NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LINPAC
1.

VÝKLAD POJMŮ

1.1

V těchto Podmínkách mají následující pojmy níže uvedený význam:

Pojem

Význam

Kupující:

znamená společnost LINPAC Packaging
Limited nebo jakoukoliv jinou Společnost
Skupiny, která je nakupujícím subjektem
pro účely těchto Podmínek;

Objednávka:

znamená písemný pokyn Kupujícího
Prodávajícímu k dodání zboží, zahrnující
tyto Podmínky;

Podmínky:

znamená
tyto
Kupujícího;

Prodávající:

znamená osobu, firmu nebo společnost
popsanou v Objednávce;

Služby:

znamená jakékoliv služby dohodnuté ve
Smlouvě za účelem jejich koupě
Kupujícím od Prodávajícího;

Smlouva:

znamená
Objednávku
zadanou
Kupujícím a přijatou Prodávajícím;

Společnost Skupiny:

znamená
jakoukoliv
holdingovou
společnost, přidruženou společnost nebo
dceřinou společnost Kupujícího;

Strany:

znamená Kupujícího a Prodávajícího a
Strana v jednotném čísle bude vykládána
obdobně; a

Zboží:

1.2

nákupní

podmínky

znamená
jakékoliv
zboží
(včetně
jakékoliv jeho části/jakýchkoliv jeho
částí) dohodnuté ve Smlouvě za účelem
jeho koupě Kupujícím od Prodávajícího.
V těchto Podmínkách budou odkazy na jakýkoliv zákon nebo zákonné ustanovení
vykládány jako odkaz na tento zákon nebo toto ustanovení v jeho případně
pozměněném, konsolidovaném, upraveném, rozšířeném, znovu přijatém nebo
nahrazeném znění, nevyžaduje-li kontext jinak.

1.3

V těchto Podmínkách zahrnují odkazy na mužský rod zároveň rod ženský a střední a
odkazy na jednotné číslo zahrnují číslo množné a naopak, tak jak připouští nebo
vyžaduje kontext.

1.4

Nadpisy v těchto Podmínkách nemají vliv na výklad těchto Podmínek.
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2.

POUŽITÍ TERMÍNŮ

2.1

Tyto Podmínky jsou jedinými podmínkami, za nichž je Kupující připraven jednat s
Prodávajícím, a řídí se jimi veškeré Smlouvy uzavřené mezi Stranami, přičemž použití
jakýchkoliv jiných podmínek je zcela vyloučeno. Žádné jiné podmínky, které budou k
nabídce, uznání nebo přijetí objednávky, ke specifikaci nebo podobnému dokumentu
Prodávajícího doplněny, dodány spolu s nimi nebo v nich obsaženy, nebudou součástí
Smlouvy a Prodávající se vzdává jakéhokoliv práva, kterého by se jinak mohl dovolávat
na základě takových podmínek.

2.2

Každá Objednávka učiněná Kupujícím bude pokládána za nabídku Kupujícího na koupi
Zboží a/nebo Služeb na základě těchto Podmínek a žádná Objednávka nebude přijata,
dokud Prodávající nabídku zcela nebo částečně nepřijme, a to buď výslovně sdělením
o jejím přijetí, nebo konkludentně vyplněním Objednávky.

2.3

Tyto Podmínky platí pro všechny Smlouvy uzavřené mezi Stranami a jakákoliv
odchylka od těchto Podmínek nebude účinná, pokud nebude výslovně písemně
dohodnuta a podepsána finančním kontrolorem nebo viceprezidentem Kupujícího.

3.

KVALITA A KONTROLA

3.1

Kvalita, množství a popis Zboží a/nebo Služeb se bude řídit těmito Podmínkami, bude
odpovídat specifikaci v Objednávce a/nebo jakékoliv příslušné specifikaci dodané
Kupujícím Prodávajícímu.

3.2

Prodávající bude jednat v souladu se všemi platnými předpisy nebo jinými právními
požadavky týkajícími se výroby, obalu, balení a dodávky Zboží a poskytování Služeb.

3.3

Kupující bude mít právo zkontrolovat a odzkoušet Zboží kdykoli před dodáním Zboží a
Prodávající poskytne Kupujícímu veškeré pomůcky, které Kupující může pro kontrolu a
odzkoušení Zboží rozumně požadovat.

