
Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby  

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní 
podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Vitreus 
umístěného na webovém rozhraní www.vitreus.cz (dále jen „webové rozhraní“), případně 
jiným způsobem, mezi  

společností:  

Vitreus CZ s.r.o., se sídlem Žíteč 110, 378 06 Chlum u Třeboně  

IČ: 092 07 139  

DIČ: CZ09207139 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 29960 

adresa pro doručování: Žíteč 110, 378 06 Chlum u Třeboně 

telefonní číslo: +420 721 828 574, +420 777 045 024 

kontaktní e-mail: info@vitreus.cz 

jako prodávajícím 

a podnikatelem či právnickou osobou 

jako kupujícím 

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“). 

  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních 
stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako 
„smlouva“) prostřednictvím e-mailu, příp. osobně, a to při prodeji skleníků, 
zimních zahrad, zahradních altánů či oranžerií (dále jen „zboží“), které na 
základě dohody o exkluzivním zastoupení prodávající dováží od specializovaného 
zahraničního výrobce s dlouholetou tradicí. 

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany 
si mohou sjednat práva a povinnosti odchylně od obchodních podmínek. 
Odchylná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením obchodních 
podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. 
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, 
za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí 
Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, Zásadami ochrany 
osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní 
zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních 
stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na 
právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto 
obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele. 
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1.4. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však 
dříve, než zboží převezme. 

1.5. Závaznou objednávkou učiněnou v souladu článkem 2.2. obchodních podmínek 
kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem 
souhlasí. 

1.6. Montáž zboží není součástí ceny zboží. Montáž zboží spočívá v instalaci dodaného 
zboží v místě k tomu určeném kupujícím. Podrobné podmínky montáže zboží jsou 
uvedeny v  článku 8 těchto obchodních podmínek a případně také na webovém 
rozhraní. 

Má-li kupující zájem o montáž zboží, je povinen o tom prodávajícího informovat 
již v  kontaktním formuláři, kterým u prodávajícího poptává zboží, případně i 
následně e-mailem či telefonicky. Na objednávky montáže zboží se použije čl. 
2.2. obchodních podmínek obdobně. Cena montáže je závislá zejména na 
rozsahu a typu zboží; o  ceně montáže včetně všech daní a  poplatků bude 
prodávající kupujícího informovat. Na montáž zboží se použijí přiměřeně veškerá 
ustanovení obchodních podmínek. 

2. Objednávka a uzavření smlouvy 

2.1. Na webovém rozhraní je uvedena prezentace zboží včetně popisu hlavních 
vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém 
rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na 
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 
Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku na kontaktní e-
mail prodávajícího v  souladu s  článkem 2.2. obchodních podmínek a aby došlo 
k přijetí této objednávky prodávajícím. 

2.2. V případě zájmu kupujícího o zboží nabízené prodávajícím lze prostřednictvím 
kontaktního formuláře na webovém rozhraní, e-mailem nebo jiným způsobem, 
který dle informací uvedených na webovém rozhraní prodávající umožňuje, 
zaslat prodávajícímu nezávaznou poptávku k  dodání zboží, jak je popsáno na 
webovém rozhraní. V rámci této poptávky je kupující povinen uvést veškeré jeho 
požadavky na ním požadované zboží, aby byl prodávající schopen připravit svou 
nabídku. 

Údaje uvedené v  nezávazné poptávce, případně poskytnuté v  navazující 
komunikaci, považuje prodávající za úplné a správné a dle těchto údajů 
připraví svoji nabídku. 

Po zaslání nezávazné poptávky, respektive po následující vzájemné komunikaci, 
prodávající zašle kupujícímu svoji nabídku (e-mailem, případně jiným způsobem 
uvedeným na webovém rozhraní), která bude obsahovat zejména specifikaci 
požadovaného zboží a která bude připravena na míru potřebám kupujícího. Dále 
prodávající poskytne kupujícímu také informaci o ceně zboží a  dopravy 
a v případě zájmu kupujícího i o ceně montáže takového zboží. Prodávající zašle 
kupujícímu současně s jeho nabídkou také znění těchto obchodních podmínek. Po 
obdržení nabídky prodávajícího má kupující možnost změnit údaje zadané v 
poptávce. O této změně je nutné prodávajícího informovat před zasláním 
závazné objednávky. 
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Pokud kupující s navrženými podmínkami v nabídce souhlasí, může následně 
prostřednictvím e-mailu nebo jiným dohodnutým způsobem podat závaznou 
objednávku. Prodávající upozorňuje, že k  uzavření smlouvy je nutné 
následné přijetí objednávky ze strany prodávajícího. 

