
RÁMCOVÁ KUPNÍ A NÁJEMNÍ SMLOUVA 
na dodávky technických a vzácných plynů v tlakových lahvích : zvucích :: nájem tlakových lahví, svazků : palet 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami 

č. impujícího:PENíBá/120/2014 č. prodávajícího: 10087612014 

M a m  
Welding gas, s. r. 0. 
Nádražní 120, 460 06 Liberec 
IČO: 25493047 
mčgczzsasm 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20907 Bankovní spojení: ČS, a.s. ' 
Číslo něm: 357050210000 
jednající : Radoslavem Markem, jednatelem společnosti — ve věcech Smluvních 
mmupen: _ vedoucí prodeje — ve věcech technických 
jako prodávajícím a pronajímatelem (dále jen WG) na straně jedné 

a 
Palivový kom biuit Úatí. ctitní podnik 
Hrbovická 2, Chlumec, 40339 IČO: 00007536 
DIČ: cz 00007536 
npsín v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddil Axvm, vložka 433 bankovní spojení: Komerční banka, a. 8.. pobočka Most číslo účtu: 1609491/0100 
jednající: Ing. Petrem Lencem, ředitelem stíháno podniku - ve věcech smluvních zastoupen: _ v e d c u c í  odděleni zásobování — ve věcech technických 
jako hn'ící :: nájemce (dále také zákaznů) na straně druhé 

mvlmjí níže uvedeného dne. měsíce a roku v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2 1 občanský zákoník, v platné'ín znění, smlouvu ,výše uved u ého i 5 0 2 Sb., 

Úvodní ustanovení 
Předmětem plnění této rámcově smlouvy jsou podmínky prodeje a nákupu technických ' 

_ _ 
plynů s iňkova ch dáleagšto smlouvě & uprava práv & povmncstl smluvních stan souvisejících s nijmem tlakových 133 (TL), glet a sv . 



l.! 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

WG se zavazuje za podmínek dohodnutých vteto smlouvě prodávat zékezníkovi technické plyny vtlakovy'ch lahvích !dále jen "IL/,paletáoh a svazcích (dále než jen dtoží), které jsou specifikovány v cenovém listu, kterýje součástí této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že WG bude dodávat a zákazník od WG odebírat zboží uvedené veenovém listu. 

Dodávky zboží budou realizovány na úkladč jednotlivých kupních smluv. Nedohodnou—lí se smluvní sumy v konkrétním případě jinak, platí pro jednotlivé kupní smlouvy podminky této rámcové smlouvy. 
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na úkladě písemných či telefonických objednávek úkamíka nebo přímým odběrem úkazníka ze skladů WG. Objednávka musí obsahovat přesně vymezený sortiment zboží, množství a termín dodání. Objednávky musí být předkládány v dostatečném časovém předstihu před požadovaným termínem dodání, přičemž WG není povinen dodat zboží dříve než třetího pracovního dne ode dne obdržení objednávky. Kupní smlouvdje uzavřena okamžikem převzetí zboží zákazníkem 
Dodání zboží se uskutečňuje vmístč plnění předáním zboží zákazníkovi nebo WG určenému dopravci kp'r'epravě zboží zákazníkovi. Dodáním zboží přechází nebezpečí za škody na zboží na zákazníka Nepřevezme-Ií zákazník nebo určený dopravce zboží včas dle nemínumvedeného v objednávce je WG oprávněn uskutečnit dodání zboží tím, že umožní zákazníkovi nakládat se zbožím v místě dodání. Nebezpečí za škody na zboží vtakovém případě přechází na zákamílce v době, kdy WG umožní úkamukovi nakládat se zbožím. WGje opxáVněn zboží dodat prostřednictvím třetí osoby. 
S každou jednotlivou dodávkou je WG povinen dodat zákazníkovi dodací list nebo daňový doklad. Na dodacím listu, daňovém dokladu musí být uvedeno číslo produktu, druh plynu, mohtví. daním expedice zboží, počet přenechévaných TL, palet a svazků. Údaje o množství v tna musí odpovídat stavu plynu při 15"C a tlaku 1 bar. Údaje o množství v litrech odpovídají mw prodávaného technického plynu v bodě varu. Dodací list bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, : nichž po jednom obdrží zákazník :: WG, mani zboží potvrdí na dodacím listu úkazu-ník i WG, resp. jejich příslušní zaměstnanci, svými podpisy. 
Smluvní strany se dohodly. že se ustanoveními této rámcové smlouvy budou řídit i kupní endouvy, jejichž předmětem je dodávku jiného zboží než uvedeného v cenovém listu. 

2, Kupní cena ziggy, platební podmíng 
WG prodává zboží zákazníkovi za ceny stanovené cenovým listem, ktetýje součástí této smlouvy. Ceny zboží a nájemného uvedené v cenovém listu nezahmují daň z přidané hodnoty. 
Pokud cena náplně není v cenovém listu uvedena, pak pro dodávku tukového zboží plati ceny dle ceníku příslušného prodejního skladu plamého v době dodání. ' 
Cenový list je platný minimálně 12 měsíců, platnost cenového listu začíná prvním dnem kalendářního roku ukončí posledním dnem kalendářního roku. Cenový list, který je součástí této smlouvy, je platný minimálně do 31. 7. 2015. 

vcenovém listu, ledaže zákazník do jednoho měsíce od doručení nového cenového listu či i o změně WG píSemně oznámí, že tuto cenu mZporuje. Pro případ, že zákazník takto nově stanovenou cenu rozporuje, se obě smluvní stmny zavazují bezodkladně zahájit jednání o sjednání nové ceny zboží. Nebude— lí dohody o nové ceně zboží dosaženo ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy zákazník prodávajícímu omdmil, že s nově stanovenou nesouhlasí, je WG oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí v takovém případě 10 dní ode dne doručení výpovědi zdkamíkovi. 
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2.4 

3.1 

3.2 
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4 . 1  

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

stranami k dohodě ohledně výše cen zboží na základě návrhu WG dle předchozí věty ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zaslání návrhu zákazníkovi, je WG opráVněn tuto smlouvu vypovědět. 