3.4

Pokud Kupující dojde na základě výsledků této kontroly nebo odzkoušení k názoru, že
Zboží není v souladu nebo že pravděpodobně není v souladu s Objednávkou nebo s
jakoukoliv specifikací a/nebo vzory, které Kupující dodal nebo sdělil Prodávajícímu,
bude Kupující informovat Prodávajícího a bude mít právo Zboží buď odmítnout, nebo
umožnit Prodávajícímu, aby bezodkladně učinil kroky nutné pro zajištění takového
souladu, a Kupující bude mít navíc právo požadovat další odzkoušení a kontrolu při
své účasti.

3.5

Bez ohledu na tuto kontrolu nebo odzkoušení bude Prodávající i nadále za Zboží plně
odpovědný a jakákoliv kontrola nebo odzkoušení nezmenší rozsah ani se jiným
způsobem nedotkne závazků Prodávajícího podle této Smlouvy.

3.6

Od data dodání bude mít Kupující k dispozici dobu přiměřenou okolnostem, během níž
určí, zda Zboží odpovídá údajům uvedeným v Objednávce a zda je potom přijme nebo
odmítne.

3.7

Nebude-li jakékoliv Zboží v souladu s ustanoveními uvedenými v Podmínce 3, bude
Kupující oprávněn použít jakýkoliv prostředek nebo více prostředků zjednání nápravy
uvedených v Podmínce 12.

4.

ZÁRUKY A NÁHRADA ŠKODY

4.1

Prodávající zaručuje Kupujícímu, že Zboží:
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4.1.1

bude mít uspokojivou kvalitu (ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů) a bude vhodné pro jakýkoliv účel předpokládaný
Prodávajícím nebo oznámený Prodávajícímu Kupujícím písemně v okamžiku
zadání Objednávky;

4.1.2

bude bez jakýchkoliv vad designu, materiálu a řemeslného zpracování;

4.1.3

bude v souladu s jakoukoliv relevantní specifikací nebo vzorem poskytnutými
Kupujícím Prodávajícímu; a

4.1.4

bude v souladu se všemi zákonnými požadavky a nařízeními týkajícími se
prodeje Zboží.

4.2

Prodávající zaručuje Kupujícímu, že Služby budou provedeny příslušně kvalifikovanými
a vyškolenými pracovníky, s náležitou péčí, ve vysokém standardu jakosti, který může
Kupující rozumně očekávat za všech okolností. V případech, kdy to bude vhodné,
dodavatel doloží plnění v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 2023/2006 o správné
výrobní praxi a všemi jeho platnými změnami, doplňky a revizemi.

4.3

Prodávající nahradí Kupujícímu v celém rozsahu škodu z veškerých přímých,
nepřímých nebo následných závazků (přičemž všechny tyto tři termíny zahrnují bez
omezení ušlý zisk, ušlé obchodní příležitosti, snížení goodwillu a podobné ztráty),
ztráty, škody, újmy, náklady a výdaje, (včetně odměn za právní služby a jiných
profesních poplatků a výdajů), které budou uloženy nebo vzniknou Kupujícímu či jím
budou zaplaceny v důsledku nebo v souvislosti s:
4.3.1

porušením jakékoliv záruky poskytnuté Prodávajícím v souvislosti se Zbožím
nebo Službami;

4.3.2

porušením nebo údajným porušením jakýchkoliv práv duševního vlastnictví
způsobených užíváním, výrobou nebo dodávkou Zboží;

4.3.3

jakýmkoliv konáním nebo nekonáním Prodávajícího nebo jeho zaměstnanců,
zmocněnců nebo subdodavatelů při dodávkách a instalaci Zboží;

4.3.4

jakýmkoliv konáním nebo nekonáním pracovníků Prodávajícího v souvislosti s
poskytováním Služeb; a

4.3.5

jakýmkoliv nárokem uplatněným proti Kupujícímu ohledně jakéhokoliv závazku,
ztráty, škody, újmy, nákladů nebo výdajů vzniklých zaměstnancům nebo
zmocněncům nebo jakémukoliv zákazníkovi Kupujícího nebo třetí osobě, pokud
takový závazek, ztráta, škoda, újma, náklady nebo výdaje jsou způsobeny
užíváním Zboží, vztahují se k užívání Zboží nebo vzniknou z užívání Zboží v
důsledku přímého nebo nepřímého porušení nebo nedbalého plnění nebo
neplnění či prodlení s plněním podmínek Smlouvy Prodávajícím.

