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Parafy osob odpovědných za obsah smlouvy: 

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. R/xxx/xxxx/CZE 

kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2079 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany 

 

 

1) NÁZEV FIRMY 

se sídlem:  …………………………………………. 

IČ: ………………. 

DIČ: ………………… 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku ………………………………………………. 

jednající panem ………………………………. 

dále jen „prodávající“ 

 

a 

2) OTSUKA BRANO, s. r. o. 

se sídlem: Olomouc, Železniční 570/6, PSČ 779 00 

IČ: 286 34 977 

DIČ: CZ28634977 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 44912 

jednající panem Hidefumi Sato a Milanem Kotrlem 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava, č. ú.: 117229503/0300 

osoba pověřená k jednání za OTSUKA BRANO, s. r. o. v rámci této smlouvy: Hidefumi Sato a 

Milan Kotrle 

dále jen „kupující“ 
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Parafy osob odpovědných za obsah smlouvy: 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je rámcově upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání 

jednotlivých kupních smluv, jimiž prodávající prodává a kupující kupuje do svého výlučného vlastnictví 

předměty koupě. Jednotlivé předměty koupě co do druhu a ceny jsou uvedeny v této smlouvě a nejsou-li 

v této smlouvě uvedeny, pak dle individuální dohody stran pro tu kterou dodávku a není-li takové dohody, pak 

v aktuálním katalogu výrobků a služeb a aktuálním ceníku prodávajícího, byl-li s ním kupující prokazatelně 

seznámen. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu řádně objednaný předmět koupě (dále jen „zboží“) a 

kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu řádně a včas kupní cenu zboží za dodané zboží. Prodávající bere na 

vědomí, že bez ohledu na hodnoty jednotlivých dílčích kupních smluv je zcela zásadní dodržovat dodací 

termíny a kvalitu výrobků. Předmětné výrobky jsou určeny pro výrobu v automobilovém průmyslu, přičemž 

každé opoždění dodávky či nesplnění kvality výrobků může způsobit pozastavení výrobní linky osobních 

automobilů a způsobit mnohamilionové škody.  

Článek 2 

Uzavírání dílčích kupních smluv 

2.1 Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavírány tak, že kupující zašle prodávajícímu písemnou objednávku 

(návrh smlouvy), kde uvede objednávaný druh zboží, objednávané množství a jeho cenu (primárně dle 

této smlouvy, není-li takové dohody, dle aktuální dohody pro ten který obchodní případ a není-li 

takové dohody, pak dle aktuálního ceníku prodávajícího) a termín dodávky. Písemnou objednávkou se 

rozumí také emailová zpráva odeslaná z emailu s doménou @otsukabrano.com a nebo objednávka 

odeslaná z jiné emailové adresy opatřená certifikovaným podpisem té které smluvní strany. Totéž platí 

pro akceptaci objednávky.   

2.2 Prodávající je povinen akceptovat dílčí kupní smlouvu neodporující této rámcové smlouvě ve lhůtě do 2 

pracovních dnů ode dne doručení. Není-li v této lhůtě objednávka kupujícího rozporována, považuje se 

za prodávajícím akceptovanou. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout pouze odporuje-li 

zákonu či této smlouvě. Kupující bere na vědomí, že kupní cena zboží bude vyúčtována vždy za cenu 

sjednanou dle této smlouvy anebo dle předchozí dohody pro ten který obchodní případ (dílčí smlouvu), 

nedohodnou-li se strany písemně pro konkrétní dílčí smlouvu jinak anebo dle platného ceníku 

prodávajícího (není-li jiné dohody). V dílčí objednávce musí být uvedena kupní cena. Nebude-li 

výslovně sjednáno jinak, má se za to, že veškeré dohodnuté ceny jsou bez DPH s tím, že prodávající je 

oprávněn ke kupní ceně připočítat rovněž DPH v zákonné výši. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem 

potvrzení objednávky či uplynutím lhůty pro její akceptaci. 

2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že závaznými dílčími smlouvami jsou strany vázány, zatímco tzv. 

výhledy či „forecasty“ jsou pouze deklaratorním a orientačním nástrojem pro prodávajícího, aby měl 

představu o očekávané poptávce ze strany kupujícího v budoucnosti a připravil se na plnění. 