2.3. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného 
identifikačního čísla do objednávky. 

2.4. V případě, že kupující zruší objednávku předtím, než bude prodávajícím přijata, 
má prodávající nárok na náhradu nákladů vynaložených v  souvislosti se 
zpracováním objednávky kupujícího. 

2.5. Prodávající není povinen obdrženou objednávku přijmout. Nepřijatá objednávka 
není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn kontaktovat kupujícího 
a ověřit si, že kupující je podnikatelem, a ověřit si úplnost, pravost a vážnost 
objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. 

2.6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy byla kupujícímu doručena informace o 
přijetí objednávky ze strany prodávajícího. 

2.7. Kupující není oprávněn přijatou objednávku, a tedy uzavřenou smlouvu, 
jednostranně zrušit. Přijatou objednávku lze na základě žádosti kupujícího zrušit 
a smlouvu tímto ukončit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího. 

2.8. V  případě zrušení přijaté objednávky, a tedy ukončení smlouvy na žádost 
kupujícího a se souhlasem prodávajícího, má prodávající nárok na storno 
poplatek ve výši 20 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se 
smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů 
v plné výši. 

3. Dodací podmínky 

3.1. Způsoby dodání zboží jsou především osobní odběr, doprava přímo prodávajícím 
nebo prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího. Prodávající je povinen 
dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a  vybavené 
potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém 
jazyce. 

3.2. Kupující bere na vědomí, že je zboží prodávajícím expedováno zpravidla ve 
lhůtách 6 – 14 týdnů ode dne přijetí objednávky. O  přibližném termínu bude 
kupující informován informovat v nabídce dle článku 2.2 obchodních podmínek. 
O přesném termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat 
v dostatečném předstihu. Kupující bere na vědomí, že doba expedice a dodání 
zboží závisí rovněž na kapacitách zahraničního dodavatele, proto může dojít 
v některých případech k průtahům s dodáním objednaného zboží 

3.3. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího 
přepravu zboží a případně též pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy a 
pojištění je povinen hradit kupující. Za dodání zboží kupujícímu se považuje 
předání zboží prvnímu dopravci, respektive okamžik, kde je prodávající dodá 
kupujícímu zboží na místo k tomu kupujícím určeném, a to bez ohledu na to, zda 
byla sjednána montáž zboží. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí 
škody na zboží. 
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3.4. Před převzetím zboží bez montáže je kupující povinen zkontrolovat 
neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O 
závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí 
kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží. Při převzetí zboží s montáží 
bude prodávajícímu a kupujícím provedena společná prohlídka zboží, na jejíž 
základě bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden souhlas 
kupujícího s převzetím zboží nebo jeho odůvodněné odmítnutí převzetí zboží, 
datum převzetí či odmítnutí zboží, soupis případných vad zjištěných při 
provedené prohlídce a případný dohodnutý termín jejich odstranění. 

3.5. Neprodleně po převzetí zboží bez montáže je kupující povinen zkontrolovat 
zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. 
V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 2  pracovních dnů od převzetí zboží. 
Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a  tuto 
dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. 

3.6. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího 
požadovat úhradu kupní ceny v plné výši. V případě nepřevzetí zboží ze strany 
kupujícího má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a 
jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu vzniknou 
z důvodu nepřevzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího má 
prodávající dále právo od smlouvy odstoupit. 

3.7. V průběhu montáže zboží nebo po jejím skončení je prodávající oprávněn 
pořizovat obrazové, zvukové i  audiovizuální záznamy, na nichž může být 
zachycena podoba, projevy, majetek či soukromé prostory kupujícího nebo 
třetích osob. Tyto záznamy dále prodávající uchovává pro jeho interní potřeby, 
pro zveřejnění na webovém rozhraní a případně v propagačních materiálech pro 
účely propagace a pro nabízení a prodeje jeho zboží. Souhlasem s  těmito 
obchodními podmínkami kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zachycením a 
rozšiřováním jeho podoby a jeho soukromých prostor ve smyslu § 84 až 86 
občanského zákoníku, případně potvrzuje, že souhlas získal od všech dotčených 
osob. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a kupující jej může kdykoliv odvolat. 

