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1. Všeobecné povinnosti smluvních stran  

1.1. Společnost ENVI-PUR, s.r.o., IČ: 251 66 077, DIČ: CZ25166077, se sídlem: Praha 6 – Dejvice, 

Na Vlčovce 13/4, PSČ 160 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, C167596 (dále jen jako „společnost ENVI-PUR“), jakožto prodávající, je 

společností, zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených 

zejména na oblast čištění a úpravu vody a vzduchu. Vzhledem k charakteru předmětu 

podnikání a zboží (předmětu plnění), které je předmětem případného smluvního vztahu, je 

nezbytné, aby tento smluvní vztah, resp. jednání k němu směřující byly řádně právně 

ošetřeny a to tak, aby nemohlo dojít ke vzniku pochybností o rozsahu případných práv a 

povinností jednotlivých stran. 

Osoba vstupující do smluvního vztahu se společností ENVI-PUR (dále jako „Kupující“) 

prohlašuje, že byla řádně seznámena s těmito všeobecnými obchodními 

podmínkami č. VOP_EP_1901 (dále jen jako „VOP“) a to již v okamžiku, kdy obdržela 

nabídku společnosti ENVI-PUR.  

Kupující dále prohlašuje, že měl možnost vyžádat si VOP v tištěné podobě a dále, že 

byl řádně seznámen s některými ustanoveními těchto VOP a to z důvodu naplnění 

požadavku předvídatelnosti ustanovení těchto VOP. 

Kupující uznává výslovně tyto VOP jako závazné a výslovně souhlasí s tím, aby se jimi 

řídil jeho smluvní vtah se společností ENVI-PUR, resp. souhlasí s tím, aby se 

vztahovaly i na veškerá předsmluvní jednání uskutečněná mezi stranami a to v rámci 

jednání o uzavření příslušného druhu smlouvy. K uznání VOP dle věty předchozí 

dochází, jakmile Kupující vysloví souhlas s těmito VOP, přičemž se má za to, že 

k vyslovení souhlasu dochází již samotnou akceptací nabídky zaslané společnosti 

ENVI-PUR Kupujícím.  

Společnost ENVI-PUR a Kupující výslovně prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou 

součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy vzniklé akceptací nabídky Kupujícím a že 

jejich obsah, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, což osvědčují učiněním 

nabídky a její akceptací. Součástí takto uzavřené kupní smlouvy se tyto VOP stávají, 

i když nejsou k této smlouvě připojeny. Současně platí, že v případě, kdy jsou práva 

a povinnosti, podmínky dodání aj., upraveny v nabídce společnosti ENVI-PUR odlišně 

od těchto VOP, má takto učiněná nabídka společnosti ENVI-PUR přednost před 

těmito VOP.  

Společnost ENVI-PUR a Kupující dále prohlašují, že jakékoliv odchylky či jakékoliv 

dodatky Kupujícího k nabídce společnosti ENVI-PUR či těmto VOP, musí být 

společností ENVI-PUR vždy odsouhlaseny a k uzavření kupní smlouvy dojde až tímto 

následným odsouhlasením odchylek či dodatků Kupujícího, či akceptací nové 

nabídky Kupujícím, která byla učiněna společností ENVI-PUR. Společnost ENVI-PUR 

výslovně vylučuje akceptaci nabídky s jakýmikoliv dodatky či jakýmikoliv odchylkami. 

Mlčení nebo nečinnost se za akceptaci taktéž nepovažují. 
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1.2. Netrvá-li společnost ENVI-PUR na exaktním dodržování jakéhokoli ustanovení z těchto VOP, 

nelze takového jednání vykládat jako zřeknutí se práva na jejich uplatnění později ani jako 

vzdání se práva uplatňovat takováto ustanovení později.  

1.3. Společnost ENVI-PUR si vyhrazuje právo tyto VOP změnit. Takto jednostranně změněné VOP 

se stávají závaznými pro obě strany 7 dnem poté, co společnost ENVI-PUR oznámí tyto změny 

druhé smluvní straně, tedy písemně Kupujícímu, nebude-li společnosti ENVI-PUR ve lhůtě 7 

dní po doručeném oznámení změn doručeno oznámení druhé strany o nepřijetí těchto změn 

druhou smluvní stranou – Kupujícím.  

1.4. Kupující prohlašuje v souvislosti se stavem svého majetku, že:  

a) je schopen plnit své závazky řádně a včas, a že není v platební neschopnosti, dále že:  

b) není v likvidaci a není v situaci, kdy zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném 

znění, či jiný právní předpis stanoví povinnost podat insolvenční návrh a to bez toho, zda 

byl podán či nikoliv, dále že:  

c) na jeho majetek nebyl podán návrh na nařízení exekuce či výkon rozhodnutí a nebyl 

zastaven či jinak postižen (výkonem rozhodnutí soudu či podobně.)  

Kupující dále prohlašuje, že je svéprávný, má právní osobnost a osoby jeho 

zastupující jsou ke své činnosti dle platných předpisů oprávněny. Kupující se 

zavazuje o změnách těchto zde výše uvedených okolností a skutečností společnost 

ENVI-PUR písemně v době trvání vztahu mezi Kupujícím a společností ENVI-PUR 

informovat, jinak odpovídá za škodu či jinou újmu, která by vznikla společnosti ENVI-

PUR z důvodu nepravdivosti či nepřesnosti těchto údajů. Kupující se zavazuje dále 

informovat společnost ENVI-PUR o změně svých identifikačních a kontaktních údajů, 

jinak nese důsledky spojené s touto nepřesností či neaktuálností (např. nemožnost 

doručení atd.). 

2. Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy a předmět 

dodávky  

2.1. Nabídky vydané společností ENVI-PUR jsou návrhem na uzavření kupní smlouvy, která vzniká 

akceptací nabídky společnosti ENVI-PUR, ze strany Kupujícího. Nabídka společnosti ENVI-PUR 

učiněná elektronickými nebo podobnými technickými prostředky musí být Kupujícím 

potvrzena stejnou formou, nedohodnou-li se strany jinak. E-mailovou komunikaci pro zaslání 

poptávky, zaslání nabídky a zaslání akceptace společnost ENVI-PUR a Kupující připouští jako 

způsob vzájemné komunikace.  