 

 

Článek 3 
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Kupní cena zboží 

3.1 Cena za předmět koupě je a) sjednána v příloze této smlouvy, b) není-li sjednána v příloze této 

smlouvy, pak dohodou pro ten který obchodní případ, c) není-li cena dohodnuta, jak uvedeno ad a) a 

ad b), pak se stanoví dle platného ceníku prodávajícího, byl-li jeho obsah kupujícímu k okamžiku 

objednávky prokazatelně znám. Cena uváděná v ceníku prodávajícího je uvedena bez DPH, přičemž 

smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn kupujícímu vyúčtovat k dohodnuté kupní ceně 

rovněž DPH v zákonné výši. Je-li přílohou této smlouvy ceník, pak kupní cenu v něm uvedenou je 

možné měnit pouze dvoustrannou dohodou smluvních stran. 

3.2 Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím zálohy, není-li dílčí kupní smlouvou dohodnuto 

jinak. 

3.3 Cenu za dodané zboží se kupující zavazuje uhradit ve lhůtě splatnosti tedy v prvé pondělí po 60-ti 

dnech ode dne dodání zboží kupujícímu. Podmínkou splatnosti je vystavení a doručení kupujícímu 

bezvadného účetního dokladu – faktury - na toto zboží. Bez doručení řádného a bezvadného účetního 

dokladu se kupní cena zboží nestane splatnou. 

3.4 Je-li dodané zboží kupujícím reklamováno, prodlužuje se o dobu trvání reklamačního řízení tohoto 

zboží doba splatnosti kupní ceny. To platí i v případě, že je reklamováno pouze několik výrobků z jedné 

série, což má za důsledek kontrolu (třízení) výrobků celé série či dodávky. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn jednostranně postoupit jakoukoli pohledávku 

za kupujícím vzniklou z této smlouvy či na základě některé z dílčích smluv podřízených této rámcové 

smlouvě třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího. 

3.6 Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou faktur, není prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží 

a služeb. 

3.7 Bude-li kupující vyzván správcem daně k úhradě či vznikne-li mu povinnost odvést DPH za zboží, které 

odebral, avšak prodávající neuhradil příslušnému správci daně DPH, které je za dodané zboží povinen 

odvést, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu odpovídající pětinásobku DPH, 

které byl kupující povinován odvést správci daně takto za prodávajícího.  

Článek 4 

Kvalita, množství zboží a balení 

4.1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje tato smlouva a dílčí kupní 

smlouva, příp. konkrétní akceptovaná objednávka. Zboží musí odpovídat výkresové dokumentaci, je-li 

dodáno dle této. Není-li jakost a provedení blíže specifikováno, je prodávající povinen dodat zboží 

v jakosti a provedení odpovídající účelu smlouvy a obvyklému účelu, kterému toto zboží slouží, to vše 

v souladu s právními předpisy ČR, EU a ČSN a EN. Veškeré dodané materiály a díly budou v souladu 

s informacemi uvedenými v systému IMDS (International Material Data System). IMDS nesmí 

obsahovat zakázané substance. 

4.2 Bližší podmínky a kvalitativní požadavky jsou pro prodávajícího jako dodavatele uvedeny kupujícím 

v Manuálu zabezpečení kvality nakupovaných dílů ve společnosti Otsuka Brano, s.r.o.. Prodávající 

prohlašuje, že se s tímto manuálem seznámil a zavazuje se manuál dodržovat.  
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4.3 Kupující požaduje, aby dodávající deklaroval kvalitu zboží atestem. Atest je vystaven vždy pro každou 

jednotlivou dodávku (výrobní šarži). Nebude-li prodávajícím atest spolu se zbožím dodán, není kupující 

povinen zboží převzít a převezme-li jej, nepovažuje se zboží za řádně dodané až do okamžiku dodání 

atestu k dodanému zboží. 

4.4 Prodávající se zavazuje doplnit do systému IMDS veškeré požadované data pro všechny dodávané díly 

či materiály. 

4.5 Prodávající se zavazuje, že bude svůj systém kvality zajišťovat a rozvíjet v souladu se systémem kvality 

dle ISO TS 16949 nebo ISO 9001. 

4.6 Podpisem této smlouvy prodávající prohlašuje, že veškeré jeho výrobky jsou v souladu s legislativou 

v oblasti životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví. 

4.7 O všech měřeních a zkouškách v průběhu výroby vede prodávající řádnou a prokazatelnou evidenci, 

kterou na požádání je povinen předložit kupujícímu. Tuto evidenci archivuje po dobu 15-ti let. 

4.8 Prodávající musí před zahájením sériových dodávek předložit kupujícímu referenční vzorky dle 

požadavků a specifikací určených kupujícím. Povinnost předložit nové referenční vzorky má prodávající 

i při technických změnách a změnách výrobního postupu majících vliv na dodržení kvalitativních 

parametrů výrobků. Sériové dodávky mohou být uskutečněny až po odsouhlasení referenčních vzorků. 

