Všeobecné obchodní podmínky
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

PREAMBULE
Článek 1 ‐ úvodní ustanovení
1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
stanoví pravidla, na základě kterých Prodávající za
úplatu Kupujícímu dodá stavební materiál.
1.2 VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi
Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná písemná
ujednání smluvních stran mají v případě rozporu
přednost před ustanoveními VOP.
Článek 2 ‐ definice
2.1 „Prodávající“ znamená JORDAHL & PFEIFER Stavební
technika, s.r.o., se sídlem Praha 5, Bavorská 856/14,
PSČ 155 00, zaps. v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61744, IČ:
256 93 221, DIČ: CZ256 93 221, a/nebo, vyplývá‐li ze
smyslu ujednání mezi smluvními stranami jinak, jiná
osoba oprávněná jednat jeho jménem na základě
zákona či plné moci.
2.2 „Kupující“ znamená subjekt, který je adresátem
Nabídky/Smlouvy nebo již tuto akceptoval.
2.3 „Smluvní strany“ znamená „Prodávající“ a /nebo
„Kupující“.
2.4 „Zboží“ – znamená stavební materiál distribuovaný
Prodávajícím
2.5 „Nabídka/Smlouva“ znamená písemnou nabídku
Prodávajícího obsahující návrh na uzavření Kupní
smlouvy na dodání Zboží Prodávajícím Kupujícímu
v určitém rozsahu a za určitých podmínek. Veškeré
provedené Nabídky/Smlouvy a jejich akceptace
Prodávajícím mohou být učiněné výlučně
prostřednictvím pošty, elektronické pošty, faxu či
osobně písemnou formou u Prodávajícího. Akceptací
Nabídky/Smlouvy Kupujícím se tyto VOP stávají pro
Kupujícího závaznými a Kupující s jejich zněním
souhlasí.
Článek 3 – objednávka a nabídka dodání Zboží
3.1 Kupující je povinen v případě zájmu o dodání Zboží
povinen akceptovat Nabídku/Smlouvu předloženou
Kupujícímu Prodávajícím (je‐li to vzhledem
k okolnostem možné, učiní tak stejnou formou jakou
mu
Prodávající
předložil
Nabídku/Smlouvu)
S předchozím písemným souhlasem Prodávajícího
může být akceptace Nabídky/Smlouvy provedena na
základě Objednávky Kupujícího, která však musí
obsahovat
bezpodmínečný
odkaz
na
Nabídku/Smlouvu a bezvýhradnou akceptace této
Nabídky/Smlouvy jakožto i těchto VOP.

