změn, platných a účinných ke dni uzavření
Rámcové smlouvy;

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
O PRODEJI ZBOŽÍ A
O ZAJIŠTĚNÍ PROPAGACE

„Provozovna“
znamená
provozovnu
Zákazníka
specifikovanou v Rámcové smlouvě, ve které
bude Zákazník prodávat svým zákazníkům
(spotřebitelům) Zboží a výrobky ze Zboží;

Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní
podmínky“) vydává obchodní společnost NORDBEANS
s.r.o., IČO: 043 27 250, se sídlem: 1. máje 868/11,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
sp. zn.: C 36134, (dále jen jako „Pražírna“), a upravují
smluvní vztahy vyplývající z rámcové smlouvy o prodeji
zboží a o zajištění propagace (dále jen jako „Rámcová
smlouva“) a z jednotlivých kupních smluv o prodeji
zboží (dále jen jako „Kupní smlouvy“ nebo jednotlivě
jako „Kupní smlouva“) to vše uzavřené mezi Pražírnou
jako prodávajícím a kupujícím (dále jen jako
„Zákazník“), (Pražírna a Zákazník dále společně také
jako „Smluvní Strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní
Strana“). Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí Rámcové smlouvy a veškerých Kupních smluv.
1.

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1.

Definice. Pojmy uvedené v Rámcové smlouvě a
v Obchodních podmínkách psané s velkým
počátečním
písmenem,
v jednotném
i množném čísle, mají pro účely Rámcové
smlouvy význam definovaný v Rámcové
smlouvě nebo v tomto článku 1.1.:

„Ceník“
znamená ceník Pražírny obsahující ceny
Zboží. Ceník je k dispozici na internetových
stránkách Pražírny: www.nordbeans.cz
(v sekci velkoobchod). Pražírna je oprávněna
Ceník podle svého uvážení aktualizovat.
„Zboží“
znamenají produkty:
(i) z kávového zrna vyrobené Pražírnou,
určené k další přípravě a zpracování u
Zákazníka a jejich nabízení spotřebitelům,
stejně jako
(ii) z kávového zrna nevyrobené Pražírnou,
určené Pražírnou k další přípravě a
zpracování u Zákazníka a jejich nabízení
spotřebitelům, a
(ii) které nemají svůj původ v kávovém zrnu a
jsou prodávány a distribuovány Pražírnou a
určeny pro konzumaci spotřebitelů, jako
například čaje a další;

„Doplňkové služby“
znamenají služby poskytované Pražírnou
Zákazníkovi v souvislosti prodejem Zboží, a to
například: školení personálu, servis kávovarů,
marketingová
podpora,
workshopy,
zapůjčení vybavení (šálků, lžiček apod.).

1.2.

Členění Rámcové smlouvy a Obchodních
podmínek. Členění Rámcové smlouvy a
Obchodních podmínek do článků a odstavců a
zařazení nadpisů v Rámcové smlouvě je
použito pouze pro přehlednost a orientaci a v
žádném případě nedefinuje, neomezuje ani
nepopisuje rozsah Rámcové smlouvy ani úmysl
Smluvních Stran, pokud jde o jakékoliv její
ustanovení.

1.3.

Významy. Na příslušných místech Rámcové
smlouvy budou slova označující jednotné číslo
znamenat i množné číslo a naopak. Slova
označující mužský rod budou znamenat
i ženský a střední rod s tou výhradou, pokud by
tak bylo proti smyslu samotného ujednání.

1.4.

Odkazy na zákony a jiné odkazy. Odkazy na
jakýkoliv zákon budou znamenat odkaz na
tento zákon tak, jak bude v budoucnu
novelizován, schválen v novém znění či
nahrazen (ať už před nebo po dni podpisu
Rámcové smlouvy), a budou zahrnovat
jakákoliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené
právní předpisy vydané na základě takového
zákona.