2.2. Smluvní vztah, zakládající povinnost plnění pro společnosti ENVI-PUR na základě předchozí 

poptávky Kupujícího vzniká jedině a pouze akceptací nabídky ze strany Kupujícího bez 

jakékoliv odchylky či dodatku, či v případě akceptace s dodatkem či odchylkou jejich 

schválením ze strany společnosti ENVI-PUR. Za schválení dle věty předchozí nemůže být ze 

strany Kupujícího považováno žádné jiné jednání, než výslovný souhlas s dodatkem či 

odchylkou, který učinil Kupující k nabídce vydané společností ENVI-PUR a to stejnou formou, 

jakou byla ze strany společnosti ENVI-PUR učiněna nabídka.  



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 
 PRO PRODEJCE  
 

 4 / 15 

2.3. Kupující je povinen řádně překontrolovat a akceptací nabídky společnosti ENVI-PUR 

potvrzuje, že překontroloval obsah nabídky společnosti ENVI-PUR ve všech položkách, 

především co do počtu kusů či uvedení rozměrů, jednotlivé ceny a bere na vědomí, že 

akceptací nabídky společnosti ENVI-PUR je uzavřena kupní smlouva a, že údaje v těchto 

dokumentech uvedené odpovídají jeho potřebám a že s nimi souhlasí.  

2.4. Povinnost uvedená pod bodem 2.3. se vztahuje i na plány a projekty, které pro předmětnou 

dodávku zpracovává či zprostředkovává společnost ENVI-PUR. Za soulad plánu a specifikace 

poptávky se skutečností na stavbě a projektem stavby včetně technické zprávy, požární 

zprávy atd., ručí, resp. odpovídá vždy Kupující. I v případě, že plán, resp. projekt zhotovuje 

společnost ENVI-PUR jako prodávající, je Kupující zodpovědný za soulad a aktuálnost 

podkladů předaných společnosti ENVI-PUR za účelem zpracování plánu, resp. projektu se 

skutečností, zejména za soulad projektu s technickou zprávou, požární zprávou či jinými 

požadavky. Riziko vzniklé z nesouladu projektu se skutečností či s částmi projektové 

dokumentace navzájem mezi sebou nese v plném rozsahu Kupující, není-li dohodnuto jinak. 

Náklady na zjištění skutečného stavu nese Kupující. Kupující je v těchto případech 

zodpovědný za předání společnosti ENVI-PUR všech potřebných podkladů pro zhotovování 

plánů ve shodě s platnými normami a požadavky Kupujícího. Vyžaduje-li Kupující, aby se 

prodávající řídil i právně nezávaznými normami (např. ČSN, EUROKODY, či jiné) musí být tato 

skutečnost výslovně uvedena v nabídce společnosti ENVI-PUR. Nesoulad plánů s požadavky 

Kupujícího je Kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit společnosti ENVI-

PUR. V případě neoznámení nesouladů plánů bez zbytečného odkladu, tj. maximálně do 2 

dnů po zjištění (nebo co jej mohl Kupující zjistit) nesouladu, s požadavky Kupujícího (stavby), 

nezodpovídá společnost ENVI-PUR za vady či z důvodu tohoto nesouladu plynoucích škod. 

Má-li být plán součástí širší dokumentace (např. dokumentace pro stavební povolení, 

dokumentace pro provádění stavby), je Kupující povinen nechat tento plán přezkoumat a 

schválit tvůrcem takovéto širší dokumentace a to před akceptací nabídky, kdy samotnou 

akceptací nabídky společnosti ENVI-PUR potvrzuje Kupující splnění této povinnosti.  

2.5. Plánem či projektem se rozumí jakákoliv dokumentace, technický, či slovní popis vztahující 

se ke zboží, které je předmětem nabídky společnosti ENVI-PUR. 

2.6. Společnost ENVI-PUR se zavazuje poskytnout Kupujícímu v přiměřeném rozsahu konzultace 

vztahující se k poptávanému zboží.  

2.7. V případě, že Kupující přesně nesdělí či nesdělil písemně společnosti ENVI-PUR všechny 

podmínky a způsoby použití zboží tak, aby společnost ENVI-PUR mohla přesně určit jaké 

provedení a vlastnosti či jiné vlastnosti předmětu dodávky jsou pro tuto dodávku vhodné, 

zvolí předmět smlouvy, tj. zejména typ výrobku, jeho provedení a jiné společnost ENVI-PUR. 

Společnost ENVI-PUR nezodpovídá za vady předmětu plnění z tohoto důvodu vznikající či 

vyplývající.  

2.8. Veškeré parametry a vlastnosti zboží uvedené v materiálech společnosti ENVI-PUR jsou 

informativní, za závazné platí vlastnosti uvedené v nabídce společnosti ENVI-PUR. Kupující 

bere na vědomí, že jedinými závaznými parametry a údaji jsou ty, které jsou uvedené v 

nabídce společnosti ENVI-PUR, přičemž za jejich soulad s požadavky Kupujícího odpovídá 

Kupující. 
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2.9. Kupující je povinen poskytnout součinnost požadovanou společností ENVI-PUR. Povinnost 

součinnosti může vyplývat nejen z výslovného písemného či ústního požadavku, ale také z 

charakteru předmětu plnění. O dobu prodlení s poskytnutím součinnosti Kupujícího se 

prodlužují veškeré lhůty uvedené v těchto VOP či nabídce společnosti ENVI-PUR a to o dobu, 

která zahrnuje dobu prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti a o dobu nezbytnou, 

kterou společnost ENVI-PUR potřebuje pro splnění povinnosti, k níž se vztahuje povinnost 

součinnosti. Neposkytnutí součinnosti se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu, 

které zakládá oprávnění společnosti ENVI-PUR, bez předchozí výzvy od smluvního vztahu 

odstoupit.  

