem „Kunden“ werden durch diese AGB 
geregelt, die für beide Parteien verbindlich 
sind, es sei denn, in einem konkreten Vertrag 
wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 
Die AGB bilden in ihrer jeweils gültigen 
Fassung den Inhalt des konkreten 
Kaufvertrags bzw. sind dessen integraler 
Bestandteil. Die AGB in ihrer aktuellen 
Fassung sind der Bestellbestätigung 
beigefügt und gleichzeitig auf der 
Internetseite der ZOK - system s.r.o. abrufbar, 
wobei durch die Präsentation der Bestellung 
die andere Partei die Annahme dieser AGB 
bestätigt. 

4. Der Kunde erklärt, dass seine 
Vermögenslage günstig ist und dass er bereit 
ist, seine Verpflichtungen aus diesem 
Rahmenkaufvertrag zu erfüllen. Der Kunde 
erklärt, dass gegen ihn kein Vollstreckungs- 
oder Insolvenzverfahren geführt wird, dass er 
nicht insolvent ist und dass keine Tatsachen 
vorliegen, die seine Fähigkeit zur Zahlung des 
vereinbarten Kaufpreises gefährden könnten. 

II. Abschluss von Kaufverträgen 

1. Für Einzelkaufverträge, die auf der 
Grundlage dieser AGB abgeschlossen 
werden (im Folgenden„Einzelvertrag“), gelten 
die entsprechenden Bestimmungen dieser 
AGB. Im Falle eines Widerspruchs zwischen 
diesen AGB und dem Einzelvertrag ist der 
Wortlaut des Einzelvertrags maßgebend. Mit 
der Aufgabe der Bestellung bestätigt der 
Kunde, dass er sich mit den vorliegenden 
AGB ordnungsgemäß und vollständig vertraut 
gemacht hat. Er bestätigt weiter, dass er die 
vorliegenden AGB für die vertraglichen 
Beziehungen mit dem Lieferanten in vollem 
Umfang akzeptiert. Ab dem Zeitpunkt der 

Aufgabe der Bestellung ist der Kunde an den 
Inhalt der Bestellung gebunden und trägt die 
volle Verantwortung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit aller in der Bestellung 
angeführten Angaben, und zwar u. a. auch 
einschließlich seiner Kontaktangaben. Enthält 
die Bestellung nicht alle erforderlichen 
Angaben, ist der Lieferant nicht verpflichtet, 
auf eine solche Bestellung zu reagieren, kann 
sie jedoch als ordnungsgemäß annehmen. 
Mit dem Absenden der Bestellung akzeptiert 
der Kunde den Preis für die Lieferung des 
Leistungsgegenstands sowie den Preis für die 
Verpackung und den Preis für den Transport 
zum Lieferort. 

2. Auf der Grundlage der AGB verpflichtet 
sich der Lieferant, die in den Einzelverträgen 
zu spezifizierenden beweglichen Sachen, 
Werke, Produkte oder Dienstleistungen an 
den Kunden zu liefern und das 
Eigentumsrecht an diesen Sachen auf den 
Kunden zu übertragen, und der Kunde 
verpflichtet sich, dem Lieferanten den 
Kaufpreis für die Waren zu zahlen. Der 
Einzelvertrag enthält insbesondere die 
folgenden Angaben: 

• Spezifikation und Menge der Waren, 
• Datum der Abnahme der Ware, das nicht 

vor 10 Werktagen ab dem Datum der 
Zustellung der Bestellung liegt. 

3. Der Einzelvertrag kommt mit dem 
Zeitpunkt zustande, in dem der Lieferant eine 
schriftliche Bestellung oder eine Bestellung 
per E-Mail oder per elektronisches 
Datenpostfach erhält und der Lieferant die 
Bestellung bestätigt. 

4. Eine Änderung einer konkreten Bestellung 
gilt als eine neue konkrete Bestellung, es sei 
denn, zwischen dem Lieferanten und dem 
Kunden wurde schriftlich etwas anderes 
vereinbart. 

III. Kaufpreis 

1. Der Kaufpreis für die Waren wird in einem 
Einzelkaufvertrag festgelegt. Der Kunde 
verpflichtet sich, dem Lieferanten den 
Kaufpreis zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zu zahlen.  

2. Bei Verzug einer jedweden Zahlung 
seitens des Kunden ist der Lieferant nicht 
verpflichtet, mit der Lieferung von Waren 
fortzufahren und gerät nicht in Verzug mit 
deren Lieferung. Die Frist für die Lieferung 
der Waren wird um den Zeitraum des 
Zahlungsverzugs des Kunden verlängert. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, den 
vereinbarten Preis der Ware zum 
vereinbarten Fälligkeitstermin zu zahlen, auch 
wenn die Ware geringfügige Mängel und 
Rückstände aufweist, die eine normale und 
sichere Nutzung der Ware nicht verhindern. 
Diese Ware gilt als ordnungsgemäß geliefert. 