4.9 Prodávající je povinen zajistit potřebnou kapacitu pro průměrnou měsíční potřebu vycházející 

z předcházejících tří měsíců. Nedodrží-li prodávající termín dodání, kvalitu výrobků či objednané 

množství výrobků dle dílčích smluv, je kupující oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od již 

uzavřených dílčích smluv. 

4.10 Prodávající je povinen držet pojistnou zásobu výrobků v množství odpovídajícím 14-ti dennímu 

průměrnému množství dodávanému kupujícímu tak, aby byly zajištěny plynulé dodávky. Prodávající je 

povinen v případě potřeby k výzvě kupujícího okamžitě pojistnou zásobu ve prospěch kupujícího 

uvolnit a tuto mu dodat. Následně je povinen pojistnou zásobu doplnit, a to do 5-ti dnů. 

4.11 Prodávající je povinen dodat zboží řádně zabalené a označené tak, aby byla se zbožím jednoduchá 

manipulace, aby se zboží v průběhu přepravy nepoškodilo ani nedošlo k jeho záměně. Pokud není 

stanoveno v balícím předpise jinak, prodávající je zejména povinen: 

4.11.1 výrobky expedovat v bezpečných přepravních jednotkách (EUR palety či MARS palety či 

kartonové krabice) umožňující manipulaci vysokozdvižnými manipulačními prostředky; 

4.11.2 každou paletu vybavit průvodkou, na které bude uvedena firma prodávajícího, název výrobků, 

počet kusů a datum výroby; 

4.11.3 každou dodávku doprovázet dodacím listem, na němž bude uvedeno minimálně: dodavatel, 

číslo dodacího listu, číslo objednávky, název a číslo dílu a množství, 

4.11.4 prodávající je povinen označit balící jednotky (EUR palety, MARS palety, kartónové krabice 

apod.) čárkovým nebo jiným kódem dle požadavků kupujícího. 

 



 

 

Stránka 5 z 9 

 

Parafy osob odpovědných za obsah smlouvy: 

Článek 5 

Dodání zboží a jeho vady  

5.1 Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce kupujícího. Není-li stanoveno jinak, je jím sídlo 

kupujícího.   

5.2 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu ve lhůtě stanovené dílčí kupní smlouvou.   

5.3 Kupující se zavazuje řádně a včas předmět koupě převzít a poskytnout prodávajícímu potřebnou 

součinnost při vykládce zboží. 

5.4 Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží 

kupujícímu (dodáním). Nebezpečí nahodilé zkázy na věci přechází z prodávajícího na kupujícího 

okamžikem předání předmětu koupě kupujícímu. 

5.5 Dostane-li se prodávající do prodlení s řádným a včasným dodáním zboží kupujícímu, je povinen 

uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny celé dodávky, a to za každý byť započatý 

den prodlení. Bude-li prodlení prodávajícího s dodávkou zboží činit více než 30 dní, není kupující 

povinen zboží odebrat, prodávající je však povinen jej kupujícímu k odběru nabídnout. Rovněž po tuto 

dobu plyne kupujícímu nárok na smluvní pokutu dle tohoto článku a odstavce, a to až do okamžiku 

platného ukončení dílčí smlouvy dohodou či odstoupení dle následující věty. Bude-li prodlení 

prodávajícího s dodávkou zboží dle té které dílčí kupní smlouvy činit více než 30 dní, je kupující 

oprávněn od této dílčí kupní smlouvy odstoupit.  

5.6 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí 

zboží kupujícím. Za takové vady se považují i vady skryté. Záruka se vztahuje na jakékoli zboží dodané 

prodávajícím. Za podmínek této záruky přebírá prodávající odpovědnost za to, že zboží nemá vady, 

které by mohly ohrozit nebo ovlivnit jeho funkčnost, pokud kupující užíval zboží nebo jeho součást 

v souladu s pokyny prodávajícího nebo v souladu s obecným užíváním tohoto zboží nebo jeho součásti 

tak, jak lze u zboží tohoto druhu obecně očekávat. 

5.7 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout po převzetí zboží, nejpozději do tří měsíců ode dne 

dodání zboží.   

5.8 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění závady vadné zboží, či zboží, jejíž část je vadná, 

odstavit, přestat ho užívat a o vadě zpravit prodávajícího a umožnit prodávajícímu demontáž a/nebo 

opravu zboží či části zboží.  Bylo-li zboží dodáno třetí osobě, pak je prodávající povinen servisní zásah 

učinit u této třetí osoby. Neučiní-li tak řádně a včas, použije se článku 5.12 této smlouvy. 