3. Cena  

3.1. Cena předmětu plnění je uvedena v nabídce společnosti ENVI-PUR a to jednak v částce bez 

DPH a v částce s DPH. Měna kupní ceny je uvedena v nabídce společnosti ENVI-PUR. Kupní 

cena je dohodnuta s doložkou EXW dle INCOTERMS 2010. Pokud není výslovně stanoveno v 

konkrétní nabídce jinak 

3.2. Kupující se zavazuje uhradit společnosti ENVI-PUR fakturu za dodaný předmět plnění ve lhůtě 

splatnosti uvedené na faktuře. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího vystavení, nebude-li 

uvedeno jinak. Daňové doklady o vyúčtování (faktura a ostatní platby dle uzavřeného 

smluvního vztahu) vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat 

razítko ani podpis společnosti ENVI-PUR. Společnost 

ENVI-PUR je oprávněna vystavit fakturu splněním povinnosti k dodání předmětu plnění ve 

smyslu článku 6.3 těchto VOP, nebude-li dohodnuto jinak.  

3.3. Společnost ENVI-PUR je oprávněna vystavit Kupujícímu na předmět plnění zálohovou 

fakturu. Zálohové faktury jsou splatné dle na nich vyznačeném termínu splatnosti. Do doby, 

než dojde k úhradě zálohové faktury je společnost ENVI-PUR zproštěna povinnosti začít 

vyrábět předmět plnění či dodat předmět plnění v původním dohodnutém termínu, 

nedostává se tedy do prodlení s dodávkou. O dobu prodlení s úhradou zálohové faktury se 

prodlužují veškeré lhůty, k nimž je společnost ENVI-PUR vázána při dodání předmětu plnění 

Kupujícímu. Při nedodržení lhůty splatnosti zálohové faktury je společnost ENVI- PUR 

oprávněna postupovat ve smyslu ustanovení bodu 5.3. písm. a) VOP.  

3.4. V případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 5.3. písm. 

b) VOP, je společnost ENVI-PUR oprávněna započíst oproti povinnosti k navrácení Kupujícím 

uhrazené zálohové faktury své nároky vůči Kupujícímu a to zejména skladné, smluvní pokuty 

či nároky společnosti ENVI-PUR vzniklé dle článku 5.4. a 5.5. těchto VOP.  

3.5. Případné sjednané slevy se při nedodržení lhůty splatnosti ruší a Kupující je povinen uhradit 

úplnou cenu předmětu plnění, tj. nesníženou o slevu, uvedenou v nabídce společnosti ENVI-

PUR 

3.6. Kompenzace, zápočty nebo zadržení úhrad Kupujícím za předmět plnění dodaný společností 

ENVI-PUR z důvodů jakýchkoliv protinároků – zejména, ale ne jen – záručních, je nepřípustné.  
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3.7. Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření kupní smlouvy, jdou k tíži 

Kupujícího. To platí také o pevných dohodnutých cenách v případě, že se termín, stanovený 

při uzavření smlouvy zaviněním Kupujícího, změní.  

4. Platby  

4.1. Pokud není v nabídce společnosti ENVI-PUR uvedeno jinak, platí pro plnění peněžitých 

závazků Kupujícího vůči společnosti ENVI-PUR níže uvedené platební podmínky:  

4.1.1. Dnem zaplacení se rozumí hotová úhrada do pokladny společnosti ENVI-PUR či den 

připsání platby na účet společnosti ENVI-PUR, není-li v nabídce uvedeno jinak.  

4.1.2. Jakýkoliv jiný druh platby, než který je uveden v těchto VOP, je podmíněn písemným 

souhlasem společnosti ENVI-PUR.  

4.1.3. Náklady platebního styku (poplatky za převody) jdou k tíži Kupujícího, společnost ENVI-

PUR jako prodávající obdrží v nabídce dohodnutou částku bez jakýchkoli srážek a 

poplatků.  

4.2. Kupující a společnost ENVI-PUR se dohodli, že Kupující může započítat své pohledávky za 

společnosti ENVI-PUR jen na základě oboustranně podepsané písemné dohody o tomto.  

4.3. Zničení, poškození či ztráta předmětu plnění v době, kdy nebezpečí škody na předmětu 

plnění přešlo na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího řádně a včas uhradit cenu za 

předmět plnění společnosti ENVI-PUR.  

4.4. Dostane-li se Kupující do prodlení s placením kupní ceny, postupné splátky kupní ceny za 

předchozí dodávku nebo zálohy nebo budou-li či stanou-li se známy okolnosti, které snižují 

spolehlivost úhrad od Kupujícího jako např. dojde-li k zahájení jakéhokoliv řízení, které muže 

mít vliv na úhradu sjednané ceny zboží (např. řízení o porušení rozpočtové kázně), nastanou-

li okolnosti uvedené v bodě 1.4. těchto VOP, nebo dluží-li v době předpokládaného dodání 

předmětu plnění či výroby předmětu plnění společnosti ENVI-PUR, jako prodávajícímu 

jakoukoliv fakturu po datu splatnosti a to z jakéhokoliv smluvního vztahu vzniklého mezi 

smluvními stranami, je společnost ENVI-PUR oprávněna nesplnit ještě nezaplacené dodávky 

a/nebo zadržet zboží až do té doby, dokud nebude kupní cena za dle kupní smlouvy 

předmětné nedodané zboží uhrazena a zaplaceny ostatní dosud neuhrazené faktury 

společnosti ENVI-PUR či do té doby, dokud nebudou tyto platby postačujícím spolehlivým 

způsobem zajištěny. Společnost ENVI-PUR je oprávněna, nastane-li některá ze skutečnosti, 

uvedená ve větách předchozích, zboží zadržet a/nebo dodávku nesplnit a to i tehdy pokud 

došlo k jeho úplné úhradě. K zadržení zboží a/nebo nesplnění dodávky, je společnost ENVI-