IV. Warenlieferung 

1. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unter 
der Adresse Mlýnská 3887, Havlíčkův Brod, 
580 01 (im Folgenden „Lieferort“) am Tag der 
Lieferung bzw. zum genauen Zeitpunkt, der 
im Einzelvertrag festgelegt ist, abzunehmen, 
sofern nicht schriftlich etwas anderes 
vereinbart wurde. Nimmt der Kunde die Ware 
aus Gründen, die auf seiner Seite liegen, nicht 
innerhalb der im Einzelkaufvertrag 
festgelegten Frist vom Lieferanten ab, und 

geschieht dies auch auf Aufforderung des 
Lieferanten nicht, ist der Kunde verpflichtet, 
diese Ware so zu bezahlen, als ob er sie 
bereits abgenommen hätte. Der Kunde ist 
verpflichtet sicherzustellen, dass die 
Personen, die die Waren im Namen des 
Kunden abnehmen, dazu ordnungsgemäß 
bevollmächtigt sind. 

2. Der Transport zum vereinbarten Lieferort 
der Waren wird vom Kunden sichergestellt, 
sofern nicht anders vereinbart. Die Kosten für 
den Transport der Waren zum Lieferort gehen 
zu Lasten des Kunden und sind nicht im Preis 
der Waren enthalten, es sei denn, die 
Parteien haben schriftlich etwas anderes 
vereinbart. 

3. Befindet sich auf Grundlage eines 
konkreten Vertrags der Ort der Ausführung 
des Auftrags beim Kunden oder an einem 
vom Kunden bestimmten Ort und enthält der 
Vertrag eine Verpflichtung des Lieferanten 
zur Ausführung eines konkreten Auftrags 
sowie zur Montage des 
Leistungsgegenstands dieses konkreten 
Auftrags, so wird die Verpflichtung des 
Lieferanten zur Ausführung des konkreten 
Auftrags durch die Ausführung der Montage 
an dem im konkreten Vertrag vereinbarten 
Ort erfüllt. Der Ort der Übergabe ist in diesem 
Fall der Ort der Montage eines solchen 
Leistungsgegenstands des konkreten 
Auftrags. Der Kunde hat zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der 
Montage am Ort einer solchen Montage auf 
eigene Kosten ausreichenden Platz zum 
gebührenfreien Parken der Fahrzeuge des 
Lieferanten sicherzustellen. Der Kunde ist 
darüber hinaus für die Bereitschaft und die 
Eignung eines solchen Orts für die 
Durchführung des Auftrags sowie für die 
Einholung der für die Ausführung des 
Auftrags erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen oder Erlaubnisse 
verantwortlich, wobei der Kunde auf eigene 
Kosten und Verantwortung insbesondere für 
den Zugang zur Wasserversorgung, den 220-
V-Stromanschluss, die sanitären 
Einrichtungen (Toilette) für die Monteure, die 
ungestörte Ausführung des Auftrags und 
nach Abschluss der Ausführung des Auftrags 
für die Reinigung und die Versetzung des 
Orts in einen betriebsfähigen Zustand sorgt. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten 
sowie seinen etwaigen Subunternehmen 
sämtliche für die ordnungsgemäße 
Ausführung des konkreten Auftrags 
erforderliche Mitwirkung zu leisten. 

5. Der Kunde ist verpflichtet, vom Lieferanten 
den Leistungsgegenstand des konkreten 
Auftrags am im konkreten Vertrag 
vereinbarten Übergabeort zu übernehmen, 
und zwar gleichzeitig mit der Übergabe eines 
solchen Leistungsgegenstands des konkreten 
Auftrags. Über die Übergabe eines jeden 
solchen Leistungsgegenstands ist ein 
schriftliches Übergabeprotokoll bzw. ein 
schriftlicher Lieferschein zu erstellen und von 
den bevollmächtigten Vertretern des 
Lieferanten und des Kunden zu 
unterzeichnen, und zwar in zweifacher 
Ausfertigung, wobei der Kunde und der 
Lieferant je ein Exemplar mit den 
handschriftlichen Unterschriften der 
angeführten Personen erhalten. Ab dem 
Zeitpunkt der Übergabe des 
Leistungsgegenstands des konkreten 
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Auftrags durch den Lieferanten bzw. ab dem 
Zeitpunkt, zu dem der Lieferant dem Kunden 
ermöglicht, den Leistungsgegenstand am Ort 
der Übergabe zu handhaben, trägt der Kunde 
das Schadensrisiko für diesen 
Leistungsgegenstand des konkreten Auftrags 
in vollem Umfang. 

6. Der Kunde verpflichtet sich, dem 
Lieferanten eine Vertragsstrafe in Höhe von 
0,1 % des Kaufpreises der Ware zzgl. MwSt. 
für jeden Verzugstag zu zahlen, falls die Ware 
von ihm nicht rechtzeitig abgenommen wird, 
d. h., falls die Ware ganz oder teilweise nicht 
bis zu dem im Einzelkaufvertrag festgelegten 
Termin vom Lieferanten abgenommen wird. 
In diesem Fall hat der Kunde dem 
Auftragnehmer auch die Kosten für die 
Lagerung der Waren zu zahlen, und zwar zum 
üblichen Preis. 