„Konkurenční zboží“
znamená produkty, které jsou na trhu (bez
územního a časového rozlišení) v postavení
konkurenčního zboží ke Zboží Pražírny,
anebo jsou v postavení zboží blízkého zboží
konkurenčního ke Zboží Pražírny. Jedná se
zejména o kávu, výrobky z kávového zrna,
náhražky výrobků z kávového zrna, čaje,
náhražky čajů, anebo jiné teplé nápoje, které
spotřebitel volí na místo kávy;
„Kupní cena“
znamená kupní cenu za Zboží a je stanovena
dle Rámcové smlouvy;
„Občanský zákoník“
znamená zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a

1.5.

Výklad Rámcové smlouvy. Uvedené se však
nevztahuje na výklad Rámcové smlouvy tak, jak
byla bez znalosti budoucí zákonné úpravy
Smluvními Stranami uzavřena, a dále pokud by
zároveň změna zákona představovala i změnu
ve vzájemných závazcích mezi Smluvními
Stranami, aniž by tato změna byla případně
Smluvními Stranami i vzájemně vyrovnána.

2.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

2.1.

Zboží bude Pražírna dodávat Zákazníkovi na
základě jednotlivých objednávek Zákazníka.
Zákazník může Zboží objednávat některým z
následujících způsobů:
(a) elektronickou poštou na emailové
adrese: objednavky@nordbeans.cz,
(b) telefonicky na tel. čísle: 724 866 650,
(c) osobně prostřednictvím obchodních
zástupců Pražírny,
(d) na internetových stránkách Pražírny
www.nordbeans.cz
(v sekci
pro
velkoobchodní zákazníky).

2.2.

Objednávka musí obsahovat: obchodní firmu
nebo jméno a příjmení Zákazníka, IČO, adresu
sídla nebo místa podnikání, adresu místa
dodání Zboží (pokud se liší od adresy sídla nebo
místa podnikání Zákazníka), označení a
množství požadovaného Zboží, jméno a
příjmení osoby oprávněné za Zákazníka převzít
Zboží a telefonický kontakt na tuto osobu.

3.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.

Kupní smlouvou Pražírna prodává Zákazníkovi
Zboží specifikované v dodacím listě a Zákazník
toto Zboží od Pražírny kupuje a zavazuje se za
ně zaplatit Pražírně Kupní cenu.

3.2.

Pražírna sama nebo prostřednictvím zasílatele
dodá Zákazníkovi objednané Zboží na adresu
sídla nebo místa podnikání Zákazníka nebo na
adresu dodání, pokud ji Zákazník v objednávce
uvede, a to nejpozději do čtyř (4) dnů ode dne,
kdy Pražírna obdrží objednávku Zákazníka,
která bude v souladu s výše uvedenými
požadavky. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude
možné, aby Pražírna objednané Zboží
Zákazníkovi dodala, bude o tom Pražírna bez
zbytečného odkladu Zákazníka informovat a
Kupní smlouva nebude uzavřena. Tím není
vyloučeno, aby Pražírna a Zákazník následně
sjednali uzavření Kupní smlouvy za jiných
podmínek.

3.3.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy
Zákazník převezme Zboží.

3.4.

Zákazník je povinen dodané Zboží převzít,
svým podpisem potvrdit převzetí Zboží na
přepravním dokladu (dodacím listě) a tento
doklad předat osobě, která Zboží doručila.
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Pokud Zákazník bezdůvodně nepřevezme
dodané Zboží, je Pražírna oprávněna
požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní
pokuty ve výši 50 % z Kupní ceny dodaného
Zboží, minimálně však ve výši 5000 Kč.
4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZAPOČTENÍ

4.1.