3.2 V případě, že Kupující doručí Prodávajícímu
nejpozději ve lhůtě 30‐ti dnů poté, co mu byla
Nabídka/Smlouva doručena, písemnou akceptaci
této Nabídky/Smlouvy, je Prodávající povinen dodat
Zboží, a to ve lhůtě stanovené v čl. 6 těchto VOP.
3.3 V případě, že Kupující písemně nebude akceptovat
Návrh/Smlouvu ve lhůtě nejpozději ve lhůtě dle odst.
3.2 tohoto článku VOP, zaniká platnost
Nabídky/Smlouvy.
Článek 4 – kupní cena Zboží
4.1 Kupní cena Zboží bude prodávajícím stanovena
v Nabídce/Smlouvě
dle
platného
ceníku
prodávajícího, pokud se smluvní strany písemně
nedohodnou na speciálních smluvních cenách či
aktualizaci ceníku Zboží.
4.2 Kupní cena Zboží zahrnuje i náklady na dopravu
Zboží do místa určeného Kupujícím, to však pouze za
předpokladu, že se jedná o místo dodání v rámci
České republiky a Kupní cena Zboží přesahuje
v souhrnu za jednu dodávku částku ve výši 80.000,‐
Kč bez DPH, či v nabídce/smlouvě není uvedeno
jinak. V opačném případě hradí náklady dopravy
zboží zajištěné Prodávajícím Kupující s tím, že
Prodávající vždy předem písemně Kupujícího
seznámí s cenou této dopravy, popř. alespoň se
způsobem výpočtu této ceny uvedením měrných
jednotek a jejich cen (kdy v takovém případě bude
cena dopravy upřesněna až po provedení dopravy a
kalkulaci ceny dopravcem).
4.3 Kupní cena Zboží nezahrnuje DPH. DPH bude
účtována dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
Článek 5 ‐ platební podmínky
5.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním
placení ceny Zboží (a případně i ceny dopravného,
bylo‐li sjednáno nákladem Prodávajícího k tíži
Kupujícího) z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího.
Platby se budou uskutečňovat v CZK/EUR na základě
faktury – daňového dokladu. Prodávající je
oprávněn vystavit fakturu nejdříve po vydání Zboží
Kupujícímu ze skladu. Povinnost Kupujícího zaplatit
je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z
bankovního
účtu
Kupujícího
uvedeného
v Nabídce/Smlouvě, není‐li smluvními stranami
písemně sjednáno jinak.
Kurz pro přepočet měn bude stanoven vždy ve výši
aktuálního kurzu ČNB platného vždy ke dni vystavení
daňového dokladu, popř. dohodou smluvních stran.
5.2 Prodávajícím vystavená faktura bude mít náležitosti
stanovené zákonem České republiky o DPH č.
235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
náležitostí dle ustanovení § 13a zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
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přičemž termín splatnosti takto vystavené faktury
činí 15 dnů ode dne zdanitelného plnění, není‐li na
faktuře vystavena delší lhůta splatnosti.
5.3 Faktura bude odesílána elektronicky po dohotovení
na e‐mailovou adresu Kupujícího uvedenou
v Nabídce/Smlouvě
s možností
telefonického
ověření.
5.4 Nebude‐li Prodávajícím vystavená faktura obsahovat
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních
nebo bude‐li chybně vyúčtována kupní cena Zboží,
je kupující oprávněn takovou fakturu do data
splatnosti
prodávajícímu
vrátit
k doplnění
scházejících údajů nebo k opravě nesprávných
údajů. U vrácené faktury musí Kupující vyznačit
důvod vrácení. Prodávající je povinen provést
opravu vystavením nové faktury s novou dobou
splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší
než doba splatnosti původní faktury. Vrátí‐li Kupující
vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet
původní doba splatnosti. V takovém případě není
Kupující v prodlení s placením. Celá doba splatnosti
běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury
Kupujícímu, pokud nebude mezi smluvními stranami
dohodnuto jinak.
Článek 6 ‐ dodací termíny
6.1 Dodávky
Zboží
realizované
na
základě
Nabídky/Smlouvy budou uskutečněny dle dohody
smluvních stran, zpravidla nejpozději do 15
kalendářních dnů od obdržení písemné akceptace
Nabídky/Smlouvy ze strany Kupujícího Prodávajícím,
jestliže nebude smluvními stranami písemně
dohodnuto jinak. Prodávající je povinen přesně
dodržovat sjednané lhůty dodávek. Ve výjimečných
případech, kdy nebude moci stanovenou lhůtu
dodržet, je Prodávající povinen informovat
Kupujícího v dostatečném předstihu. Pokud je
Prodávající v prodlení větším než 15 pracovních dnů,
je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout

7.3

7.4
7.5
7.6

(s uvedením jména, příjmení, funkce a názvu
zaměstnavatele),zaslat/
vrátit
zpět
Prodávajícímu/Poskytovateli, a to buď bezodkladně
prostřednictvím přepravce, popř. nejpozději do 5
kalendářních dnů od převzetí plnění poštou nebo
faxem.
Prodávající je povinen avizovat dodávku Zboží faxem
a/nebo telefonicky před předpokládaným datem
dodání oprávněné kontaktní osobě kupujícího
uvedené v Nabídce/Smlouvě.
Dodávka Zboží bude zajištěna Prodávajícím, nebude‐
li v Nabídce/Smlouvě sjednáno něco jiného.
Zboží bude provázeno dodacím listem a případně
dalšími doklady.
Kupující je povinen Zboží řádně převzít v okamžiku
jeho dodání a potvrdit dodací list. Kupující je
povinen při převzetí Zboží provést jeho prohlídku a
do dodacího listu uvést veškeré zjevné vady Zboží.