7. Der Kunde erwirbt das Eigentumsrecht an 
den Waren mit dem Zeitpunkt der 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. 

8. Der Transport der Waren erfolgt auf 
Kosten und Gefahr des Kunden. 

V. Warenmängel und Reklamationen 

1. Für sämtliche Waren gewährt der Lieferant 
eine Qualitätsgarantie von 12 Monaten ab 
dem Datum der Abgabe der Waren, sofern 
sich aus dem zu den Waren mitgelieferten 
Garantieschein nicht eine längere 
Garantiezeit ergibt. Die Garantie bezieht sich 
nicht auf Mängel der Waren, die durch 
Verschleiß verursacht wurden. 

2. Die vorstehend angeführte Garantie 
erstreckt sich auf alle gegebenenfalls 
versteckten Mängel des 
Leistungsgegenstands des konkreten 
Auftrags, d. h. auf Mängel, die bei einer 
ordnungsgemäßen und vollständigen 
Untersuchung nicht entdeckt werden 
konnten. Die Haftung des Lieferanten für 
Mängel am Leistungsgegenstand des 
konkreten Auftrags, auf die sich die 
vorstehende Garantie bezieht, entsteht nicht, 
wenn diese Mängel nach dem in diesen AGB 
festgelegten Übergang der Schadensgefahr 
am Leistungsgegenstand des konkreten 
Auftrags durch äußere Ereignisse verursacht 
wurden und die Entstehung dieser Mängel 
nicht durch den Lieferanten verursacht 
wurde. Der Lieferant erklärt ferner, dass sich 
die vorgenannte Garantie auf alle einzelnen 
Elemente des Leistungsgegenstands des 
konkreten Auftrags nur unter der 
Voraussetzung bezieht, dass sie nicht an 
einen anderen Ort als den ursprünglichen 
Erfüllungsort des Auftrags verbracht werden 
und dass das betreffende Element durch den 
Kunden oder andere Dritte nicht verändert, 
beeinträchtigt oder mechanisch oder 
anderweitig beschädigt wird. Die Haftung des 
Lieferanten für Mängel am 
Leistungsgegenstand des konkreten Auftrags, 
auf die sich die vorstehende Garantie bezieht, 
entsteht nicht, wenn der Kunde oder ein 
sonstiger Dritter die einschlägigen 
Anleitungen und Handbücher für die 
Benutzung und Wartung sämtlicher einzelnen 
Elemente des Leistungsgegenstands des 
konkreten Auftrags nicht ordnungsgemäß 
befolgt. 

3. Der Kunde hat die Ware nach Möglichkeit 
so schnell wie möglich nach dem Übergang 
der Schadensgefahr der Ware zu 

untersuchen und sich von deren 
Eigenschaften und Menge zu überzeugen. 
Der Lieferant haftet nur für etwaige Mängel 
des Leistungsgegenstands des konkreten 
Auftrags zum Zeitpunkt von dessen Übergabe 
sowie für etwaige Mängel, die während der 
jeweiligen Garantiezeit auftreten. 

4. Stellt der Kunde bei der Untersuchung des 
Leistungsgegenstands Mängel an einem 
solchen Leistungsgegenstand fest, so ist er 
verpflichtet, sämtliche solche festgestellten 
Mängel unverzüglich nach Übergabe des 
Leistungsgegenstands des konkreten 
Auftrags im Übergabeprotokoll bzw. im 
Lieferschein schriftlich festzuhalten. Kommt 
der Kunde einer seiner in diesem Artikel 
genannten Verpflichtungen nicht nach, so 
haftet der Lieferant nicht für etwaige Mängel 
am Leistungsgegenstand des konkreten 
Auftrags, die vom Kunden nicht schriftlich im 
genannten Übergabeprotokoll oder 
Lieferschein festgehalten worden sind und die 
bei einer ordnungsgemäßen und 
vollständigen Untersuchung bei der Übergabe 
des Leistungsgegenstands des Auftrags 
hätten festgestellt werden können. 

5. Die Bestimmungen der §§ 2108 und 2119 
des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches 
Gesetzbuch, finden auf den Einzelvertrag 
keine Anwendung. 

VI. Zahlungsbedingungen 

1. Der Kunde verpflichtet sich, den 
vereinbarten Kaufpreis innerhalb der 
vereinbarten Fälligkeitsfrist auf der Grundlage 
der Rechnung vom Lieferanten zu zahlen. 

2. Nimmt der Kunde die Ware aus Gründen, 
die auf seiner Seite liegen, nicht innerhalb der 
im Einzelkaufvertrag festgelegten Frist vom 
Lieferanten ab, und geschieht dies auch auf 
Aufforderung des Lieferanten nicht, ist der 
Kunde verpflichtet, diese Ware so zu 
bezahlen, als ob er sie bereits abgenommen 
hätte. Die Rechnungen des Lieferanten sind 
innerhalb von 15 Tagen ab dem Datum deren 
Versendens an den Kunden bzw. ab dem 
Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung des 
Lieferanten gemäß Artikel 4.5 der 
vorliegenden AGB zur Ausführung des 
konkreten Auftrags fällig. 