Záznamy dle předchozího odstavce může také pořídit sám kupující a zaslat je 
prodávajícímu. Zasláním takovýchto záznamů kupující uděluje prodávajícímu 
bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci, 
případně podlicenci, k  jakémukoliv záznamu, který kupující prodávajícímu 
poskytl, který je kupujícím vytvořen, případně ke kterému má kupující platnou 
licenci. Ostatní podmínky licence (včetně možností jejího odvolání) se řídí 
předchozím odstavcem obdobně. 

I po odvolání souhlasu či licence kupujícího dle tohoto článku je prodávající 
oprávněn záznamy uchovat po nezbytně nutnou dobu pro účely plnění smlouvy a 
ochrany práv prodávajícího. Záznamy však již v  takovém případě nebudou 
zveřejněny na webovém rozhraní ani na jiném veřejně přístupném místě. 

3.8. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost, 
která je k dodání zboží a jeho případné montáži potřebná. Zejména je povinen 
umožnit a zajistit přístup prodávajícího do prostor, kam má být zboží dodáno, 
jakož i tento prostor důkladně připravit k provedení požadované montáže zboží, 
a to dle technické dokumentace, která bude prodávajícím kupujícímu zaslána za 
účelem náležité stavební připravenosti místa, na kterém bude zboží instalováno. 
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Což bude spočívat v přípravě řádného podkladu, na kterém bude montáž zboží 
provedena. (dále jen „pracoviště“), zejména: 

− u volně stojících skleníků musí být terén na  půdorysu (či alespoň po 
obvodu pod konstrukcí) objednaného skleníku zhutněný a srovnaný do 
roviny se sklonem po délce skleníku do 1° na metr délky, v případě 
přípravy pevných základů (betonových apod.) po obvodu konstrukce pak 
musí být základy prosté případných nerovností v rámci tolerance ± 3 mm; 

− u skleníků na podezdívce bude podezdívka zhotovená na základě dodané 
technické dokumentace prodávajícím, prostá případných nerovností 
v rámci tolerance ± 3 mm;  

− u skleníků přisazených ke stěně musí být zajištěna kolmost stěn vůči 
zemi, podlaze či jiné ploše, kde bude skleník instalován, obě plochy 
musejí být prosté případných nerovností v rámci toleranci ± 3 mm.  

Nebude-li si kupující jistý tím, že přípravu pracoviště zvládne svépomocí, je 
oprávněn prodávajícího kontaktovat.  

Nebude-li pracoviště z  důvodu na straně kupujícího dostatečně připraveno 
k montáži objednaného zboží, je kupující povinen prodávajícímu (i) nahradit 
jak veškerou škodu nebo jinou újmu, která prodávajícímu v  důsledku 
takového porušení vznikne, jakož i  všechny s  tím související náklady, nebo 
(ii) je kupující povinen uhradit prodávajícímu cenu víceprací v  souladu 
s  článkem 8 těchto obchodních podmínek, které bude prodávající nucen 
v důsledku porušení povinnosti kupujícího vykonávat na pracovišti za účelem 
montáže kupujícím objednaného zboží. 

4. Platební podmínky 

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží, případně instalace, 
prodávajícímu mimo dalších způsoby uvedené na webovém rozhraní nebo 
individuálně dohodnuté i některým z níže uvedených způsobů: 

− bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího 
na základě zálohové faktury; 

− v hotovosti při převzetí zboží v místě jeho montáže. 

Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento 
způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto 
jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem. Prodávající je 
oprávněn požadovat vždy zálohu před dodáním zboží. 

4.2. Platba ceny zboží může být rozdělena na více části, a to zejména na úhradu části 
ceny po přijetí objednávky a úhradu zbývající části ceny před dodáním zboží a/
nebo ihned po montáži zboží. 

4.3. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky, 
není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu 
zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na 
účet prodávajícího.  Pokud prodávající neobdrží cenu v  době splatnosti, 
vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. V případě, že byla platba ceny zboží 
rozdělena na dvě části, nastává splatnost první části do sedmi dnů od přijetí 
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objednávky a druhá část ceny zboží se stává splatnou nejpozději okamžikem 
dodání zboží na místo k tomu určené. 