Pokud není v Rámcové smlouvě či jiné dohodě
Smluvních Stran dohodnuto jinak, je Zákazník
povinen zaplatit Kupní cenu hotově při předání
Zboží nebo předem bezhotovostně na účet
Pražírny uvedený na internetových stránkách
Pražírny (v sekci Velkoobchod). V případě
platby předem účet na Pražírny bude Zboží
odesláno Zákazníkovi až po připsání
odpovídající částky (tj. Kupní ceny) na účet
Pražírny. Při předání Zboží ve výdejním místě
Pražírny (tj. na adrese: Ruprechtická 365/55,
Liberec 1) může Zákazník zaplatit Kupní cenu
za Zboží hotově nebo platební kartou.

4.2.

Zákazník není oprávněn započíst žádnou svoji
pohledávku vůči Pražírně proti pohledávce
Pražírny vůči Zákazníkovi na úhradu Kupní
ceny.

4.3.

Veškeré platby podle Rámcové smlouvy nebo
kterékoli Kupní smlouvy jsou sjednány jako
prosty DPH, přičemž DPH bude přičteno ke
každé platbě ve výši a způsobem podle v den
uskutečnění zdanitelného plnění platných
předpisů na úseku plateb a vypořádání daně
z přidané hodnoty.

5.

VADY ZBOŽÍ

5.1.

Neprodleně po převzetí Zboží je Zákazník
povinen Zboží prohlédnout a zkontrolovat (a to
zejména množství a kvalitu Zboží a
neporušenost obalů Zboží) a nejpozději do pěti
(5) dnů ode dne převzetí Zboží písemně sdělit
Pražírně případné vady Zboží. K později
uplatněným vadám, které mohl Zákazník zjistit
při výše zmíněné kontrole, se nepřihlíží.

5.2.

Smluvní strany sjednávají, že vady Zboží může
Zákazník u Pražírny reklamovat nejpozději do
konce doby trvanlivosti vyznačené na Zboží.
Tím není dotčeno ustanovení článku 5.1. výše.

6.

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

6.1.

Po celou dobu platnosti Rámcové smlouvy se
Zákazník zavazuje, že:
(i)

bude se Zbožím nakládat, Zboží zpracovávat
a prodávat svým zákazníkům vždy v souladu
s pokyny a instrukcemi Pražírny a v souladu
s návody pro používání Zboží;

(ii)

bude dodržovat technologické postupy
stanovené Pražírnou pro zpracování Zboží a

zejména nebude při přípravě nápojů
z kávového
zrna,
náhražek
nápojů
z kávového zrna, čajů, náhražek čajů, anebo
jiných teplých nápojů kombinovat Zboží
s Konkurenčním zbožím a nebude ani
kombinovat různé druhy Zboží, pokud to není
v souladu
s technologickým
postupem
stanoveným Pražírnou;

7.2.

Výpůjčka
Doplňkových
předmětů
je
neoddělitelně spojena s odebíráním Zboží.
Jednou ze základních podmínek pro výpůjčku
Doplňkových předmětu je, že Zákazník plní svůj
závazek odebírat od Pražírny Zboží v souladu
s Rámcovou smlouvou.

7.3.

V případě zániku Rámcové smlouvy je Zákazník
povinen převzaté Doplňkové předměty vrátit
Pražírně, a to nejpozději do pěti dnů od data
zániku Rámcové smlouvy ve výdejním místě
Pražírny uvedeném v článku 4.1. výše.
V případě, že Zákazník převzaté Doplňkové
předměty nebo jejich část Pražírně ve výše
uvedené lhůtě nevrátí, je Zákazník povinen
nejpozději do deseti dnů od data zániku
Rámcové smlouvy uhradit Pražírně cenu
nevrácených Doplňkových předmětů určenou
podle ceníku Doplňkových předmětů, který
bude Pražírna zveřejňovat na svých
internetových stránkách: www.nordbeans.cz,
v sekci: velkoobchod.

7.4.

Po zániku Rámcové smlouvy není Zákazník
v žádném případě oprávněn používat
Doplňkové předměty.

7.5.