3. Bei Verzug mit der Bezahlung des 
Kaufpreises für die Ware oder eines anderen 
Geldbetrags gemäß diesem Vertrag 
verpflichtet sich der Kunde, dem Lieferanten 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % des 
geschuldeten Betrags für jeden Verzugstag 
zu zahlen. 

VII. Schutz von 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen 
und Geschäftsgeheimnissen, geistiges 
Eigentum 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich 
gegenseitig, vertrauliche Informationen und 
Tatsachen, die Geschäftsgeheimnisse 
darstellen und die von den Vertragsparteien 
im Rahmen dieses Vertrags oder im üblichen 
Geschäftsverkehr bereitgestellt wurden, zu 
schützen und vor Dritten geheim zu halten. 
Das Geschäftsgeheimnis bilden sämtliche 
Tatsachen und Informationen geschäftlichen, 
produktionsbezogenen und technischen 
Charakters sowie Forschungsergebnisse im 
Zusammenhang mit den Vertragsparteien, 
welche einen tatsächlichen oder zumindest 

einen potentiellen materiellen bzw. 
immateriellen Wert haben, sofern sie in den 
einschlägigen Geschäftskreisen nicht üblich 
verfügbar sind oder sofern es sich nicht um 
allgemein bekannte Tatsachen handelt, die 
nach dem Willen der Vertragsparteien geheim 
gehalten werden sollen. 

2. Die Geheimhaltungspflicht gilt für die 
gesamte Dauer der das Geschäftsgeheimnis 
und die vertraulichen Informationen bildenden 
Tatsachen. Gewähren die Vertragsparteien 
einander im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
Informationen, welche ein 
Geschäftsgeheimnis darstellen oder als 
vertraulich gekennzeichnet sind, so darf die 
Vertragspartei, der diese Informationen zur 
Verfügung gestellt wurden, sie nicht an Dritte 
weitergeben oder sie entgegen ihrem Zweck 
für ihre eigenen Bedürfnisse verwenden. 

3. Für den Fall, dass der 
Leistungsgegenstand eines konkreten 
Auftrags in irgendeiner objektiv 
wahrnehmbaren Form das Ergebnis der 
Tätigkeit des Lieferanten enthält, das durch 
geistige Eigentumsrechte geschützt ist, nimmt 
der Kunde zur Kenntnis, dass der Lieferant 
von Anfang an der uneingeschränkte und 
ausschließliche Inhaber und Vollstrecker 
sämtlicher in diesem Leistungsgegenstand 
eines konkreten Auftrags enthaltenen 
geistigen Eigentumsrechte ist bzw. bleiben 
wird, insbesondere der Urheberrechte, der 
gewerblichen Schutzrechte sowie sonstiger 
geistiger Eigentumsrechte. In einem solchen 
Fall ist der Lieferant somit berechtigt, im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
alle Eigentumsrechte an dem 
urheberrechtlich geschützten Werk sowie alle 
anderen geistigen Eigentumsrechte an 
diesem Ergebnis der Tätigkeit, das in diesem 
Leistungsgegenstand eines konkreten 
Auftrags enthalten ist, auszuüben, und zwar 
ohne jegliche Beschränkung auf alle 
Nutzungsarten. 

4. Der Kunde nimmt ferner zur Kenntnis, 
dass der Lieferant berechtigt ist, 
Informationen über die Tatsache, dass er für 
den Kunden einen konkreten Auftrag 
ausgeführt hat, die Identifikationsdaten des 
Kunden sowie weitere Informationen über die 
geschäftliche Zusammenarbeit mit dem 
Kunden, in seiner Präsentation, in seinen 
Referenzen, im Rahmen der Public Relations 
und anderen ähnlichen Aktivitäten zu 
verwenden, und zwar auch nach der 
Beendigung der geschäftlichen 
Zusammenarbeit mit dem Kunden und ohne 
dass dem Kunden Anspruch auf die 
Bezahlung eines Preises für die Ausübung 
dieser Berechtigungen durch den Lieferanten 
entsteht. 

VIII. Schlussbestimmungen 

1. Diese AGB können nur durch schriftliche 
Nachträge geändert werden, die von 
bevollmächtigten Vertretern der 
Vertragsparteien unterzeichnet werden. 

2. Die Vertragsparteien erklären hiermit, dass 
diese AGB gemäß ihrem echten und freien 
Willen, ernsthaft und verständlich, nicht in Not 
und zu auffällig ungünstigen Bedingungen 
geschlossen wurden, und dass sie deren 
Inhalt zustimmen, was sie mit ihren 
Unterschriften bestätigen. 

3. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
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vorrangig per E-Mail oder elektronisches 
Datenpostfach zu kommunizieren. 

4. Der Kunde übernimmt das Risiko der 
Änderung der Umstände gemäß § 1765 Abs. 
2 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., 
Bürgerliches Gesetzbuch. 