PUR oprávněna do doby, než dojde k zániku skutečností opravňujících vznik zadržení či 

oprávnění dodávku nesplnit, přičemž náklady s tím spojené je Kupující povinen uhradit 

společnosti ENVI-PUR v plném rozsahu. Zadržení zboží a/nebo nesplnění dodávky nezakládá 

právo Kupující odstoupit od vzniklého smluvního vztahu. Zadržení zboží a/nebo nesplnění 

dodávky v takovém případě nebude považováno za porušení příslušné smlouvy či prodlení s 

dodávkou ze strany společnosti ENVI-PUR a vůči společnosti ENVI-PUR nebudou moci být 

uplatňovány jakékoliv sankce či náhrada škody, resp. újmy. dle těchto VOP. 
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V případě, že Kupující nesplní vůči společnosti ENVI-PUR své závazky jež založily vznik 

oprávnění společnosti ENVI-PUR zadržet předmětné zboží a/nebo nesplnit dodávku, 

a to ani ve lhůtě 30 dnů od okamžiku vzniku tohoto práva, je společnost ENVI-PUR 

oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. K zadržení či nesplnění dodávky zboží ve 

smyslu tohoto odstavce dochází automaticky a to již okamžikem, kdy nastanou 

skutečnosti zakládající jeho vznik. Společnost ENVI-PUR není povinna jakkoliv 

informovat Kupujícího o vzniku a uplatnění práva zadržet zboží a/nebo nesplnit 

dodávku.  

5. Odstoupení od smlouvy a vyšší moc  

5.1. V případě prodlení společnosti ENVI-PUR s dodávkou dohodnutého předmětu plnění z 

důvodu „vyšší moci“, má Kupující právo od smlouvy odstoupit bude-li zdržení dodávky delší 

než 2 měsíce, nemá však v tomto případě právo na náhradu škody.  

5.2. Vyšší mocí uvedenou v bodě 5.1 se rozumí: válka, občanské nepokoje, přírodní katastrofy, 

obchodní restrikce ze strany státu nebo jiná dovozní opatření obdobného druhu, hromadné 

stávky, požár či krátkodobě neodstranitelná porucha výrobního zařízení nebo jiné důvody, 

které jsou zcela mimo vliv a kontrolu společnosti ENVI-PUR ani při vynaložení veškeré 

potřebné péče.  

5.3. Společnost ENVI-PUR je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy vzniklé akceptací nabídky 

společnosti ENVI-PUR Kupujícím vedle možností uvedených v zákoně také v těchto 

případech: 

a) v případě, kdy nedojde k úhradě zálohové faktury ani ve lhůtě 5 dnů po její splatnosti, 

b) v případě, kdy si Kupující neodebere předmět plnění ani ve lhůtě 30 dnů po termínu 

uvedeném v nabídce společnosti ENVI-PUR k dodání předmětu plnění. 

5.4. V případě, kdy společnost ENVI- PUR odstoupí od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 5.3. 

písm. a) těchto VOP, vzniká jí společně s odstoupením od kupní smlouvy vůči Kupujícímu 

nárok na úhradu nákladů vzniklých jí s administrací nabídky a odstoupením od kupní 

smlouvy, které společnost ENVI-PUR a Kupující určují vzájemnou dohodou paušální částkou 

ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  

5.5. V případě, kdy si Kupující neodebere předmět plnění ani ve lhůtě 30 dnů po termínu 

uvedeném v nabídce společnosti ENVI-PUR k dodání předmětu plnění a společnost ENVI-PUR 

odstoupí od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 5.3. písm. b) těchto VOP, vzniká 

společnosti ENVI-PUR vůči Kupujícímu současně s odstoupením od kupní smlouvy nárok na 

úhradu: 

a) nákladů vzniklých společnosti ENVI-PUR s administrací nabídky a odstoupením od kupní 

smlouvy, které společnost ENVI-PUR a Kupující určují vzájemnou dohodou paušální 

částkou ve výši 5.000,- Kč a dále 

b) paušální částky odpovídající 15 % z kupní ceny předmětu plnění bez DPH u domovních 

ČOV a 30 % z kupní ceny předmětu plnění bez DPH u kontejnerových ČOV a ostatních 
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výrobků, představující refundaci nákladů společnosti ENVI-PUR s výrobou předmětu 

plnění, ušlý zisk a kompenzující ztrátu spojenou s další upotřebitelností předmětu plnění.  

5.6. Obě smluvní strany se dohodly, že kromě případů upravených v §2913 zákona č. 89/2013 Sb., 

občanský zákoník zprostí škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl 

škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku 

takovéto překážky a do doby její pominutí a přiměřené doby k splnění povinností po jejím 

pominutí. Obě strany jsou ve shodě v tom, že toto ustanovení se nemůže použít 

na případnou platební nevůli či platební neschopnost následného vyššího odběratele 

Kupujícího, pro kterého hodlá či hodlal Kupující předmět dodávky dle kupní smlouvy použít 

či jej jemu dodat.  

5.7. Odstoupením od kupní smlouvy vzniklé akceptací nabídky společnosti ENVI-PUR Kupujícím 

není dotčena platnost a vymahatelnost smluvních pokut (či jiných sankcí), skladného, nároků 

společnosti ENVI-PUR vzniklých dle článku 5.4. a 5.5. těchto VOP, či jiných nároků vzniklých v 

důsledku porušení povinnosti kupujícího. Povinnost Kupujícího k úhradě těchto nároků 

společnosti ENVI-PUR tak trvá i po odstoupení od kupní smlouvy.  

6. Dodávka  

6.1. Společnost ENVI-PUR dodá předmět plnění v termínu uvedeném v nabídce. Termín plnění 

může být určen konkrétním dnem, případně určením týdnů. 

6.2. Požadavek na změnu dohodnutého dodacího termínu ze strany Kupujícího musí být 

oznámen společnosti ENVI-PUR jako prodávajícímu Kupujícím písemně nejpozději 2 týdny 

před původně stanoveným dodacím termínem. Ke změně termínu dojde až okamžikem, kdy 

společnost ENVI-PUR tento nový termín potvrdí a to stejnou formou, jakou byla učiněna 

nabídka. Nebude-li tento nový termín potvrzen a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

platí, že ke změně uzavřené kupní smlouvy (změně termínu) nedošlo. Společnost ENVI-PUR 

je oprávněna nový termín odmítnout a to z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu. V 

případě, že by z důvodu pozdějšího oznámení společnosti ENVI-PUR jako prodávajícímu 

došlo ke škodě ve formě – ale ne jen – marně vyrobeného zboží, zavazuje se Kupující 

společnosti ENVI-PUR tuto škodu uhradit. 