4.4. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být 
kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího 
vznikla, tím není dotčen. 

4.5. V  případě prodlení kupujícího s  úhradou ceny zboží je prodávající rovněž 
oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady 
všech splatných dluhů kupujícího. 

4.6. Platba zboží je možná v  českých korunách (Kč), není-li smluvními stranami 
ujednáno jinak. 

4.7. Souhlasem s  těmito obchodními podmínkami kupující souhlasí s  vystavením 
daňového dokladu elektronickou formou. Daňový doklad může být dle volby 
prodávajícího přiložen také ke zboží a doručen se zbožím. 

5. Odstoupení od smlouvy 

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní 
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, 
která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento 
účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní 
ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).  

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v  prodlení 
s úhradou jakékoliv části kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto 
případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží, splatnou 
první den po vzniku nároku na tuto smluvní pokutu. Nárok prodávajícího na 
náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen. 

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním 
zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání. 

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno 
řádně, včas a bez vad. 

5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v  případech smluv 
sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je 
účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

V  případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu již 
převzaté zboží nejpozději do 10 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy. 
Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zboží předtím, než mu bude 
vráceno zboží po odstoupení od smlouvy. Má-li kupující obavu, že při jeho 
svépomocné demontáži bude zboží zničeno a/nebo poškozeno v  důsledku 
neodborně provedené manipulace a/nebo v důsledku nepředvídatelných událostí, 
které mohou nastat při jeho vrácení, může prodávajícího kontaktovat s  žádostí 
o  demontáž a odvoz zboží. Prodávající si zboží za sjednaný poplatek odborně 
demontuje a odveze. 

5.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva 
odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti. 
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6. Práva z vadného plnění 

6.1. Podmínky uplatnění práv z  vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí 
Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího. 

Prodávající může rovněž poskytnout smluvní záruku za jakost; více informací 
včetně délky trvání záruky za jakost bude uvedeno na webovém rozhraní 
a dále upřesněno ve vzájemné komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. 

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího 

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, 
které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z  jejich 
povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména: 

− uchovávat jako důvěrné; 

− neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;  

− nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy; 

− nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem. 

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie 
podkladů předaných mu prodávajícím.  

8. Montáž zboží 

8.1. O přesném termínu montáže kupujícím objednaného zboží bude prodávající 
kupujícího kontaktovat telefonicky, emailem nebo jiným dohodnutým způsobem. 
V  případě nepříznivého počasí nebo jiného zásahu vyšší moci (např. záplavy, 
pandemie) se lhůta k  provedení montáže prodlužuje o dobu, po kterou zásah 
vyšší moci trvá. 

Montáž zboží je provedena, je-li dokončena a předána. 

8.2. Montáž zboží prodávající provede výhradně na pracovišti, tj. na adrese, kterou 
kupující v  rámci objednávky poskytnete a které bude připraveno k  montáži 
v  souladu s  článkem 3.8. obchodních podmínek. Prodávající provádí montáž 
pouze v rámci České republiky, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak. 

8.3. V  ceně montáže zboží je zahrnut takový instalační materiál, který je 
předpokládaný pro standardní montáž zboží na základě předchozích informací o 
pracovišti poskytnutých kupujícím a zohledněných v kalkulaci ceny montáže při 
uzavírání smlouvy a též materiál předpokládaný pro pracoviště připravené dle 
dodaných požadavků a specifikací prodávajícím, viz článek 3.8. 

Prodávající upozorňuje, že v  ceně montáže nejsou zahrnuty vícepráce dle 
článku 3.8. obchodních podmínek a instalační materiál nad rámec výše 
uvedeného. Cena dodatečného materiálu a cena případných víceprací se stanoví 
dle množství dodatečného materiálu/počtu hodin víceprací, které budou nutné 
k přípravě pracoviště tak, aby bylo montáž zboží ze strany prodávajícího strany 
realizovat. Cena materiálu/hodinová sazba víceprací bude prodávajícím 
kupujícímu sdělena na pracovišti. Celková cena za případný dodatečný materiál/
vícepráce bude mezi prodávajícím a kupujícím sjednána na pracovišti. Nedojde-li 
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ke shodě o její výši, je kupující povinen nahradit prodávajícímu jak veškerou 
škodu nebo jinou újmu, která prodávajícímu v  důsledku takového porušení 
vznikne, tak i všechny s  tím související náklady, a to z  důvodu nemožnosti 
provést objednanou montáž zboží na pracovišti vzniklé v  důsledku porušení 
povinností kupujícího. 