5. Diese AGB unterliegen dem tschechischen 
Recht und es wird die Zuständigkeit der 
tschechischen Gerichte vereinbart. 

6. Die Vertragsparteien vereinbaren in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
§ 89 a des Gesetzes Nr. 99/1963 Slg., 
Zivilprozessordnung, in der geltenden 
Fassung, dass für Streitigkeiten, die infolge 
einer Verletzung dieser AGB oder eines auf 
der Grundlage dieser AGB abgeschlossenen 
Einzelkaufvertrags oder im Zusammenhang 
mit den Geschäftsbeziehungen, die auf der 
Grundlage dieser AGB oder eines auf der 
Grundlage dieser AGB abgeschlossenen 
Einzelkaufvertrags entstehen würden, das 
Stadtgericht Prag örtlich zuständig ist, sofern 
die sachliche Zuständigkeit eines 
Amtsgerichts gegeben ist, und das 
Bezirksgericht für Prag 4, sofern die sachliche 
Zuständigkeit eines Bezirksgerichts gegeben 
ist. Dies gilt nicht, wenn eine ausschließliche 
örtliche Zuständigkeit gegeben ist. 
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Všeobecné obchodné podmienky 
spoločnosti ZOK - system s.r.o., 
účinné od 1. 3. 2022 

I. Predmet plnenia 

1. Na základe podmienok stanovených vo 
VOP sa dodávateľ – spoločnosť ZOK - system 
s.r.o. (ďalej len dodávateľ) – zaväzuje 
predávať odberateľovi – zmluvnému 
partnerovi spoločnosti ZOK - system s.r.o. 
(ďalej len odberateľ) tovar, služby, výrobky, 
dizajnové riešenia alebo koncepty (ďalej len 
predmet plnenia) a prevádzať naňho 
vlastnícke právo k tomuto predmetu plnenia a 
odberateľ sa zaväzuje tento predmet plnenia 
prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 

2. Dodávateľ uzatvára s odberateľmi 
konkrétne kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, 
zmluvy o poskytovaní služieb či iné obdobné 
zmluvy. Uzatvorením takej konkrétnej 
písomnej zmluvy alebo vzájomným 
potvrdením objednávky medzi odberateľom a 
dodávateľom odberateľ akceptuje v plnom 
rozsahu tieto VOP, takže sa vo svojom 
aktuálnom znení stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou takej konkrétnej písomnej zmluvy. 

3. Tieto VOP upravujú uzatváranie a práva a 
povinnosti vyplývajúce z individuálnych zmlúv 
uvedených v článku 1.2, ktoré sa na základe 
VOP uzatvoria. Vzťahy medzi dodávateľom a 
odberateľom sa riadia týmito VOP, ktoré sú 
pre obe strany záväzné, ak nie je v konkrétnej 
zmluve stanovené výslovne niečo iné. VOP vo 
svojom aktuálnom znení tvoria obsah 
konkrétnej kúpnej zmluvy, resp. sú jej 
neoddeliteľnou súčasťou. Aktuálne znenie 
VOP je priložené k potvrdeniu objednávky a 
zároveň je uvedené na internetových 
stránkach spoločnosti ZOK - system s.r.o., 
pričom predložením objednávky druhá 
zmluvná strana potvrdzuje akceptovanie 
týchto VOP. 

4. Odberateľ vyhlasuje, že jeho majetková 
situácia je dobrá a že je pripravený plniť svoje 
záväzky vyplývajúce z tejto rámcovej kúpnej 
zmluvy. Odberateľ vyhlasuje, že proti nemu 
nie je vedené žiadne exekučné ani 
insolvenčné konanie, že nie je v úpadku a 
neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli 
ohroziť jeho schopnosť hradiť dohodnutú 
kúpnu cenu.  

II. Uzatváranie kúpnych zmlúv 

1. Individuálne kúpne zmluvy uzatvorené v 
rámci týchto VOP (ďalej len individuálna 
zmluva) sa riadia príslušnými ustanoveniami 
týchto VOP. V prípade rozporu medzi týmito 
VOP a individuálnou zmluvou má prednosť 
znenie individuálnej zmluvy. Zadaním 
objednávky odberateľ potvrdzuje, že sa s 
týmito VOP riadne a v plnom rozsahu 
oboznámil a že ich v plnom rozsahu akceptuje 
pre zmluvné vzťahy s dodávateľom. Od 
okamihu zadania objednávky je odberateľ 
viazaný jej obsahom a v plnom rozsahu 
zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých v 
nej uvedených údajov , a to okrem iného aj 
vrátane svojich kontaktných údajov. Ak 
objednávka nebude obsahovať všetky 
potrebné údaje, dodávateľ nie je povinný na 
ňu reagovať, môže ju však uznať ako riadnu. 
Odoslaním objednávky odberateľ akceptuje 
cenu za dodanie predmetu plnenia, ako aj 
cenu balného a cenu dopravy na miesto 
dodania. 