6.3. Místo dodání je určeno s doložkou EXW dle INCOTERMS 2010, v závodě společnosti ENVI-PUR 

v Soběslavi, nebude-li v nabídce určeno jinak. Kupující si je vědom, že v případě, kdy je termín 

plnění určen konkrétním dnem, bude v tento den připraven předmět plnění v závodě 

společnosti ENVI-PUR k odběru Kupujícímu a to bez nutnosti dalšího upozornění ze strany 

společnosti ENVI-PUR. V případě, kdy je termín plnění stanoven určením týdnů, bude zboží 

připraveno k odběru Kupujícímu nejpozději poslední den takto stanovené lhůty, nebude-li 

Kupujícímu zasláno hlášení o připravenosti k odběru dle písm. a) tohoto odstavce níže. 

Závazek společnosti ENVI-PUR k dodání předmětu plnění (v případě místa dodání 

ve výrobním závodě společnosti ENVI-PUR v Soběslavi) je splněn řádně v těchto případech: 

a) Odesláním hlášení o připravenosti předmětu plnění k odběru Kupujícímu (e-mailem na 

kontaktní adresu Kupujícího) v rámci termínu dodání určeném týdny, který je uveden v 
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nabídce společnosti ENVI-PUR. Kupující bere na vědomí, že se jedná se o dobrovolné 

hlášení, ke kterému není společnost ENVI-PUR povinna, nebo 

b) předáním zboží Kupujícímu nebo prvnímu přepravci, nebo 

c) není-li závazek k dodání předmětu plnění splněn dle písm. a) anebo b) toho odstavce, tak 

se se má za to, že byl splněn marným uplynutím dne, který byl určen v nabídce společnosti 

ENVI-PUR, jako termín dodání předmětu plnění, případně, byl-li termín dodání určen 

týdny, marným uplynutím posledního dne takto určeného termínu plnění.  

6.4. V případě, kdy bylo v nabídce společnosti ENVI-PUR určeno, že je místem dodání jiné místo, 

než uvedené v článku 6.3 VOP, a zajišťuje-li dodávku předmětu plnění společnost ENVI-PUR, 

uskutečňuje se dodávka zpravidla na Kupujícím označené staveniště nebo Kupujícím určené 

jiné místo, které bylo určeno v nabídce společnosti ENVI-PUR a to na náklady Kupujícího, 

nebylo-li určeno v nabídce jinak. Plnění ze smlouvy, tedy závazek společnosti ENVI-PUR k 

dodání předmětu plnění je v tomto případě splněn řádně nájezdem dopravního prostředku 

společnosti ENVI-PUR, či jeho smluvního přepravce, na kterém je uložen předmět plnění, na 

hranici Kupujícím označeného staveniště, skladiště či jím určeného místa a tímto okamžikem 

též přechází riziko nebezpečí škody na předmětu plnění na Kupujícího. Pokud nebude při 

dodávce zajištěn příjezd na staveniště, či jiné místo určení, nese Kupující veškeré z toho 

vzniklé vícenáklady. Vykládka v místě dodání se uskuteční na náklady a riziko Kupujícího. 

Kupující ručí za škody a ztráty, vzniklé během vnistrostaveništního transportu, při skládání a 

skladování předmětu plnění v místě dodání. Kupující se zavazuje splnit na své náklady 

veškeré požadavky určené společností ENVI-PUR pro vykládku předmětu plnění.  

6.5. V případě, kdy si Kupující neodebere předmět plnění ve výrobním závodě společnosti ENVI-

PUR v termínu stanoveném v nabídce k dodání předmětu plnění, uskladní společnost ENVI-

PUR předmět plnění na náklady Kupujícího ve svém skladu. Společnost ENVI-PUR je 

oprávněna v tomto případě účtovat Kupujícímu skladné za každý i započatý den skladování 

ve výši 0,1 % z kupní ceny neodebraného předmětu plnění bez DPH. Obdobně bude 

postupováno i pro případ, že Kupující či jím pověřená osoba předmět plnění na místě určené 

vykládky nepřevezme, a to ani ve lhůtě šesti hodin po najetí dopravního prostředku 

společnosti ENVI-PUR, či jeho smluvního přepravce na místo dodání předmětu plnění a to v 

případě, že dopravní prostředek zaslaný společností ENVI-PUR s předmětem plnění najel na 

místo stavby, či jiné místo určení v předem dohodnutý den. V takovýchto případech bude 

skladné účtováno ode dne uskladnění zboží, ke kterému dojde ihned po splnění závazku 

společnosti ENVI-PUR k dodání předmětu plnění, resp. najetí dopravního prostředku s 

předmětem plnění na místo určení. V tomto případě se spolu se skladným zavazuje Kupující 

uhradit společnosti ENVI-PUR veškeré náklady, které jí vznikly s dopravou předmětu plnění.  

6.6. V případě, kdy si Kupující neodebere předmět plnění ani ve lhůtě 30 dnů po termínu 

uvedeném v nabídce společnosti ENVI-PUR k dodání předmětu plnění, vzniká společnosti 

ENVI-PUR vůči Kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní ceny 

neodebraného předmětu plnění bez DPH. Tato smluvní pokuta nezahrnuje vícenáklady a jiné 

škody společnosti ENVI-PUR z výše uvedeného důvodu vzniklé a tyto jsou předmětem 

samostatného nároku vedle placení smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody není 

ujednáním o smluvní pokutě sjednané v tomto článku dotčen ani vyloučen. 
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7. Výhrada vlastnického práva a přechod vlastnického 

práva dle § 2132 a 2133 OZ  

7.1. Dodaný předmět plnění zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem společnosti 

ENVI-PUR.  

7.2. Před úplným nabytím vlastnického práva k předmětu plnění, které nastane úplným 

zaplacením kupní ceny, není Kupující oprávněn nakládat s předmětem plnění tak (např. aby 

je přenechal k užívání třetí osobě), aby došlo k poškození vlastnického práva společnosti 

ENVI-PUR, nebude-li k tomu udělen předchozí písemný souhlas společnosti ENVI-PUR.  