Článek 8 ‐kvalita Zboží a technická dokumentace
8.1 Prodávající je povinen dodat Zboží v požadovaném
množství, jakosti, balení a ve stanovených dodacích
lhůtách. Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží
má příslušné technické parametry a je prosto všech
právních vad.
8.2 Prodávající tímto prohlašuje, že Zboží dle
Nabídky/Smlouvy splňuje veškeré technické, právní,
bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem
technickým, bezpečnostním, právním a jiným
obecně závazným právním předpisům.
8.3 Prodávající se tímto dále zavazuje dodat Zboží se
všemi doklady náležející ke Zboží, technickou
dokumentací,
návodem,
atesty,
certifikáty,
bezpečnostními listy, prohlášeními (např. o shodě),
a dalšími doklady, jsou‐li tyto vyžadovány Kupujícím
a/nebo jsou‐li potřebné k užívání či k další distribuci
Zboží a/nebo jsou‐li tyto vyžadovány obecně
závaznými právními aj. předpisy.
Článek 9 ‐ přechod vlastnictví

Článek 7 ‐ dodání Zboží a dodací podmínky
7.1 Kupující/Objednatel převezme dodané Zboží a
potvrzením
dodacího
listu
odpovědným
zaměstnancem Kupujícího. Jedno vyhotovení
dodacího listu, podepsaného oprávněnou osobou za
Kupujícího, zůstane Prodávajícímu a druhé
vyhotovení bude předáno pracovníku Kupujícího,
který Zboží a přebírá.
7.2 V případě dodávky na místo určení mimo sklad
Prodávajícího, zašle Prodávající Kupujícímu dodací
list společně s plněním, popř. v případě plnění
poskytovaného Prodávajícím ze zahraničí nejpozději
do 5 kalendářních dnů poštou nebo faxem. Kupující
je povinen jedno paré dodacího listu potvrzeného a
podepsaného osobou, která dodávku převzala

9.1 Vlastnictví přechází na Kupujícího okamžikem
úhrady kupní ceny.
Článek 10 ‐ přechod rizika za škody
10.1 Nebezpečí ztráty nebo škody na Zboží přechází z
Prodávajícího na Kupujícího převzetím Zboží
Kupujícím.

Článek 11 ‐ vyšší moc
11.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují
případy vyšší moci dle ustanovení § 374 obch.
zákoníku. Za vyšší moc se považuje překážka, jež
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nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ji
ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále,
že by v době uzavření Nabídky/Smlouvy tuto
překážku předvídala.
11.2 Odpovědnost smluvních stran nevylučuje taková
překážka, která nastala teprve v době, kdy povinná
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti,
nebo která vznikla z hospodářských poměrů povinné
strany nebo překážka, která prokazatelně a
podstatně
nemohla
ovlivnit
plnění
dle
Nabídky/Smlouvy.
11.3 Smluvní strana dovolávající se postižení vyšší mocí je
povinna tuto skutečnost neprodleně písemně
oznámit druhé smluvní straně (nejpozději do 10
kalendářních dnů od jejich vzniku) s určením povahy
překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění
povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a
o jejich důsledcích a učinit veškerá dostupná
opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních
povinností.
11.4 Dovolávající se smluvní strana se také zavazuje
neprodleně písemně oznámit druhé straně o
skončení účinku vyšší moci a písemný důkaz
předložit nejpozději do 10 kalendářních dnů od
jejího skončení popř. po odstranění překážek, které
mu bránily ve splnění smluvních závazků. Druhá
smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez
zbytečného odkladu písemně potvrdit.
11.5 Pokud účinek vyšší moci prokazatelně trvá déle než
3 měsíce a pokud účinky vyšší moci prokazatelně
brání některé smluvní straně v plnění závazků
sjednaných v Nabídce/Smlouvě, mají obě smluvní
strany právo odstoupit od
Nabídky/Smlouvy
postupem stanoveným čl. XV. těchto VOP nebo
dohodnout prodloužení dodacích termínů.
11.6 Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních
pokut proti straně postižené vyšší mocí.
Článek 12 ‐ záruky, náhrada škody
12.1 Na Zboží dodané dle Nabídky/Smlouvy poskytuje
prodávající standardní záruku po dobu 24 měsíců
ode dne dodání Zboží a podpisu dodacího listu.
12.2 V případě, že dodané Zboží bude mít vadu, je
Kupující povinen tuto vadu či vady bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění u Prodávajícího
reklamovat. Reklamace musí být písemná (doručena
doporučeným dopisem nebo osobně) a musí v ní být
uvedeno, jakým způsobem se vada či vady projevují
a zda Kupující požaduje odstranění vady či výměnu
Zboží nebo slevu z kupní ceny dodaného Zboží.
Stejný způsob musí být zachován i v případě,
reklamuje‐li Zboží třetí osoba, která zakoupila Zboží
od Kupujícího. Po obdržení reklamace je Prodávající
povinen do 10 kalendářních dnů písemně potvrdit

