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1. Oblast použití
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se stávají součástí každé kupní smlouvy, smlouvy o dílo
nebo jiné smlouvy o poskytnutí služeb, uzavřené mezi obchodní společností Vinařství Pavlov, spol. s r.o., se
sídlem Pavlov, Česká 149, PSČ 692 01, identifikační číslo 65276132 (dále jen „společností VP“) jako
kupujícím, objednatelem nebo příjemcem služeb na straně jedné a jiným podnikatelem (dále jen „smluvním
partnerem“) jako prodávajícím, zhotovitelem nebo poskytovatelem služeb na straně druhé, pokud bude
společností VP v nabídce na uzavření smlouvy na tyto VOP odkázáno.
2. Uzavření smlouvy
Společnost VP je vázána pouze písemnou nabídkou na uzavření smlouvy (objednávkou). Je-li tato nabídka
učiněna v elektronické podobě, musí být opatřena naskenovaným vlastnoručním podpisem (tzv. faksimilem
podpisu) dvou jednatelů společnosti VP nebo osoby, která byla jako zaměstnanec společnosti VP pověřena
nákupem zboží a služeb. Přijetí objednávky musí být smluvním partnerem učiněno písemně a musí být
doručeno společnosti VP v listinné podobě na adresu jeho sídla nebo v elektronické podobě na adresu určenou
v objednávce.
3. Platební podmínky
Není-li v objednávce stanoveno jinak, je cena dodaného zboží či poskytnuté služby splatná po dodání zboží
či poskytnutí služby bez jakýchkoli vad, a to ve lhůtě 30 dnů po doručení faktury nebo daňového dokladu.
4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti odevzdat předmět koupě
Vznikla-li přijetím objednávky kupní smlouva a poruší-li smluvní partner svou povinnost odevzdat předmět
koupě kupujícímu, je společnost VP oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny
předmětu koupě za každý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést dílo
Vznikla-li přijetím objednávky smlouva o dílo a poruší-li smluvní partner svou povinnost provést dílo, je
společnost VP oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení se
splněním uvedené povinnosti.
6. Smluvní pokuta za porušení povinnosti poskytnout služby
Vznikla-li přijetím objednávky smlouva o poskytnutí služeb, které nejsou dílem ve smyslu ustanovení § 2587
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), a poruší-li smluvní partner svou
povinnost poskytnout ujednané služby, je společnost VP oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z ceny ujednaných služeb za každý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
7. Obchodní tajemství
Veškeré informace o obsahu smlouvy a o plnění poskytnutém na základě smlouvy tvoří obchodní tajemství
společnosti VP a smí být zveřejněny pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti VP.
8. Odstoupení od smlouvy
V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek smluvního partnera je společnost VP oprávněna odstoupit
od smlouvy.
9. Volba práva, soudní příslušnost
Tyto VOP, jakož i smlouva, jejíž jsou součástí, se řídí českým právem. Místně příslušným soudem k řešení
sporů z uvedené smlouvy je obecný soud společnosti VP.
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