V ceně montáže zboží je zahrnuta likvidace a odvoz obalových materiálů. Odvoz 
sutin z pracoviště a odvoz zeminy vyhloubené ze základových děr není zahrnut 
v ceně montáže zboží, jejich likvidace jde na vrub kupujícího.  

8.4. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které vzniknou v důsledku montáže 
zboží na pracovišti a které vzniknou jako důsledek běžného provádění montáže 
objednaného zboží na pracovišti. Takovými škodami se rozumí zejména běžné 
poničení trávníku, dřevin a/nebo půdy.  

8.5. Kupující je povinen zajistit veškerá potřebná veřejnoprávní i soukromoprávní 
povolení (např. stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, povolení ke 
zvláštnímu  užití pozemní komunikace, ohlášení záboru veřejného prostranství, 
souhlas vlastníka pozemku atd.), která musí být k řádnému dodání zboží a jeho 
montáži zajištěna. Pokud to bude prodávající požadovat, je mu kupující povinen 
prokázat, že kupující potřebná povolení získal. Prodávající si vyhrazuje právo 
montáž zboží neprovést po dobu, po kterou prodávajícímu nebylo prokázáno, že 
kupující veškerá potřebná povolení podle věty první tohoto odstavce získal. 
Lhůta pro provedení montáže zboží neběží po dobu, po kterou nebylo 
prodávajícímu prokázáno, že kupující veškerá potřebná povolení získal. Dále je 
kupující povinen připravit řádný podklad, na kterém bude montáž zboží 
prováděna. 

8.6. Pokud jsou v  místě montáže v  zemi uloženy liniové stavby (např. elektrické 
vedení, vodovodní potrubí nebo kanalizace) nebo jiné překážky, je kupující 
povinen prodávajícího o jejich existenci a  poloze informovat (např. dodáním 
geometrických plánů). Prodávající neodpovídá za případné škody kupujícímu ani 
třetí osobě, způsobené na liniových stavbách nebo jiných překážkách, pokud 
kupující prodávajícího o jejich existenci nebo poloze neinformoval nebo o nich 
neinformoval řádně. 

8.7. Pokud nejsou v místě montáže v zemi uloženy liniové stavby nebo jiné překážky, 
je kupující povinen prodávajícímu tuto skutečnost potvrdit (např. 
prostřednictvím podepsaného písemného čestného prohlášení). Prodávající 
neodpovídá za případné škody kupujícímu ani třetí osobě, způsobené na liniových 
stavbách nebo jiných překážkách, pokud kupující chybně potvrdil, že v  místě 
montáže liniové stavby nebo jiné překážky nejsou. 

8.8. Bude-li prodávajícímu v  souvislosti s  porušením článků 8.6. a 8.7. těchto 
obchodních podmínek ze strany kupujícího způsobena škoda nebo jiná újma, 
zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu veškerou škodu nebo jinou újmu, a 
všechny s tím související náklady. 

8.9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu připojení ke zdroji elektrické 
energie, případně i jiným médiím, která jsou nutná k  provedení montáže 
kupujícím objednaného zboží. 

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní 
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9.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně 
obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je 
chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Kupující 
nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu 
bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je 
zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na 
webovém rozhraní.  

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být 
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  

9.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob 
do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při 
využívání webového rozhraní nesmí kupující používat postupy, které by mohly 
narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. 

Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv 
nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit 
nebo ukončit kupujícímu přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. 
V  tomto případě je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu škodu, která 
jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. 

Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém 
rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na 
webové stránky třetích subjektů. 

10.Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený 
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany 
sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží).  

10.2. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost obecného soudu prodávajícího 
k  projednávání veškerých případných sporů souvisejících s  právními poměry 
založenými těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou. 

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo 
nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí 
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 
Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních 
podmínek vyžadují písemnou formu. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11. února 2021.
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