Za účelem podpory Zákazníka a podpory
prodeje Zboží bude Pražírna poskytovat
Zákazníkovi Doplňkové služby za podmínek
stanovených
v těchto
Obchodních
podmínkách a v Rámcové smlouvě. Cena za
Doplňkové služby bude zahrnuta v ceně za
dodané Zboží.

(iii) bude používat veškeré vybavení a propagační
a spotřební předměty poskytnuté Pražírnou
výlučně k nabídce, přípravě, prodeji a
propagaci Zboží a obchodní firmy Pražírny; a
(iv) zajistí, aby v Provozovně nebylo nabízeno
Konkurenční Zboží.
6.2.

Bez předchozího písemného souhlasu Pražírny
není Zákazník oprávněn postoupit na třetí
osobu (i) jakoukoli pohledávku vyplývající
z Rámcové smlouvy a z kterékoli Kupní
smlouvy nebo její část, ani (ii) Rámcovou
smlouvu nebo její část, a ani (iii) kteroukoli
Kupní smlouvu nebo její část.

6.3.

Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na
Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy
Zákazník převezme Zboží.
Pokud dojde k zániku Rámcové smlouvy a
Zákazník bude mít ve své dispozici Zboží, za
které dosud nebyla zcela uhrazena Kupní cena,
je Zákazník povinen nejpozději do pěti dnů od
data zániku Rámcové smlouvy ve výdejním
místě Pražírny uvedeném v článku 4.1. výše
vrátit Pražírně takové nezaplacené Zboží.
Jestliže však v den zániku Rámcové smlouvy
bude zbývat do konce doby trvanlivosti
vyznačené na předmětném Zboží doba kratší
než jeden měsíc, není Zákazník povinen takové
Zboží vrátit Pražírně, ale je povinen
neprodleně Pražírně uhradit Kupní cenu za
takové Zboží.

7.

VÝPŮJČKA DOPLŇKOVÝCH PŘEDMĚTŮ A
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

7.1.

Za účelem podpory Zákazníka a podpory
prodeje Zboží může Pražírna podle svého
uvážení a po dohodě se Zákazníkem přenechat
Zákazníkovi k užívání doplňkové předměty
související s přípravou a prodejem Zboží
(například lžičky, šálky, podšálky, atd.) (dále jen
„Doplňkové předměty“). Smlouva o výpůjčce
Doplňkových předmětů bude uzavřena
převzetím těchto Doplňkových předmětů
Zákazníkem. Zákazník je povinen převzetí
Doplňkových předmětů potvrdit svým
podpisem na přepravním dokladu (dodacím
listě) a tento doklad předat osobě, která
Doplňkové předměty doručila.

Poskytování
Doplňkových
služeb
je
neoddělitelně spojeno s odebíráním Zboží.
Poskytování Doplňkových služeb je podmíněno
tím, že Zákazník plní svůj závazek odebírat od
Pražírny Zboží v souladu
s Rámcovou
smlouvou a že Zákazník plní i všechny ostatní
povinnosti stanovené v těchto Obchodních
podmínkách a v Rámcové smlouvě.
8.

MLČENLIVOST A ZÁKAZ POŠKOZOVÁNÍ
DOBRÉHO JMÉNA

8.1.

Smluvní Strany se zavazují zachovat
mlčenlivost o všech součástech Rámcové
smlouvy. Zákazník se dále zavazuje zachovat
mlčenlivost ohledně obchodního tajemství
Pražírny, které ji bylo zpřístupněno při jednání
o Rámcové smlouvě, popřípadě ji bude
zpřístupněno při plnění na Rámcovou smlouvu.
Za obchodní tajemství se považují i podmínky
Rámcové smlouvy a plnění podle Rámcové
smlouvy ze strany Pražírny.

8.2.