2. Na základe VOP sa dodávateľ zaväzuje 
dodať odberateľovi hnuteľné veci, dielo, 
výrobky alebo služby, ktoré budú 
špecifikované v individuálnych zmluvách, a 
tiež previesť naňho vlastnícke právo k týmto 
veciam. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť 
dodávateľovi kúpnu cenu za tovar. 
Individuálna zmluva bude obsahovať najmä 
nasledujúce údaje: 

• Špecifikáciu a množstvo tovaru 
• Dátum prevzatia tovaru, ktorý nesmie byť 

starší ako 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia objednávky. 

3. Individuálna zmluva je uzavretá v okamihu, 
keď dodávateľ dostane písomnú objednávku, 
alebo e-mailovú objednávku, alebo do dátovej 
schránky a túto objednávku potvrdí. 

4. Zmena konkrétnej objednávky sa považuje 
za novú konkrétnu objednávku, ak sa 
dodávateľ s odberateľom písomne 
nedohodnú inak. 

III. Kúpna cena 

1. Kúpna cena za tovar sa stanoví v 
individuálnej kúpnej zmluve. Odberateľ sa 
zaväzuje uhradiť dodávateľovi kúpnu cenu 
vrátane DPH v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

2. V prípade omeškania odberateľa s 
úhradou akejkoľvek platby nie je dodávateľ 
povinný pokračovať v dodávkach 
akéhokoľvek tovaru a nie je v omeškaní s jeho 
dodávkami. O toto obdobie omeškania 
odberateľa so zaplatením sa predlžuje lehota 
na dodanie tovaru. 

3. Odberateľ je povinný hradiť dohodnutú 
cenu tovaru v dohodnutom termíne splatnosti 
aj v prípade, že tovar vykazuje malé chyby a 
nedostatky, ktoré nebránia jeho bežnému a 
bezpečnému používaniu. Takýto tovar sa 
považuje za riadne dodaný. 

IV. Dodanie tovaru 

1. Odberateľ je povinný prevziať tovar na 
adrese Mlynská 3887, Havlíčkův Brod, 580 01 
(ďalej len miesto dodania) v deň dodania, 
príp. v presnom čase dodania určenom v 
individuálnej zmluve, ak nebude písomne 
dohodnuté inak. Ak odberateľ neprevezme od 
dodávateľa tovar v termíne uvedenom v 
individuálnej kúpnej zmluve z dôvodov na 
svojej strane, a to ani po výzve dodávateľa, je 
povinný tento tovar uhradiť, akoby ho už 
prevzal. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby 
osoby, ktoré budú tovar v jeho mene 
preberať, boli na toto preberanie riadne 
splnomocnené. 

2. Dopravu na dohodnuté miesto dodania 
tovaru zabezpečuje odberateľ, ak nie je 
dohodnuté inak. Náklady na prepravu tovaru 
na miesto dodania hradí odberateľ a tieto 
náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru, ak sa 
zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  

3. Ak sa na základe konkrétnej zmluvy bude 
miesto uskutočnenia zákazky nachádzať u 
odberateľa alebo na mieste stanovenom 
odberateľom a ak zákazka obsahuje záväzok 
dodávateľa uskutočniť konkrétnu zákazku aj 
montáž predmetu plnenia takej konkrétnej 
zákazky, splní sa záväzok dodávateľa 
uskutočniť konkrétnu zákazku vykonaním 
montáže na mieste dohodnutom v konkrétnej 
zmluve. Miestom odovzdania je v takom 
prípade miesto montáže takého predmetu 

plnenia konkrétnej zákazky. Odberateľ je 
povinný pre riadne uskutočnenie montáže 
zabezpečiť na mieste takej montáže na svoje 
náklady dostatočný priestor na bezplatné 
parkovanie vozidiel dodávateľa. Odberateľ na 
svoje náklady zodpovedá aj za pripravenosť a 
spôsobilosť takého miesta na uskutočnenie 
zákazky a za získanie verejných súhlasov 
alebo povolení nevyhnutných na 
uskutočnenie zákazky s tým, že zabezpečí na 
svoje náklady a zodpovednosť najmä prístup k 
vodovodu, elektrickú prípojku 220 V, sociálne 
zariadenie (WC) pre montérov, nerušené 
uskutočnenie zákazky a po skončení zákazky 
upratanie a uvedenie miesta uskutočnenia 
zákazky do prevádzkyschopného stavu. 

4. Odberateľ je pre riadne vykonanie 
konkrétnej zákazky povinný poskytnúť 
dodávateľovi a jeho prípadným 
subdodávateľom všetku potrebnú súčinnosť. 