5.9 Prodávající poskytuje dále kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců ode dne dodání zboží. 

Po tuto dobu garantuje prodávající kupujícímu, že zboží bude vykazovat vlastnosti odpovídající 

sjednanému účelu koupě. 

5.10 V případě, že kupující během záruční doby zjistí, že výrobek vykazuje vady, pro které nemůže výrobek 

řádně užívat, pak má kupující právo při (nebo po) písemném uplatnění nároku z odpovědnosti vad určit 

mezi následujícími možnostmi uspokojení nároku kupujícího vyplývajícího z vadného plnění 

poskytnutého prodávajícím: 

5.10.1 odstranění vad dodáním náhradní věci či náhradní části věci, 
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5.10.2 dodání chybějící věci či chybějící části věci, 

5.10.3 odstranění právních vad, 

5.10.4 odstranění vad věci či vad části věci opravou věci či opravou části věci, 

5.10.5 poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo 

5.10.6 odstoupení od smlouvy, 

5.10.7 provést třízení dodaného zboží či zajistit třetí osobu, která třízení provede a následně dodá 

chybějící bezvadné zboží. 

5.11 Sleva z kupní ceny se vypočte jako rozdíl mezi cenou shodného výrobku obdobného stáří a opotřebení, 

jenž je bezvadný a cenou výrobku trpícího vadou, pro kterou je reklamován. Podmínkou užití této 

varianty je pouze odsouhlasení výše slevy oběma stranami této smlouvy 

5.12 Požaduje-li kupující odstranění vady věci opravou, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady do 

24 hodin od okamžiku uplatnění nároku z vad věci kupujícím. Stejně tak požaduje-li kupující provedení 

třízení dodaného zboží, je tak prodávající povinen zahájit třídění do 24 hodin. Neučiní-li tak, je kupující 

oprávněn nechat si odstranit vadu třetí osobou či přetřídit zboží sami nebo třetí osobou a náklady na 

odstranění vady či třízení takto vzniklé vyúčtovat prodávajícímu. Náklady na třídící práce, nebude-li 

třetí osobou účtováno více, se sjednávají v paušální výši 50 EUR / 1 hodinu / 1 pracovníka. 

5.13 Prodávající je povinen zajistit dodávku náhradních dílů kupujícímu pro případ potřeby k prodávanému 

zboží, a to po dobu 15-ti let ode dne poslední dodávky toho kterého druhu zboží za poslední sériovou 

cenu.  

5.14 Bude-li kupující oprávněn reklamovat dodané zboží či jeho část, je oprávněn požadovat po 

prodávajícím odškodné za administraci reklamace ve výši 115 EUR / 1 vystavenou reklamaci. 

Článek 6 

Vlastnictví, práva duševního vlastnictví a mlčenlivost 

6.1 Prodávající prohlašuje, že je a bude výlučným vlastníkem veškerého kupujícímu prodávaného zboží, a 

že jeho vlastnické ani dispoziční právo ke zboží není nijak a nikým omezeno. Prodávající odpovídá za to, 

že zboží nemá právní vady. Je-li dodané zboží chráněno jakýmkoli právem průmyslového vlastnictví, 

přechází dodáním zboží výkon tohoto oprávnění k dodanému zboží na kupujícího. Prodávající současně 

prohlašuje, že kupujícímu dodané zboží není zatíženo žádnými právy průmyslového vlastnictví třetích 

osob. Pokud by přes shora uvedené prohlášení došlo v důsledku užití či prodeje dodaného zboží 

k narušení práv třetích osob, je prodávající povinen v plném rozsahu uhradit jakékoli nároky těchto 

třetích osob přímo anebo z titulu náhrady škody kupujícímu.   

6.2 Obě smluvní strany se zavazují zacházet důvěrně s veškerými obchodními a provozními tajemstvími, 

výkresy, podklady a jinými informacemi a neposkytovat je třetím osobám bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany, ani je nepoužívat pro jiné účely než pro úkoly převzaté v rámci této 

smlouvy. Veškeré podklady, dokumentace a výrobní metody, jež budou kupujícím prodávajícímu 

poskytnuty, jsou obchodním tajemstvím kupujícího. 
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6.3 Prodávající se zavazuje informovat všechny pracovníky, kteří budou mít přístup k informacím, o zde 

přijatých závazcích a rovněž je zavázat povinností mlčenlivosti. 