Zákazník se zavazuje, že po celou dobu
platnosti Rámcové smlouvy a po dobu šesti (6)
měsíců ode dne ukončení Rámcové smlouvy se
zdrží:
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(i)

(ii)

jakýchkoliv projevů na adresu Pražírny,
kterými by poškodil dobré jméno Pražírny,
znevážil její produkty, pověst a historii, dále,
že se zdrží jakýchkoliv veřejných negativních
hodnocení produktů Pražírny; a

Pražírna se zavazuje, že po celou dobu
platnosti Rámcové smlouvy a po dobu šesti (6)
měsíců ode dne ukončení Rámcové smlouvy se
zdrží jakýchkoliv projevů na adresu Zákazníka,
kterými by poškodili dobré jméno Zákazníka.

9.

ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ SMLOUVY A
VÝPOVĚĎ SMLOUVY

9.1.

Každá ze Smluvních Stran může písemně
odstoupit od Rámcové smlouvy z důvodů a za
podmínek stanovených Rámcovou smlouvou a
Obchodními podmínkami, a dále odstoupit od
Rámcové smlouvy při splnění zákonných
podmínek v případě, že druhá Smluvní Strana
ve smyslu ustanovení § 2001 a násl.
občanského zákoníku porušila své povinnosti
vyplývající z Rámcové smlouvy. Rámcová
smlouva zaniká dnem doručení písemného
odstoupení druhé Smluvní Straně.
Zákazník je oprávněn odstoupit od Rámcové
smlouvy pouze z důvodu podstatného
porušení Rámcové smlouvy Pražírnou, čímž se
rozumí opakované prodlení s dodáním Zboží,
delším než čtrnáct (14) dnů. Přičemž
podmínkou pro takové odstoupení je, že
Zákazník Zboží objedná prokazatelně některým
ze způsobů uvedených v článku 2.1. výše a
následně písemnou výzvou upozorní Pražírnu
na prodlení s dodáním Zboží.

9.3.

(iv) pokud bude na Zákazníka zahájeno
insolvenční,
anebo
exekuční
řízení;
v takovém případě lze od Rámcové smlouvy
odstoupit s účinky ke dni předcházejícímu
dni, ve kterém bylo insolvenční, anebo
exekuční řízení zahájeno; nebo

jakýchkoliv projevů, jednání, či opomenutí
jednání, kterými by v očích veřejnosti sám
sebe, Provozovnu, nebo Pražírnu spojoval
s projevy hrubě urážlivými, podněcujícími
k násilí, diskriminaci, anebo ponižování
některé skupiny obyvatel, některé etnické,
anebo rasové skupinu, popřípadě by
znevažoval některé náboženství, anebo
přesvědčení.

8.3.

9.2.

(iii) prodlení Zákazníka s úhradou Kupní ceny
delší než třicet (30) dnů;

Pražírna je oprávněna, kromě zákonných
důvodů, odstoupit od Rámcové smlouvy i v
případě podstatného porušení Rámcové
smlouvy ze strany Zákazníka. Za podstatné
porušení Rámcové smlouvy ze strany
Zákazníka se dle výslovné dohody Smluvních
Stran považuje mimo jiné:
(i)

porušení jakékoliv povinnosti Zákazníka
podle čl. 4. Rámcové smlouvy nebo podle čl.
3., 4., 6. a 7. Obchodních podmínek;

(ii)

nepravdivost
prohlášení
Zákazníka
uvedeného v čl. 9.1 Obchodních podmínek;
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(v)

pokud Zákazník převedl svůj obchodní závod,
jehož součástí je Rámcová smlouva na třetí
osobu, nebo pokud je Zákazník obchodní
společností a došlo ke změně společníků
takové obchodní společnosti; v takovém
případě lze od Rámcové smlouvy odstoupit
s účinky ke dni předcházejícímu dni, ve
kterém nastaly účinky převodu závodu,
anebo změny společníků společnosti
Zákazníka; za převod obchodního závodu se
podle ujednání stran považuje prodej
obchodního závodu, darování obchodního
závodu, směna obchodního závodu, vklad
obchodního závodu do jakékoliv společnosti,
anebo převod jmění společnosti Zákazníka na
jejího společníka.