7.3. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází ze společnosti ENVI-PUR na Kupujícího teprve 

úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících plateb (zejména skladné či doprava 

předmětu plnění).  

7.4. Kupující prohlašuje, že své pohledávky za třetími osobami vzniklé z přenechání předmětu 

plnění dodaného mu společností ENVI-PUR těmto třetím osobám, postoupí společnosti ENVI-

PUR k její žádosti v případě, že neuhradí společnosti ENVI-PUR kupní cenu a případně 

uplatněné sankce či náhradu škody řádně a včas, a to na základě smlouvy o postoupení 

pohledávek až do výše neuhrazených částek dle tohoto bodu.  

8. Záruky za jakost a vadné plnění  

8.1. Společnost ENVI-PUR odpovídá za vady, které má dodané zboží v době dodávky či které se 

projeví v záruční době, byla-li společností ENVI-PUR záruka za jakost předmětu plnění 

poskytnuta, přičemž platí bod ustanovení bodu 8.2. těchto VOP. Záruka za jakost může být 

poskytnuta pouze písemně a to v nabídce. 

8.2. V případě, kdy společnost ENVI-PUR poskytne Kupujícímu na předmět plnění záruku za 

jakost, je tato podmíněna zachováním podmínek existujících při akceptaci nabídky, resp. 

nedojde k jejich změně či dokonce zhoršení. Změna těchto podmínek následně zbavuje 

společnost ENVI-PUR jakékoliv záruční povinnosti. Záruka je dále platná za předpokladu, že 

Kupujícím objednané zboží vyhovuje svým provedením plánovanému způsobu použití 

předmětu plnění v místě užití předmětu plnění, a za předpokladu správného zacházení s ním, 

řádném provozu a zejména pak při dodržení „návodu k obsluze“, který si je Kupující oprávněn 

písemnou žádostí vyžádat od společnosti ENVI-PUR před akceptací nabídky zaslané 

společností ENVI-PUR. Nebude-li předán dle věty předchozí, bude mu návod k obsluze 

předán při expedici předmětu plnění. Společnost ENVI-PUR současně vylučuje záruku v 

případě, že nebylo namontováno a provozováno v souladu s montážními a provozními 

předpisy. 

8.3. Podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listě. 

8.4. Společnost ENVI-PUR neručí za vady vzniklé neodborným užíváním či užíváním v rozporu s 

návodem k obsluze. 

8.5. Kupující je povinen zkontrolovat při přijetí dodávky její stav a eventuální zjištěnou vadu 

zjevnou ve lhůtě max. 48 hodin oznámit písemně či emailem společnosti ENVI-PUR. V 
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oznámení je nutno přesně popsat typ vady a její rozsah. Kupující je dále povinen takovouto 

zjevnou vadu vepsat do dodacího listu a toto sdělení nechat připodepsat ze strany řidiče, v 

opačném případě je možné, že vadu nebude možno z důvodu nemožnosti podání důkazu o 

její existenci v době dodávky (před vykládkou) uznat.  

8.6. Skryté vady je nutno písemně či emailem ohlásit společnosti ENVI-PUR maximálně do 5ti dní 

po jejich zjištění nebo po té, co je mohl Kupující zjistit.  

8.7. Při nedodržení výše dohodnutých lhůt pro uplatnění reklamace (vyjma mimořádných 

událostí jsoucích mimo kontrolu Kupujícího) sjednávají smluvní strany fikci zániku veškerých 

nároků z titulu odpovědnosti za vady.  

8.8. V případě, že bude nutné pro rozhodnutí o reklamaci a posouzení vady zboží vstoupit na 

místo použití předmětu plnění, zavazuje se Kupující společnosti ENVI-PUR a jejím zástupcům 

umožnit prohlídku dodaného předmětu plnění a v nutném případě odběr vzorku 

reklamovaného předmětu plnění. 

9. Zvláštní ustanovení 

9.1. Podmínky případného dalšího prodeje předmětu plnění, právo duševního a průmyslového 

vlastnictví: 

9.1.1. V případě, kdy bude Kupující předmět plnění dodaný společností ENVI-PUR dále 

prodávat v rámci své podnikatelské činnosti dalším kupujícím, je povinen nabízet a 

následně i prodávat předmět plnění pod obchodní značkou (značkami) společnosti 

ENVI-PUR, tak jak bylo ze strany společnosti 

ENVI-PUR označeno (včetně uvedení ochranných známek, či jiných chráněných 

označení). Kupující je oprávněn připojit k tomuto označení společnosti ENVI-PUR své 

logo nebo svojí značku, avšak vždy tak, aby nerušil vzhled nebo dojem značky, loga, či 

jiného označení společnosti ENVI-PUR. Jakákoliv značka či logo Kupujícího nesmí být 

podobná či zaměnitelná se značkou či logem společnosti ENVI-PUR. Kupující není 

oprávněn jakkoliv jednat tak, aby vyvolával dojem, že je výrobcem výrobků společnosti 

ENVI-PUR. Kupující není oprávněn jakkoliv odstraňovat či zakrývat značku či logo 

společnosti ENVI-PUR. Kupující je povinen, v případech, kdy užívá značku či logo 

společnosti ENVI-PUR dbát na to, aby užití značky či loga společnosti ENVI-PUR nedošlo 

k jakémukoliv poškození této značky či loga a/nebo dobrého jména společnosti ENVI-

PUR a/nebo k poškození práv společnosti ENVI-PUR (např. z průmyslového či 

duševního vlastnictví aj.). Kupující nesmí užívat značku či logo společnosti ENVI-PUR v 

případech, kdy je to vzhledem k okolnostem (např. místním) jejího užití nevhodné a 

mohlo by mít za následek vznik újmy společnosti ENVI-PUR.  