5. Odberateľ je povinný prevziať od 
dodávateľa predmet plnenia konkrétnej 
zákazky na mieste odovzdania dohodnutom v 
konkrétnej zmluve, a to súčasne s 
odovzdaním takého predmetu plnenia 
konkrétnej zákazky dodávateľom. O 
odovzdaní každého takého predmetu plnenia 
sa vyhotoví a splnomocnenými zástupcami 
dodávateľa a odberateľa podpíše písomný 
preberací protokol, príp. písomný dodací list, 
a to v dvoch rovnopisoch s tým, že odberateľ 
aj dodávateľ dostanú jeden rovnopis s 
vlastnoručnými podpismi uvedených osôb. 
Od okamihu odovzdania predmetu plnenia 
konkrétnej zákazky dodávateľom, resp. od 
okamihu, keď dodávateľ umožní odberateľovi 
nakladať s predmetom plnenia konkrétnej 
zákazky na mieste odovzdania, znáša 
nebezpečenstvo vzniku škody na takom 
predmete plnenia konkrétnej zákazky v plnom 
rozsahu odberateľ. 

6. Odberateľ sa zaväzuje v prípade 
omeškania s prevzatím tovaru, teda v prípade, 
že všetok tovar alebo jeho časť neodoberie od 
dodávateľa v termíne uvedenom v 
individuálnej kúpnej zmluve, zaplatiť 
dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
z kúpnej ceny tovaru bez DPH, s ktorého 
prevzatím bude v omeškaní, a to za každý deň 
omeškania. V tom prípade hradí odberateľ 
zhotoviteľovi aj náklady na skladovanie 
tovaru, a to v bežnej cene. 

7. Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k 
tovaru v okamihu úplného zaplatenia kúpnej 
ceny. 

8. Náklady na prepravu tovaru a riziko pri nej 
znáša odberateľ. 

V. Chyby tovaru a reklamácie 

1. Na všetok tovar, ak zo záručného listu 
dodaného s ním nevyplýva dlhšia záručná 
lehota, poskytne dodávateľ záruku za kvalitu v 
trvaní 12 mesiacov odo dňa odovzdania 
tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru 
spôsobené opotrebovaním. 

2. Uvedená záruka sa vzťahuje na všetky 
prípadné skryté chyby predmetu plnenia 
konkrétnej zmluvy, t. j. chyby, ktoré nebolo 
možné odhaliť pri riadnej a úplnej prehliadke. 
Zodpovednosť dodávateľa za chyby predmetu 
plnenia konkrétnej zákazky, na ktoré sa 
vzťahuje záruka uvedená vyššie, nevznikne, 
ak boli tieto chyby spôsobené vonkajšími 
udalosťami po prechode rizika vzniku škody 
na predmete plnenia konkrétnej zákazky na 
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odberateľa uvedeného v týchto VOP a vznik 
takých chýb nespôsobil dodávateľ. Dodávateľ 
ďalej vyhlasuje, že sa záruka uvedená vyššie 
vzťahuje na všetky jednotlivé prvky predmetu 
plnenia konkrétnej zákazky len za 
predpokladu, že sa nepremiestnia na iné 
miesto, než bolo pôvodné miesto 
uskutočnenia konkrétnej zákazky, a ďalej, že 
príslušný prvok nebudú odberateľ ani iné 
tretie osoby nijako upravovať, nebudú doň 
zasahovať, ani ho mechanicky ani inak 
nepoškodia. Zodpovednosť dodávateľa za 
chyby predmetu plnenia konkrétnej zákazky, 
na ktoré sa vzťahuje záruka uvedená vyššie, 
nevznikne, ak odberateľ, resp. tretia osoba 
nebudú riadne dodržiavať príslušné návody a 
manuály na používanie a údržbu všetkých 
jednotlivých prvkov predmetu plnenia 
konkrétnej zákazky. 

3. Odberateľ je povinný tovar skontrolovať čo 
najskôr po prechode nebezpečenstva škody 
na veci a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a 
množstve. Dodávateľ zodpovedá len za 
prípadné chyby, ktoré má predmet plnenia 
konkrétnej zákazky v okamihu jeho 
odovzdania, ako aj za prípadné chyby, ktoré 
sa prejavia v priebehu príslušnej záručnej 
lehoty. 

4. Ak odberateľ zistí pri kontrole predmetu 
plnenia zákazky jeho prípadné chyby, je 
povinný všetky také zistené prípadné chyby 
písomne uviesť v preberacom protokole, resp. 
dodacom liste, a to ihneď pri odovzdaní 
predmetu plnenia konkrétnej zákazky. Ak 
odberateľ nesplní ktorúkoľvek zo svojich 
povinností uvedených v tomto článku, nenesie 
dodávateľ zodpovednosť za prípadné chyby 
predmetu plnenia konkrétnej zákazky, ktoré 
odberateľ písomne neuviedol v preberacom 
protokole, resp. v dodacom liste a ktoré sa 
mohli zistiť pri vykonaní riadnej a úplnej 
kontroly pri odovzdaní predmetu plnenia 
zákazky. 

5. Ustanovenia § 2108 a 2119 zákona č. 
89/2012 Z. z. Občiansky zákonník sa na 
individuálnu zmluvu nevzťahujú. 

VI. Platobné podmienky 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú 
kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, a 
to na základe faktúry dodávateľa.  