její přijetí. V reklamaci uplatní Kupující nárok z vad
Zboží v souladu s platnou právní úpravou obsaženou
v Obchodním zákoníku. Reklamace musí být
vyřízena, tj. vady Zboží musí být odstraněny,
nejpozději do 10 kalendářních dnů po přijetí
reklamace, a to i v případě, že prodávající reklamaci
neuzná, nedohodnou‐li se však smluvní strany
písemně jinak.
12.3 Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo
která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět,
že
poruší
svou
povinnost
uloženou
Nabídkou/Smlouvou, je povinna oznámit písemně
druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání
nebo bude bránit v plnění povinnosti,
předpokládané délce trvání překážky a o jejích
důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů
poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce
dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.
Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové
zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.
12.4 Stejným způsobem musí být obeznámena druhá
smluvní strana o ukončení okolností bránících
splnění povinností vyplývajících z Nabídky/Smlouvy.
Článek 13 ‐ ochrana důvěrných informací
13.1 Smluvní strany se dále zavazují, že uchovají v
tajnosti veškeré informace, které o sobě a o
Nabídce/Smlouvě navzájem získaly v průběhu
uzavírání a plnění Nabídky/Smlouvy a které nejsou
veřejně přístupné, a to i po dobu 3 let po skončení
platnosti Nabídky/Smlouvy . V této souvislosti se
zavazují zajistit utajování těchto informací též všemi
zaměstnanci smluvních stran i dalšími osobami,
které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací
Nabídky/Smlouvy.
13.2 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za
důvěrné nebudou považovat informace dodané
druhou smluvní stranou, které:
a) jsou nebo se stanou, nikoli však chybou
přijímací strany, veřejně známé;
b) byly přijímací straně známy již v době, kdy byly
zveřejněny, jak prokazují písemné dokumenty;
c) byly nezávisle získány přijímající stranou bez
odkazování se nebo používání informací
obdržených od poskytující strany;
d) přijímající
strana
obdržela
zákonným
způsobem od třetí strany, nebo musí podle
zákona přijímající strana sdělit.
13.3 Ustanovení § 17 a násl. (obchodní tajemství)
Obchodního zákoníku nejsou tímto článkem
dotčena.