9.4.

Pražírna může Rámcovou smlouvu písemně
vypovědět bez udání důvodu a Rámcová
smlouva zanikne uplynutím výpovědní doby v
délce dva měsíce ode dne doručení výpovědi
Zákazníkovi.

9.5.

Zákazník může Rámcovou smlouvu písemně
vypovědět bez udání důvodu, a to pouze ke
konci kalendářního čtvrtletí a výpověď musí
být doručena Pražírně alespoň tři měsíce
předem.

9.6.

Odstoupení od Rámcové smlouvy ani
vypovězení Rámcové smlouvy nemá vliv na
splatnost dluhů vzniknuvších mezi Smluvními
Stranami v průběhu trvání Rámcové smlouvy
jako například smluvní pokuty, nároky na
náhradu škody, anebo jiné plnění spojené
s koncem Rámcové smlouvy anebo jiné plnění
spojené jakoukoli Kupní smlouvou.

10.

PROHLÁŠENÍ KE SCHOPNOSTI PLNIT ZÁVAZKY

10.1.

Zákazník prohlašuje, že není v úpadku, že ke
dni podpisu Rámcové smlouvy nemá
nedoplatky na daních či sociálním pojištění, že
nejsou proti němu vedena žádná exekuční
řízení pro pohledávky za ním a že ani není
žádný pravomocný rozsudek, který by mu
ukládal za povinnost plnit jakékoliv finanční
závazky vůči třetí osobě.

10.2.

Pražírna prohlašuje, že není v úpadku, že ke dni
podpisu Rámcové smlouvy nemá nedoplatky
na daních či sociálním pojištění, že nejsou proti
němu vedena žádná exekuční řízení pro

pohledávky za ním a že ani není žádný
pravomocný rozsudek, který by mu ukládal za
povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči
třetí osobě.
11.

NEUPLATNĚNÍ PRÁV A ÚPLNOST UJEDNÁNÍ

11.1.

Neuplatnění práv. Skutečnost, že některá ze
Smluvních Stran neusiluje o náhradu za
porušení sjednané povinnosti nebo netrvá na
důsledném splnění některé povinnosti,
prohlášení či podmínky Rámcové smlouvy
nebo Kupní smlouvy, přesto neznamená, že
následné jednání (které by jinak nesporně
představovalo porušení Rámcové smlouvy
nebo Kupní smlouvy) nebude mít veškerou
platnost a účinek prvotního porušení. Žádné
takové vyvázání z povinností nebude
předpokládáno, ale bude účinné, pouze pokud
bude vyjádřeno pro takový případ písemně, a
nelze se Smluvním Stranám v budoucnu
dovolávat nepostižení oprávněnou Smluvní
Stranou obdobného dřívějšího případu, jako
jednání Rámcovou smlouvou nebo Kupní
smlouvou či jejich praxí připuštěného.

11.2.

Úplnost ujednání. Smluvní Strany stvrzují, že
Rámcová smlouva obsahuje jejich úplnou
dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání,
ústní či písemná, která by dále upravovala
předmět Rámcové smlouvy. Pokud by taková
ujednání existovala, jsou tímto zrušena a
nahrazena beze zbytku Rámcovou smlouvou.

12.

ZMĚNY RÁMCOVÉ SMLOUVY A OBCHODNÍCH
PODMÍNEK

12.1.

Změny Rámcové smlouvy. Jakákoliv změna či
úprava Rámcové smlouvy nebo vyvázání se z ní
(celková i částečná), musí mít písemnou
formu. Smluvní Strany souhlasně vyloučily v
souladu s ustanovením § 564 Občanského
zákoníku, možnost měnit Rámcovou smlouvu
jinak nežli v písemné formě dodatkem.

12.2.