9.1.2. V případě, kdy bude Kupující předmět plnění dodaný společností ENVI-PUR dále 

prodávat v rámci své podnikatelské činnosti dalším kupujícím, je oprávněn k propagaci 

předmětu plnění užívat obchodní značky, ochranné známky, obchodní loga a další 

neregistrované identifikační značky společnosti ENVI-PUR. V případě, kdy bude chtít 

užívat Kupující k propagaci předmětu plnění obchodní značky, ochranné známky, 

obchodní loga a další neregistrované identifikační značky společnosti ENVI-PUR, je 

povinen požádat společnost ENVI-PUR o jejich výčet, jejich grafické znázornění a 
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manuál k jejich užívání. Jejich používání je možné výhradně jen v zájmu společnosti 

ENVI-PUR.  Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené v předchozím bodě 9.1.1 těchto 

VOP týkající se označení předmětu plnění při nabídce a následném prodeji předmětu 

plnění. 

9.1.3. Společnost ENVI-PUR a Kupující potvrzují, že Kupující má právo užívat při prodeji 

předmětu plnění v rámci své podnikatelské činnosti dalším kupujícím obchodní značky, 

ochranné známky, obchodní loga a další neregistrované identifikační značky 

společnosti ENVI-PUR v rozsahu určeném těmito VOP. Ochranné známky třetích osob, 

k nimž má společnost ENVI-PUR právo užívání, je Kupující oprávněn používat po 

předchozí písemné dohodě se společností ENVI-PUR. Kupující se zavazuje při užívání 

obchodních značek, ochranných známek, obchodních log a dalších neregistrovaných 

identifikační značek společnosti ENVI-PUR postupovat v souladu s těmito VOP a v 

souladu s manuálem k jejich užívání, který si je Kupující povinen předem od 

společnosti ENVI-PUR vyžádat. Porušení povinností Kupujícího v souvislosti s užitím 

obchodních značek, ochranných známek, obchodních log a dalších neregistrovaných 

identifikační značek společnosti ENVI-PUR, které jsou stanovené v příslušném manuálu 

je podstatným porušením smluvního vztahu vzniklého mezi společností ENVI-PUR a 

Kupujícím. 

9.1.4. Kupující se zavazuje, že po dobu platnosti smluvního vztahu se společností ENVI-PUR 

a současně i po jeho ukončení neučiní sám ani prostřednictvím třetích osob žádné 

kroky směřující k získání majetkových práv k ochranným známkám vlastněným 

společností ENVI-PUR nebo shodným či podobným označením, zejména neprovede 

jejich registraci na vlastní obchodní firmu. Uvedené se uplatní v plném rozsahu i na 

další práva průmyslového či duševního vlastnictví. 

9.1.5. Oprávnění uvedená v tomto článku 9, odst. 9.1 těchto VOP je oprávněna společnost 

ENVI-PUR Kupujícímu odejmout a to písemným sdělením zaslaným na adresu 

Kupujícího. 

9.1.6. Práva Kupujícího uvedená v článku 9, odst. 9.1 těchto VOP (zejména užívat obchodní 

značky, ochranné známky, obchodní loga a další identifikační značky společnosti ENVI-

PUR k propagaci předmětu plnění) zanikají v případě, že: a) hrozí bezprostřední 

poškození dobrého jména společnosti ENVI-PUR Kupujícím či třetí osobou v souvislosti 

s jednáním či opomenutím Kupujícího a/nebo b) Kupující poruší povinnosti uvedené v 

těchto VOP a/nebo c) dojde k ukončení smluvního vztahu se společností ENVI-PUR 

a/nebo d) práva uvedená v článku 9, odst. 9.1 byla Kupujícímu společností ENVI-PUR 

odejmuta a/nebo e) Kupující přenechá oprávnění uvedená v článku 9, odst. 9.1 těchto 

VOP k užití třetí osobě bez písemného souhlasu společnosti ENVI-PUR. V případě, kdy 

dojde k zániku práv Kupujícího ve smyslu tohoto bodu 9.1.6. VOP, je Kupující povinen 

zanechat bez dalšího užití daných oprávnění. V této souvislosti nevznikají Kupujícímu 

vůči společnosti ENVI-PUR žádné nároky (zejména nároky z titulu újmy či ušlého zisku). 

9.1.7. Práva Kupujícího dle čl. 9, odst. 9.1 těchto VOP se poskytují jako nevýhradní a 

bezúplatná.  

9.2. Důvěrnost informací: 
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9.2.1. Kupující se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech záležitostech souvisejících se 

smluvním vztahem se společností ENVI-PUR, ať již důvěrných nebo majících charakter 

obchodního tajemství, a to po celou dobu platnosti smluvního vztahu a dále 1 rok po 

jeho ukončení. Za důvěrné budou považovány veškeré skutečnosti sdělené 

Kupujícímu, písemně nebo ústně, a vyplývající ze smluvního vztah, i když nebudou jako 

takové označeny a pokud nebude stanoveno jinak. Povinnost zachovávat informace v 

mlčenlivosti neplatí, je-li jejich sdělení třetí osobě nutné z důvodu splnění povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu, vymáhání práv, nebo v případě, že by dodržení 

povinnosti mlčenlivosti znamenalo porušení povinnosti plynoucí z obecně závazného 

právního předpisu. 

9.3. Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem: 

9.3.1. V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na 

dálku má Kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále je jako „Občanský 

zákoník“) právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí 

předmětu plnění, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů 

zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky 

předmětu plnění. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Kupujícím odesláno ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě na adresu sídla společnosti ENVI-PUR, nebo na e-mailovou 

adresu společnosti ENVI-PUR, které jsou uvedeny v Článku 9, odst. 9.1.6. těchto VOP. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je 

nedílnou součástí těchto VOP. V případě, kdy spotřebitel využije pro odstoupení od 

kupní smlouvy vzorového formuláře, potvrdí společnost ENVI-PUR bez zbytečného 

odkladu v textové podobě jeho přijetí. 