6.4 Uvedená omezení, použití a závazky mlčenlivosti se nevztahují na znalosti, zkušenosti a podklady, 

pokud náležejí k vědomostem přístupným veřejnosti nebo se stávají jejich součástí, především však ne 

na takové, které prodávající prokazatelně měl, ještě než mu byly kupujícím informace a podklady 

poskytnuty, nebo prodávající v souladu s právními předpisy od třetí strany později obdržel. 

6.5 Prodávající není oprávněn vyrábět a pro sebe používat nebo dodávat třetí osobě dílce tvořené či 

vyrobené dle dokumentace, podkladů a informací od kupujícího. Stejně tak není oprávněn užít nástrojů 

kupujícího. 

6.6 V případě porušení jakéhokoli prohlášení či povinnosti plynoucí z tohoto článku této smlouvy je 

porušitel povinen uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 EUR. 

Článek 7 

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu.  

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

7.3 Dílčí kupní smlouvu lze zrušit dohodou či odstoupením od dílčí kupní smlouvy, umožňuje-li to té které 

straně tato rámcová kupní smlouva anebo dílčí kupní smlouva. Od dílčí kupní smlouvy je kupující 

oprávněn odstoupit také tehdy, jestliže po něm nelze spravedlivě odebrání zboží či jeho částí 

s ohledem k okolnostem požadovat (např. zrušení objednávky koncovým zákazníkem).  

7.4 Během trvání této smlouvy je kterákoli strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 

3 měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 

druhé smluvní straně. 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

8.1 Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a obsahu 

této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy. 

8.2 Kupující je oprávněn od dílčí smlouvy kdykoli odstoupit či neodebrat objednané zboží či jeho část, a to 

bez jakýchkoli sankcí či odpovědnosti za škodu.  

8.3 Dodávky jsou fixní, dostane-li se prodávající do prodlení s dodávkou zboží, není kupující povinen zboží 

odebrat, prodávající je však povinen zboží přesto dodat, neobdrží-li od kupujícího informaci, že o zboží 

v dodatečné lhůtě nemá zájem. 

8.4 Po skončení platnosti a účinnosti této smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré 

převzaté podklady, výkresovou dokumentaci a další předměty, a to do 5-ti dnů ode dne skončení této 

smlouvy. 
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8.5 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu kdykoli kontrolu plnění podmínek z této smlouvy a 

poskytnout mu veškerou součinnost k řádnému průběhu kontroly. 

8.6 Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními 

stranami.  

8.7 Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. 

8.8 Tato smlouva se řídí českým právním řádem s výslovným vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodní 

koupi zboží z roku 1980. 

8.9 Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do 

sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé 

smluvní straně či bude-li sporné datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den 

po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. 

Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného 

podpisu, obsahují domény, jak uvedeno v článku 2.1 této smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně 

doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) 

doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta.  

8.10 Jsou-li smluvními stranami této smlouvy podnikatelé, všechny spory, které vzniknou z této smlouvy 

uzavřené mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s touto smlouvou a které nebudou primárně 

urovnány dohodou smluvních stran, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy 

České republiky. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, že ve věcech souvisejících s touto smlouvou či jednotlivými smlouvami uzavíranými mezi 

smluvními stranami na základě této smlouvy, bude v prvém stupni v případě věcné příslušnosti 

okresního soudu pro ten který případ místně příslušným Okresní soud v Opavě a v případě věcné 

příslušnosti krajského soudu pro ten který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě.  

 

8.11 Je-li jednou ze smluvních stran zahraniční subjekt, nepoužije se předchozího článku, ale následující 

rozhodčí doložky: Veškeré spory, jež by z této smlouvy či dílčích smluv anebo v souvislosti s ní anebo 

dílčími smlouvami vznikly, budou rozhodovány s vyloučením pravomocí obecných soudů v rozhodčím 

řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle 

tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách 

v něm uvedených. 

8.12 Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem 

takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného 

nároku na smluvní pokutu. 

8.13 V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím 

dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude 

nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce 

přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. 

Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě. 
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8.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

8.15 Smlouva je vyhotovena celkem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Každý 

ze stejnopisů je považován za originál smlouvy. 

Přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1 Dodavatelský manuál 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne _____________ 

 

 V _______________dne _______________ 

 

 

 

 Hidefumi Sato   

jednatel OTBR  

 

 

________________________________________ 

Milan Kotrle 

jednatel OTBR 

 

  

 

jednatel ………………………………….. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