Článek 14 ‐ smluvní pokuty a úrok z prodlení
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14.1 Při nedodržení platebních podmínek ze strany
Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z
nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
14.2 Při nedodržení sjednaných dodacích termínů
Prodávajícího u jednotlivých dodávek Zboží, resp.,
při prodlení s řádným dodáním objednaného Zboží
co do kvality, množství, dokladů ke Zboží apod.,
zaplatí Prodávající smluvní úrok z prodlení ve výši
0,05 % z ceny nedodaného Zboží za každý započatý
den prodlení.
14.3 Při prodlení Kupujícího s převzetím Zboží a/nebo
potvrzením dodacího listu ze strany Kupujícího je
Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,05 % z ceny Zboží za každý započatý
den prodlení. V případě prodlení delšího než 5 dnů
je Prodávající oprávněn od Nabídky/Smlouvy
odstoupit. V takovém případě je Kupující povinen
uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05.%
z ceny Zboží. Nároky Prodávajícího na náhradu
škody vzniklé prodlením Kupujícího s převzetím
Zboží a/nebo potvrzením dodacího listu tím nejsou
dotčeny.
14.4 Pokud Prodávající odstoupí od Nabídky/Smlouvy
nebo podle sjednaných termínů nedodá Zboží, je
Kupující oprávněn uskutečnit náhradní koupi Zboží,
na něž se odstoupení od smlouvy nebo neplnění
dodávky Zboží vztahovalo. Kupující je oprávněn
požadovat náhradu škody, která zahrnuje rozdíl
mezi kupní cenou, jež měla být zaplacena na základě
Nabídky/Smlouvy, a cenou dohodnutou a
zaplacenou v náhradním obchodě. Rozhodující pro
určení náhrady škody jsou ceny dosahované v době
odstoupení od smlouvy. Nárok na náhradu zbylé
škody tím není dotčen.
14.5 Úrok z prodlení, smluvní pokuta nebo náhrada
škody je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode
dne obdržení výzvy oprávněné smluvní strany k
úhradě, spolu s příslušnou fakturou vystavenou v
souladu s platnými právními předpisy. Úrok
z prodlení, smluvní pokuta nebo náhrada škody
bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet
uvedený ve výzvě oprávněné osoby, popř. na jiný
účet sdělený písemně oprávněnou smluvní stranou
povinné smluvní straně, přičemž povinnost k
zaplacení je splněna dnem připsání příslušné částky
na tento účet.
14.6 Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné
povinnosti dle těchto VOP se nedotýká povinnosti
zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení
stejné povinnosti, pokud se nejedná zjevně o trvající
stav, nebo při porušení jiné povinnosti dle těchto
VOP. Zaplacením smluvní pokuty rovněž nezaniká
povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou
sankcionováno.
14.7 Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta,