9.3.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od 

počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit společnosti ENVI-PUR neporušený předmět 

plnění v kompletním stavu s tím, že nese s tím spojené náklady, a to i v případě, kdy 

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

9.3.3. V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí 

společnost 

ENVI-PUR peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní 

smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijala, 

nedohodnou-li se jinak. Společnost ENVI-PUR je současně oprávněna vrátit plnění 

poskytnuté mu Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s 

tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li 

Kupující od kupní smlouvy, není společnost ENVI-PUR povinna vrátit přijaté peněžní 

prostředky Kupujícímu dříve, než jí Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží 

společnosti ENVI-PUR odeslal.  

9.3.4. Aby mohlo být ze strany společnosti ENVI-PUR v případě odstoupení od smlouvy 

přijato zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či 

opotřebení. 

http://www.envi-pur.cz/download/vzorovy_formular_pro_odstoupeni_od_smlouvy.doc
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9.3.5. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 občanského 

zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo 

upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

9.3.6. Kontaktními údaji společnosti ENVI-PUR jsou: 

 ENVI-PUR, s.r.o., IČ: 251 66 077, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Vlčovce 13/4, 

PSČ 160 00.  

 Tel: 381 203 231, e-mail: orders@envi-pur.com 

9.3.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřeného smluvního vztahu je 

příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 

000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro 

řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese 

https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi společností 

ENVI-PUR a Kupujícím z uzavřeného smluvního vztahu. 

9.3.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 

Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 

o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a 

směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

10. Závěrečná ustanovení  

10.1. Obě strany stvrzují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu vzniklého na 

základě nabídky společnosti ENVI-PUR a akceptace ze strany Kupujícího, nebylo-li v 

jednotlivém případě dohodnuto písemně jinak a že jejich obsah je v souladu s jejich 

svobodnou a vážnou vůlí. Je-li použit v těchto VOP pojem kupní smlouva, zahrnuje tento 

pojem jakýkoliv i nepojmenovaný smluvní vztah vzniklý mezi smluvními stranami.  

10.2. Společnost ENVI-PUR a Kupující se dohodly, že vylučují odpovědnost společnosti ENVI-PUR 

za škodu či újmu případně vzniklou s dodáním předmětu plnění, včetně škody způsobené 

vadou předmětu plnění či další právní skutečností. Společnost ENVI-PUR nezodpovídá druhé 

smluvní straně za ušlý zisk ani za závazky Kupujícího vůči třetím stranám. Dále nezodpovídá 

za škody finanční vzniklé u Kupujícího z důvodu nedodržení povinností ze strany společnosti 

ENVI-PUR.  

10.3. Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že veškeré neuhrazené závazky Kupujícího vůči 

společnosti ENVI-PUR, bez ohledu na sjednanou lhůtu splatnosti, se stávají splatnými i dnem 

podání insolvenčního návrhu na Kupujícího nebo vstupem Kupujícího do likvidace.  

10.4. Práva a povinnosti neupravené v nabídce, se řídí v celém rozsahu těmito VOP. V případě 

rozdílné úpravy jednotlivých práv a povinností v nabídce a těmito VOP se stanovují následující 

pravidla aplikace dokumentů: v nabídce mohou být jednotlivá práva a povinnosti upravena 

odlišně od VOP a mají před ustanoveními VOP přednost. 

10.5. Tyto VOP a všechny smlouvy mezi Kupujícím a společností ENVI-PUR se řídí ustanovením 

Občanského zákoníku. 10.6 Obě smluvní strany vylučují shodně aplikaci ustanovení dle 

mailto:orders@envi-pur.com
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
https://ec.europa.eu/consumers/odr
https://evropskyspotrebitel.cz/
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§1799, §1800, §1805 odst. 2. Občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku. 

10.6. Pokud je některé z ustanovení těchto VOP neplatné, nebo se stane neplatným, ostatní 

ustanovení VOP tím nejsou dotčena. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP či 

navázaných kupních smluv jako nicotné či zdánlivé, posoudí se vliv takovéto vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně dle §576 Občanského zákoníku.  

10.7. Společnost ENVI-PUR a Kupující sjednávají, že písemnosti doručované druhé smluvní straně 

na základě uzavřeného smluvního vztahu nebo těchto VOP budou doručovány na adresy 

uvedené u jejích účastníků v distributorské smlouvě (v případě, je-li uzavřena) nebo ve 

veřejném rejstříku, případně uvedené v nabídce. Pro účely smluvního vztahu a těchto VOP 

se namísto ustanovení § 573 Občanského zákoníku uplatní následující pravidla. Jakýkoliv 

dopis, oznámení či jiný dokument v listinné podobě bude považován za doručený druhé 

smluvní straně, bude-li dané smluvní straně doručen na adresu uvedenou u smluvní strany 

ve veřejném rejstříku, či nabídce. V případě písemnosti zasílané provozovatelem poštovních 

služeb se má v pochybnostech za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou 

byla doručena pátý den po dni odeslání této písemnosti. Smluvní strany se zavazují 

informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů. 

10.8. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti ze smluvního vztahu vzniklého 

akceptací nabídky, či takto vzniklou smlouvu jako celek na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu společnosti ENVI-PUR. 

10.9. Pokud právní vztah mezi společností ENVI-PUR a Kupujícím bude právním vztahem s 

mezinárodním prvkem, kdy se v případě Kupujícího bude jednat o cizí právnickou osobu, cizí 

fyzickou podnikající či cizí fyzickou osobu, bude se uzavřený smluvní vztah, tyto VOP a právní 

vztahy z nich vzniklé řídit výlučně českým právem, resp. právním řádem České republiky. 

Společnost ENVI-PUR a Kupující výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží. Všechny spory budou řešeny věcně příslušným soudem České 

republiky. Místně příslušným soudem v České republice bude v těchto případech, ale i v 

případě, kdy se bude jednat o právní vztah s tuzemským subjektem, vždy obecný soud určený 

dle sídla společnosti ENVI-PUR zapsaného v obchodním rejstříku ke dni podání žaloby.  

10.10. V případě nesouladu, či odlišném výkladu těchto VOP s jejich překladem do cizího jazyka, se 

vždy použije znění VOP v českém jazyce. 

10.11. Tyto VOP vstupují v účinnost ode dne 1. 8. 2019 

 

V Soběslavi dne 1. 8. 2019 

Ing. Pavel Hnojna 

 