5.

DODÁVKY

5.1

Zboží bude dodáno a/nebo Služby budou poskytnuty do místa/v místě podnikání
Kupujícího nebo do jiného místa/v jiném místě dodání, které musí být písemně
schváleno Kupujícím před dodáním Zboží/poskytnutím Služeb. Prodávající vyloží Zboží
podle pokynů Kupujícího. Prodávající dodá zboží řádně a bezpečně zabalené pro
dodání, zřetelně označené a opatřené dodacím listem se srozumitelným popisem
Zboží a uvedením čísla Objednávky.

5.2

Termín dodání zboží bude uveden v Objednávce, případně – pokud termín uveden
nebude – uskuteční se dodávka do 28 dní od Objednávky.
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5.3

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu při odeslání Zboží a/nebo poskytnutí Služeb,
avšak odešle ji samostatně. Ve všech fakturách bude uvedeno číslo Objednávky, k níž
se faktura vztahuje.

5.4

Prodávající zajistí, aby byl ke každé dodávce připojen dodací list obsahující mimo jiné
číslo objednávky, datum objednávky, počet balení a obsah a v případě částečné
dodávky zbývající množství, které má být dodáno. Případně musí být rovněž dodáno
osvědčení o analýze s výsledky zkoušek vztahujících se k dodávce. Dodávka nebude
považována za uskutečněnou, dokud nebude Zboží obdrženo v místě specifikovaném
v Objednávce a řádně zmocněný zaměstnanec Kupujícího nepřipojí svůj podpis na
důkaz jeho totožnosti. Jakýkoliv podpis dokládající totožnost Zboží nebude znamenat,
že Kupující Zboží prohlédl ani že Zboží odpovídá požadavkům uvedeným v
Objednávce.

5.5

Podstatná je doba dodávky.

5.6

Pokud není stanoveno Kupujícím v Objednávce jinak, Kupující bude přijímat dodávky
pouze v obvyklých pracovních hodinách.

5.7

Pokud Zboží nebude dodáno nebo Služby nebudou poskytnuty ve stanoveném
termínu, vyhrazuje si Kupující právo, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jeho jiná
případná práva,
(a)

zcela nebo částečně odstoupit od Smlouvy;

(b)

odmítnout přijmout jakoukoliv následující dodávku Zboží nebo poskytnutí
Služeb, které se Prodávající pokusí uskutečnit;

(c)

požadovat od Prodávajícího náhradu jakýchkoliv výdajů, které Kupujícímu
důvodně vznikly při zajištění náhradního Zboží/Služeb od jiného dodavatele;
a

(d)

uplatnit nárok na náhradu škody za jakékoliv další náklady, ztráty nebo
výdaje, které Kupujícímu vznikly a jejichž vznik lze jakýmkoliv způsobem
přičítat skutečnosti, že Prodávající nedodal Zboží/neposkytl Služby ve
stanoveném termínu.

5.8

Požaduje-li Prodávající, aby Kupující vrátil Prodávajícímu jakýkoliv obalový materiál,
musí být tato skutečnost jasně uvedena v jakémkoliv dodacím listu dodaném
Kupujícímu a tento obalový materiál bude vrácen Prodávajícímu pouze na náklady
Prodávajícího.

5.9

Pokud se Kupující písemně zaváže, že přijme dodávku nebo plnění po částech, bude
Smlouva vykládána s ohledem na každou část jako jediná smlouva. Pokud ovšem
Prodávající jakoukoliv část nedodá nebo nesplní, je Kupující oprávněn dle své volby
odstoupit od celé Smlouvy.

5.10

Je-li Kupujícímu dodáno větší než jím objednané množství Zboží, Kupující není
povinen zaplatit za přebytečné zboží a Prodávající nese a ponese riziko za jakékoliv
přebytečné Zboží a toto Zboží bude moci být vráceno na náklady Prodávajícího.

5.11

Zboží bude dodáno bezpečně a bez rizika vzniku škod na zdraví zaměstnanců
Kupujícího nebo na majetku Kupujícího a bez rizika vzniku škod na zdraví a majetku
jakékoliv třetí osoby. Prodávající bude jednat vždy v souladu se všemi zdravotními a
bezpečnostními právními předpisy a zejména (bez omezení výše uvedeného)
Prodávající poskytne zaměstnancům Kupujícího v místě dodání veškeré relevantní
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údaje a informace nutné pro bezpečné převzetí, rozbalení, skladování a užívání Zboží
nebo údaje a informace nutné v souvislosti s bezpečným provozem nebo poskytováním
Služeb.
6.

RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKEM
Rizika spojená se Zbožím nese Prodávající do okamžiku úplného dodání Kupujícímu
(včetně vykládky a naskládání), kdy vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující.

7.

CENA

7.1

Cena Zboží a/nebo Služeb bude stanovena v Objednávce, a pokud Kupující písemně
neschválí jinak, bude stanovena bez DPH a jakékoliv jiné daně z prodeje zboží nebo
poskytování služeb odváděné nebo splatné v souvislosti se Zbožím a/nebo Službami,
ale včetně veškerých ostatních poplatků včetně poplatků za balení, obaly, transport,
přepravu, pojištění a dodávky a včetně cel a odvodů nebo jiných poplatků.

7.2

Kupující nebude akceptovat žádnou změnu ceny ani poplatky navíc.

7.3

Kupující bude mít právo na jakékoliv slevy za rychlou platbu, hromadné objednávky
nebo množstevní slevy obvykle poskytované Prodávajícím, bez ohledu na to, zda jsou
uvedeny v jeho vlastních prodejních podmínkách či nikoli.

8.

PLATBA

8.1

Kupující zaplatí cenu Zboží a/nebo Služeb do 90 dní po konci měsíce, v němž bylo
dodáno Zboží nebo poskytnuty služby. Strany se dohodly, že pokud se dříve dohodly
na platební lhůtě delší než 60 dní po konci měsíce, v němž bylo dodáno Zboží nebo
poskytnuty Služby, budou nadále dodržovat tyto existující podmínky a ustanovení 8.1
těchto Podmínek se neuplatní.

8.2

Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo prostředek zjednání nápravy,
Kupující si vyhrazuje právo započíst jakoukoliv částku, kterou bude kdykoli dlužit
Prodávající Kupujícímu, proti jakékoliv splatné částce, kterou bude podle Smlouvy
dlužit Kupující Prodávajícímu.

9.

POVINNOST MLČENLIVOSTI
Prodávající bude dodržovat přísnou mlčenlivost o veškerém technickém nebo
obchodním know-how, o všech specifikacích, vynálezech, procesech nebo iniciativách,
které mají důvěrnou povahu a o kterých Prodávajícího informoval Kupující nebo jeho
zmocněnci, jakož i o jakýchkoliv jiných důvěrných informacích týkajících se obchodní
činnosti Kupujícího nebo jeho výrobků, které Prodávající získá, a Prodávající sdělí
takové důvěrné informace pouze těm svým zaměstnancům, zmocněncům nebo
subdodavatelům, kteří je musí znát za účelem plnění závazků Prodávajícího vůči
Kupujícímu podle těchto Podmínek, a zajistí, aby tito zaměstnanci, zmocněnci nebo
subdodavatelé byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti, jíž je vázán Prodávající.

10.

MAJETEK KUPUJÍCÍHO
Materiály, zařízení, nástroje, licí formy, formy, autorská práva, práva k designu a
veškeré jiné formy duševního vlastnictví ke všem výkresům, specifikacím a údajům
poskytnutým Kupujícím Prodávajícímu, nebo ty, které nebyly poskytnuty tímto
způsobem, ale jsou užívány Prodávajícím specificky při výrobě Zboží, jsou a vždy
zůstanou výlučným vlastnictvím Kupujícího a budou v bezpečné úschově Prodávajícího
na jeho riziko. Prodávající je bude spravovat a udržovat v dobrém stavu, dokud
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nebudou vráceny Kupujícímu, a nebude s nimi nakládat jiným způsobem než v souladu
s písemnými pokyny Kupujícího ani je nebude užívat jiným způsobem, než jak ho
písemně pověřil Kupující.
11.

UKONČENÍ SMLOUVY

11.1

Kupující bude mít právo kdykoli a z jakéhokoliv důvodu ukončit celou Smlouvu nebo
její část písemnou výpovědí Prodávajícímu, načež bude veškerá práce na základě
Smlouvy přerušena a Kupující zaplatí Prodávajícímu přiměřenou a rozumnou náhradu
za rozpracovanou práci v době ukončení Smlouvy, přičemž tato náhrada nebude
zahrnovat ztrátu předpokládaného zisku nebo jakoukoliv následnou ztrátu.