2. Ak odberateľ tovar neprevezme od 
dodávateľa v termíne uvedenom v 
individuálnej kúpnej zmluve z dôvodov na 
svojej strane, a to ani po výzve dodávateľa, je 
povinný tento tovar uhradiť, ako keby ho už 
prevzal. Splatnosť faktúr dodávateľa bude 15 
dní odo dňa ich odoslania odberateľovi, príp. 
od splnenia záväzku dodávateľa podľa čl. 4.5 
týchto VOP uskutočniť konkrétnu zákazku. 

3. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny za tovar, alebo inej peňažnej sumy 
podľa tejto zmluvy, sa odberateľ zaväzuje 
uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

VII. Ochrana utajovaných informácií a 
obchodného tajomstva, duševné 
vlastníctvo 

1. Zmluvné strany sa vzájomne chrániť a 
utajovať pred tretími osobami dôverné 
informácie a skutočnosti tvoriace obchodné 
tajomstvo, ktoré si navzájom poskytli v rámci 
tejto zmluvy, alebo pri bežnom obchodnom 

styku. Obchodné tajomstvo tvoria všetky 
skutočnosti a informácie obchodného, 
výrobného alebo technického charakteru, 
výsledky výskumu súvisiace so zmluvnými 
stranami, ktoré majú skutočnú alebo aspoň 
potenciálnu materiálnu či nemateriálnu 
hodnotu, ak nie sú v príslušných obchodných 
kruhoch bežne dostupné, alebo nejde o 
skutočnosti všeobecne známe a majú byť z 
vôle zmluvných strán utajené. 

2. Povinnosť mlčanlivosti trvá počas celého 
trvania skutočností, ktoré tvoria obchodné 
tajomstvo a dôverné informácie. Ak si 
zmluvné strany pri obchodnom styku 
navzájom poskytnú informácie, ktoré 
predstavujú obchodné tajomstvo, alebo sú 
označené ako dôverné, nesmie ich zmluvná 
strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, 
poskytnúť tretej osobe, ani ich použiť v 
rozpore s ich účelom pre vlastnú potrebu. 

3. V prípade, že predmet plnenia konkrétnej 
zákazky obsahuje v akejkoľvek objektívne 
vnímateľnej podobe výsledok činnosti 
dodávateľa, ktorý je chránený právom 
duševného vlastníctva, berie objednávateľ na 
vedomie, že dodávateľ je od začiatku, resp. 
bude aj naďalej neobmedzeným výlučným 
vlastníkom a vykonávateľom všetkých práv 
duševného vlastníctva obsiahnutých v 
takomto predmete plnenia konkrétnej 
zákazky, a to najmä autorských práv, práv 
priemyselného vlastníctva a ďalších práv 
duševného vlastníctva. Dodávateľ je teda v 
takom prípade oprávnený vykonávať vo 
svojom mene a na vlastný účet všetky 
majetkové práva k autorskému dielu, ako aj 
všetky iné práva duševného vlastníctva k 
takému výsledku činnosti obsiahnutému v 
takom predmete plnenia konkrétnej zákazky, 
a to všetko bez akéhokoľvek obmedzenia 
všetkých spôsobov použitia. 

4. Odberateľ ďalej berie na vedomie, že je 
dodávateľ oprávnený používať informácie o 
skutočnosti, že pre klienta vykonal konkrétnu 
zákazku, identifikačné údaje o klientovi, ako aj 
ďalšie informácie o obchodnej spolupráci s 
odberateľom pri svojej prezentácii, vo svojich 
referenciách, pri PR a ďalších obdobných 
aktivitách, a to aj po skončení obchodnej 
spolupráce s odberateľom a bez toho, aby 
odberateľovi vznikol nárok na zaplatenie 
akejkoľvek ceny za výkon týchto oprávnení 
dodávateľom. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Tieto VOP sa môžu meniť len písomnými 
dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tieto VOP 
boli uzavreté podľa ich pravej a slobodnej 
vôle, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom 
a nie za nápadne nevýhodných podmienok a 
že súhlasia s ich obsahom, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

3. Zmluvné strany sú povinné komunikovať 
prednostne prostredníctvom e-mailu alebo 
dátovej schránky. 

4. Odberateľ na seba preberá 
nebezpečenstvo zmeny okolností podľa § 
1765 ods. 2 zákona č. 89/2012 Z. z. 
Občiansky zákonník. 

5. Tieto VOP sa riadia českým právom a je 
dohodnutá právomoc českých súdov. 

6. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 

§ 89a zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky 
súdny poriadok, v znení neskorších 
predpisov, dohodli, že pre spory vzniknuté v 
dôsledku porušenia týchto VOP alebo 
individuálnej kúpnej zmluvy uzavretej na 
základe týchto VOP, alebo v súvislosti s 
obchodnými vzťahmi vzniknutými na základe 
týchto VOP alebo individuálnej kúpnej zmluvy 
uzavretej na základe týchto VOP, je miestne 
príslušný Mestský súd v Prahe, ak je vecne 
príslušný krajský súd a Obvodný súd pre 
Prahu 4, ak je vecne príslušný okresný súd. 
To neplatí, ak je daná výlučná miestna 
príslušnosť. 