Změny obchodních podmínek. Smluvní Strany
se dohodly, že Pražírna je oprávněna
jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky.
O změně Obchodních podmínek bude Pražírna
informovat Zákazníka minimálně 45 dnů před
datem účinnosti změněných Obchodních
podmínek, a to elektronickou poštou na
emailovou adresu Zákazníka uvedenou
v Rámcové smlouvě. V případě, že Zákazník
nebude se změnou Obchodních podmínek
souhlasit, je oprávněn Rámcovou smlouvu
vypovědět, a to na základě písemné výpovědi
doručené na adresu sídla Pražírny nejpozději
v den účinnosti změněných Obchodních
podmínek. V takovém případě Rámcová
smlouva zanikne za třicet (30) dnů ode dne
doručení takové výpovědi Pražírně (výpovědní

doba), pokud se Smluvní Strany nedohodnou
písemně jinak.
12.3.

je povinna zavazují ke splnění všech závazků
z Rámcové smlouvy, stejně jako závazků na ně
navazujících. Pro případ, že by některá ze
Smluvních Stran své závazky z Rámcové
smlouvy nebyla schopna dodržet, a to z
jakéhokoliv důvodu, zavazují se všechny
Smluvní Strany ponejprv

13.

ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

13.1.

Doložka dobré víry. Smluvní Strany se zavazují
ke splnění všech závazků z Rámcové smlouvy,
stejně jako závazků na ně navazujících. Pro
případ, že by některá ze Smluvních Stran své
závazky z Rámcové smlouvy nebyla schopna
dodržet, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se
všechny Smluvní Strany ponejprv společně
jednat a při jednání se v dobré víře pokusit
dojít k takové výsledné změně závazku, jež byl
porušen nebo má být porušen, která bude
nejlépe odpovídat původně zamýšlenému
ekonomickému účelu porušeného závazku
a nebude představovat zejména zřejmý
prospěch či neprospěch žádné Smluvní Strany
na úkor či ve prospěch jiné Smluvní Strany.
Nezahájení jednání o nahrazení neplatného
ujednání dohodou do třiceti (30) dnů od výzvy
kterékoliv ze Smluvních Stran, představuje
rozvazovací podmínku platnosti celé Rámcové
smlouvy.

13.2.

V případě sporů vyplývajících z Rámcové
smlouvy nebo z kterékoli Kupní smlouvy nebo
v souvislosti s těmito smlouvami bude
k rozhodování takových sporů v prvním stupni
místně příslušný Okresní soud v Liberci a
v případě věcné příslušnosti krajského soudu
bude místně příslušný Krajský soud v Ústí nad
Labem – pobočka v Liberci.

14.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1.

Vylučuje se aplikace ustanovení § 1765, §
1792, § 1793 a § 1800 Občanského zákoníku.

14.2.

Salvátorská klausule. Je-li nebo stane-li se
některé ujednání Rámcové smlouvy neplatné,
nedotýká se to ostatních ujednání Rámcové
smlouvy, která zůstávají nadále platná a
účinná. Smluvní Strany se zavazují dohodou
bezodkladně po takovémto případném zjištění
nahradit neplatné ujednání novým ujednáním
platným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému
ekonomickému
účelu
neplatného ujednání a nebude představovat
zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné
Smluvní Strany na úkor či ve prospěch jiné
Smluvní Strany. Smluvní Strany se zavazují v
takovém případě pozměnit i ostatní ujednání
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Rámcové smlouvy tak, aby nahrazeným
ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních
Stran naplněny shora ujednané předpoklady.
Nezahájení jednání o nahrazení neplatného
ujednání dohodou do třiceti (30) dnů od výzvy
kterékoliv ze Smluvních Stran, představuje
rozvazovací podmínku platnosti celé Rámcové
smlouvy.
14.3.

Tyto Obchodní podmínky, Rámcová smlouva a
kterákoli Kupní smlouva se řídí právem České
republiky.

14.4.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti
dne 1.1.2020.
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