11.2

Kupující bude mít kdykoli právo okamžitě ukončit Smlouvu písemnou výpovědí danou
Prodávajícímu, pokud:
(a)

Prodávající poruší jakoukoliv z podmínek příslušné Smlouvy;

(b)

je jakýkoliv majetek Prodávajícího zabaven, postižen exekucí nebo je
ohledně jakéhokoliv jeho majetku zahájeno jiné řízení;

(c)

Prodávající obdrží rozhodnutí o prohlášení konkursu nebo uzavře se svými
věřiteli jakoukoliv dohodu nebo dohodu o vyrovnání nebo jinak využije výhod
jakéhokoliv zákonného ustanovení, které je v dané době účinné pro
oddlužení insolventních dlužníků nebo (pokud je právnickou osobou) svolá
schůzi věřitelů (formální či neformální), nebo vstoupí do likvidace
(dobrovolné či nucené) kromě dobrovolné likvidace v případě solventnosti
pouze za účelem restrukturalizace nebo fúze, nebo byl ohledně jeho
podniku nebo jeho části jmenován správce konkursní podstaty a/nebo
insolvenční správce, likvidátor nebo nucený správce, nebo bylo schváleno
rozhodnutí o likvidaci Prodávajícího nebo byl podán návrh na jeho likvidaci
k jakémukoliv soudu, příp. návrh na vydání rozhodnutí o zavedení nucené
správy, nebo bylo zahájeno jakákoliv řízení v souvislosti s platební
neschopností nebo eventuální platební neschopností Prodávajícího;

(d)

Prodávající ukončí svou podnikatelskou činnost nebo hrozí, že ji ukončí;
nebo

(e)

finanční postavení Prodávajícího se zhorší do takové míry, že podle názoru
Kupujícího je ohrožena schopnost Prodávajícího odpovídajícím způsobem
plnit závazky vyplývající ze Smlouvy.

11.3

Ukončením Smlouvy (ať již jakýmkoliv způsobem) však nebudou dotčena práva a
povinnosti Kupujícího vzniklá před jejím ukončením. Tyto Podmínky, které jsou
výslovně nebo konkludentně účinné po ukončení Smlouvy, budou i nadále
vymahatelné bez ohledu na ukončení Smlouvy.

12.

PROSTŘEDKY ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY

12.1

Pokud nebude jakékoliv Zboží dodáno nebo pokud nebudou jakékoliv Služby
poskytnuty nebo Prodávající nebude jednat v souladu s jakoukoliv podmínkou těchto
Podmínek, bude Kupující oprávněn, aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo
prostředek zjednání nápravy Kupujícího, použít podle svého uvážení jakýkoliv nebo
více z následujících prostředků nápravy, bez ohledu na to, zda Kupující přijal
jakoukoliv část Zboží nebo Služeb, či nikoli:
(a)
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13.

(b)

odmítnout Zboží (zcela nebo částečně) a vrátit ho Prodávajícímu na riziko a
náklady Prodávajícího s tím, že Prodávající neprodleně vrátí v plné výši
částku, která byla zaplacena za tímto způsobem vrácené Zboží;

(c)

podle volby Kupujícího nabídnout Prodávajícímu příležitost buď zhojit
jakoukoliv vadu Zboží na náklady Prodávajícího, nebo dodat náhradní Zboží
a provést veškerou ostatní nutnou práci, aby bylo zajištěno splnění
podmínek Smlouvy;

(d)

odmítnout přijetí jakýchkoliv dalších dodávek Zboží nebo poskytování
Služeb, a to bez jakékoliv odpovědnosti vůči Prodávajícímu;

(e)

provést na náklady Prodávajícího jakoukoliv práci nutnou pro zajištění
souladu Zboží a/nebo Služeb se Smlouvou;

(f)

uplatnit nárok na náhradu škody, kterou Kupující utrpěl v důsledku jednoho
či několikanásobného porušení Smlouvy Prodávajícím; a

(g)

vystavit Prodávajícímu fakturu na standardní správní poplatek ve výši 100 £
za každou situaci, kdy se Kupující musí obrátit na Prodávajícího za účelem
opravy chyb Prodávajícího podle těchto Podmínek.