není ustanoveními o smluvních pokutách nijak
dotčen a smluvní pokuta se na náhradu škody
nezapočítává.
Článek 15 ‐ ostatní ustanovení
15.1 Smluvní strany jsou povinny neprodleně si
oznamovat změny týkající se své právní subjektivity,
např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem,
přechod závazků na právního nástupce nebo třetí
osobu (postupníka), jakož i jiné skutečnosti, které
mohou ovlivnit plnění závazků z těchto VOP i
Nabídky/Smlouvy. Kupující je oprávněn převést
veškerá práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP i
Nabídky/Smlouvy na nový subjekt.
15.2 Obě smluvní strany se dohodly, že tyto VOP i
Nabídka/Smlouva jsou v celém rozsahu závazné i
pro právní nástupce smluvních stran nebo i jinou
třetí osobu (postupníka). Prodávající prohlašuje, že
Zboží netrpí žádnými právními vadami, tj. neváží se
k němu zejména žádná práva třetích osob, jako je
právo zástavní, zadržovací, či jiná práva ve prospěch
třetích osob, a dále prohlašuje, že Zboží není
předmětem žádné exekuce či výkonu rozhodnutí.
15.3 Akceptací těchto VOP smlouvy pozbývají platnosti
veškerá dřívější ústní či písemná ujednání smluvních
stran, týkající se předmětu VOP i Nabídky/Smlouvy.
15.4 Prodávající souhlasí, aby Kupující dále prodával
Zboží dodané v rámci plnění Nabídky/Smlouvy svým
zákazníkům, tj. dalším subjektům.
15.5 Nabídka/Smlouva může být ukončena jedním z
následujících způsobů:
a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž
součástí je i vypořádání vzájemných závazků a
pohledávek, ke dni stanovenému v takové
dohodě;
b) písemným odstoupením některé ze smluvních
stran v zejména v následujících případech:
(i) druhá smluvní strana neplní řádně povinnosti dle
Nabídky/Smlouvy, byla na tuto skutečnost
písemně upozorněna a nezjednala nápravu ani v
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která
nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů;
(ii) byl konstatován úpadek druhé smluvní strany
insolvenčním soudem nebo druhá smluvní strana
vstoupila do likvidace či ztratila oprávnění
k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Nabídky/Smlouvy, podle platných předpisů,
případně došlo k podání insolventního návrhu. O
této skutečnosti je taková smluvní strana
povinna neprodleně podat druhé smluvní straně
informaci.
c) písemnou výpovědí smlouvy některé ze
smluvních stran doručenou straně druhé.
Výpovědní lhůta v tomto případě činí 1 měsíc a
začíná běžet první den měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé straně.
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15.6. Odstoupení od Nabídky/Smlouvy musí být
písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé
smluvní straně. Odstoupení od Nabídky/Smlouvy
se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty,
úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody.
Odstoupením od Nabídky/Smlouvy nebo zánikem
práv a povinností z Nabídky/Smlouvy vyplývajících
z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním
stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty
či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám
vznikl nárok v době účinnosti Nabídky/Smlouvy.
15.7. V případě zániku Nabídky/Smlouvy z jakéhokoli
důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si
vzájemné nároky z Nabídky/Smlouvy do 30
kalendářních dnů od zániku Nabídky/Smlouvy. V
případě, že k zániku Nabídky/Smlouvy dojde v
průběhu plnění Nabídky/Smlouvy, jsou smluvní
strany povinny postupovat tak, aby nedošlo ke
vzniku škody, tj. jsou povinny učinit všechny
nezbytné úkony a opatření ke splnění sjednaného
plnění, nedohodnou‐li se jinak.
Článek 16 – řešení sporů
16.1 Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na
smírné
řešení
veškerých
sporů
vzešlých
z Nabídky/Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti
s nimi.
16.2 Spory, jež nebude možno vyřešit smírnou cestou se
strany zavazují řešit v rozhodčím řízení v souladu se
zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o
výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, před
jediným rozhodcem, a to dle Rozhodčího řádu a
Pravidel o nákladech rozhodčího řízení, vydaných
Registrem rozhodců ČR, s.r.o., IČ: 277 38 108, se
sídlem Brno, Merhautova 1024/155, PSČ: 613 00 a
zveřejněných na internetových stránkách Registru
rozhodců
ČR,
s.r.o.
na
adrese
www.registrrozhodcu.cz. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že se seznámily s výše uvedenými
dokumenty vydanými Registrem rozhodců ČR, s.r.o.
a že pověřují rozhodce, aby spor rozhodl podle zásad
spravedlnosti.

17.2 V případě,
že
kterékoliv
ustanovení
Nabídky/Smlouva a/nebo VOP je nebo se stane či
bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným,
neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném
právními předpisy) platnost a vymahatelnost
zbývajících ustanovení Nabídky/Smlouva a/nebo
VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují
nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení
ustanovením platným a vymahatelným, které bude
mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy
přípustný význam a účinek, jako byl záměr
ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní
opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro
případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro
jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je
dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo
v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo
pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde
není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku
VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č.
44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v
občanských a obchodních věcech, sjednávající
výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro
rozhodování
veškerých
budoucích
sporů
z Nabídky/Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti
s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro
veškeré spory v souvislosti s Nabídkou/Smlouvou a
VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná
pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi)
výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.
17.3 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2009
2009 a jsou k dispozici taktéž na internetových
stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající
oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP
pozdějších.
Svým podpisem níže Kupující stvrzuje, že se s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. pečlivě
seznámil a tyto bez výhrad akceptuje:
V …………….………dne ………………

Článek 17 – závěrečná ustanovení
17.1 Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí
právním řádem České republiky, zejména zákonem č.
513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném
znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem
tímto v souladu s čl. V. Úmluvy o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v
Římě dne 19. června 1980 smluvní strany prohlašují,
že zvolily rozhodným právem pro Nabídku/Smlouvu
a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití
„Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
Zboží“.

Za Kupujícího potvrzuje shora uvedené osoba oprávněná
jednat jeho jménem:
……………………………………………..
jméno, funkce (vyplnit hůlkovým písmem)

………………………………………………
podpis a razítko
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