POSTOUPENÍ

13.1

Prodávající není oprávněn postoupit Smlouvu
předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

13.2

Kupující může postoupit Smlouvu nebo jakoukoliv její část jakékoliv osobě, firmě nebo
společnosti.

14.
14.1

15.

nebo

jakoukoliv

její

část

bez

PRODEJ SPOLEČNOSTI SKUPINY
V případě, že Kupující prodá jakoukoliv Společnost Skupiny (prodejem obchodních
podílů nebo prodejem v podstatě všech podniků a aktiv některé Společnosti Skupiny
(„Prodaná společnost“) se Prodávající zavazuje, že (na základě uvážení Kupujícího)
buď:
(a)

sníží celkové množství Zboží, které Prodávající dal k dispozici Kupujícímu, o
množství Zboží, které Kupující umístil do Prodané společnosti za podmínek
této Smlouvy; nebo

(b)

znovu přidělí množství Zboží, které dal Prodávající k dispozici Kupujícímu,
Prodané společnosti nebo jiným Společnostem Skupiny v rámci Skupiny
Kupujícího.

PROTIKORUPČNÍ UJEDNÁNÍ
Prodávající prohlašuje vůči Kupujícímu, že vždy po dobu trvání této Smlouvy bude
jednat zcela v souladu s požadavky § 49 ve spojení s § 44 zákona č. 513/1991,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které upravují podplácení jako
nekalosoutěžní jednání. Tímto bere na vědomí, že aniž by tím byl dotčen jakýkoliv jiný
prostředek zjednání nápravy, který může Kupující uplatnit proti Prodávajícímu
z důvodu porušení tohoto prohlášení, bude Kupující v případě jakéhokoliv porušení
tohoto prohlášení okamžitě oprávněn ukončit tuto Smlouvu bez jakéhokoliv dalšího
závazku nebo odpovědnosti vůči Prodávajícímu.

M.5928117.4

7

8

16.

VYŠŠÍ MOC
Kupující si vyhrazuje právo odložit datum dodávky nebo platby nebo zrušit Smlouvu či
snížit objem objednaného Zboží, pokud mu v podnikatelské činnosti brání nebo
způsobují její zpoždění okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu, jako jsou zejména,
nikoliv však výlučně, přírodní katastrofy, vládní opatření, válka nebo národní stav
nouze, teroristické útoky, protestní akce, povstání, občanské nepokoje, požár, výbuch,
povodeň, epidemie, nevpuštění do práce, stávky nebo jiné pracovní spory (vztahující
se k pracovníkům některé ze Stran, či nikoli), nebo omezení či prodlení, která mají
dopad na přepravce, nebo nemožnost zajištění dodávek adekvátních nebo vhodných
materiálů nebo prodlení s jejich zajištěním.

17.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

17.1

Jakékoliv právo nebo prostředek zjednání nápravy Kupujícího podle Smlouvy nemá vliv
na jakékoliv jiné právo nebo prostředek zjednání nápravy Kupujícího, ať již vyplývá ze
Smlouvy či nikoli.

17.2

Pokud jakýkoliv soud nebo tribunál nebo správní orgán příslušného právního řádu
shledá jakékoliv ustanovení Smlouvy zcela nebo částečně protiprávním, neúčinným,
absolutně či relativně neplatným, nevymahatelným nebo nepřiměřeným, bude toto
ustanovení v rozsahu této protiprávnosti, neúčinnosti, absolutní či relativní neplatnosti,
nevymahatelnosti nebo nepřiměřenosti pokládáno za oddělitelné a ostatní ustanovení
Smlouvy a zbývající část příslušného ustanovení budou nadále zcela platné a účinné.

17.3

Pokud Kupující nebude vymáhat jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo bude v prodlení
s jeho vymáháním či ho bude vymáhat jen částečně, nebude tato skutečnost vykládána
jako vzdání se jakýchkoliv jiných práv Kupujícího podle Smlouvy.

17.4

Jakékoliv vzdání se uplatnění jakéhokoliv porušení nebo prodlení Prodávajícího
Kupujícím na základě jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nebude pokládáno za vzdání se
jakéhokoliv následného porušení nebo prodlení a ostatní podmínky Smlouvy jím
nebudou nijak dotčeny.

17.5

Vznik, existence, výklad, provádění, platnost a veškeré aspekty Smlouvy se budou řídit
právem České republiky. Příslušnými soudy s nevýlučnou příslušností budou soudy
České republiky.
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