3. Ostági ujednání o koupi zboží 
Pro případ sjednání závazku smluvních stran k odběru zboá' v určitém množství, se objednávky dle těchm podmínek poVažují za odvolávky. 

Zboží zůstává ve vlasmíctví WG až do úplného zaplacení kupní ceny. TL, palety 9. svazky jsou ve vlastnictví WG, není—li výslovně dohodnuto jinak. 

; . . .  v azejmena jeJICh skladování a prepravy. Zákazník nesmí jemu dodávané technické plyny předávat třetím osobám bez souhlasu WG. Při zásahu třetí osoby do TL, palet anebo svazků o tom zákoník uvědomí neprodleně WG. 

4, Dan! nájem a, M .  & palet 
Nájem TL, svazků a palet může být realizován na náklad! jednotlivých nájemních smluv uzavíraných vsouladu stouto smlouvou. Nedohodnou-li se vkonkrétním případě smluvní stany jinak, pletí pro jednotlivé nájemní smlouvy podmínky této rámcové smlouvy. 
Výše denního nájemného za nájem "IL svazku a palety je stanovena v cenovém listu, který je přílohou této smlouvy. Pokud výše nájemného není v oenovém listu pro určitý druh předmětu nájmu uvedena, pal: se sjednává nájemné ve výši dle cennou příslušného prodejního skladu platného v době započetí nájmu. WG je oprávněn nájemné měnit dle svého uvážení, je však povinen zákoníku na tuto měnu upozornit sdělením, kde jsou uvedeny nové ceníky nájemného knahlédnutí. Denní nájemné bude účtováno dle článku 7 této smlouvy. 

Jednotlivé nájemní smlouvy jsou uzavřeny okamžikem převzetí TL, palet nebo svazků zákoníkem nebo dopravcem vmístč plnění. Za doklad o převzetí se považuje potvmný dodací list dle bodu 1.7. této smlouvy nebo daňový doklad s uvedením počtu předaných TL, palet anebo svazků. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a skončí nejpozději dnem, kdy zákazník vrátí \: místě plnění pronajaté TL, palety anebo svazky, Zpět WG. 

;, Dlouhodobý nájem 15 svazků & pget 
Je-ll uvedeno v cenovém listu s_jedn 
na základě jednotlivých nájemních smluv uzavíraných v souladu s touto smlouvou v rámci dlouhodobého nájmu, které se zamění této smlouvy řídljejímí podmínkami, 



5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Nájemné za dlouhodobý nájem se sjednává ve výši dle cenového lisnl, ve kterém jsou uvedené částky bez DPH. Nájemné za dlouhodobý nájem je zákazník povinen uhradit předem na základě daňového dokladu vystaveného WG po uzavření této smlouvy. 

Za období, kdy nebude zákazník zjakéhokolí důvodu užívat předmět dlouhodobého nájmu nebo nčherou jeho část, náleží WG s ohledem na jeho povinnost mít celý předmět nájmu pro zákoníku kdíspozlei po celou dobu platnosti této smlouvy, rezervační poplatek ve výši odpovídající části nájemného za období am část předmětu nájmu, která nebude zákazníkem užívána. Smluvní strany se dohodly, vznikne-li WG nárok na rezervační poplatek, započítává se tento automaticky proti té části zaplaceného nájemného, u něhož vznikne zákezm'kovi nárok na jeho vrácení. 

Za přenechání TL, svazků nebo palet do nájmu nad rámec odst. 5.2 se sjednává nájemné jako denní ve výši dle odst. 4.2 této smlouvy. Užívá-lí zákazník TL, palety nebo svazky, které měl v dlouhodobém nájmu, i po skončení dlouhodobého nájmu, a nedohodnou-lí se smluvní stranyjinsk. má se za to, že předmětné TL, palety či svazky má zákazník v době od ukončení dlouhodobého nájmu v denním nájmu dle článku 4 této smlouvy. Nárok na smluvní pokutu dle bodu 11.2 této smlouvy a na náhradu případné škody tím není dotčen & WG zůstává zachován. 

Jednotlivé nájemní smlouvy jsou uzavřeny a stávají se účinnými převzetím palet anebo svazků zákazníkem nebo dopravcem v místě plnění. Za doklad o převzetí se považuje potvrzený dodací list nebo daňový doklad s uvedení počtu předaných TL, palet anebo svazků. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a skončí nejpozdj dnem převzetí pronajatých TL, palet anebo svazků qčt WG. 

V případě ukončení této smlouvy nebo jednotlivých nájemních smluv před uplynutím období dlouhodobého nájmu sjednaného dle 5.2 této smlouvy zdůvodu porušení povinnosti zákazníkem vyplývající pro něho ztéto smlouvy, je zákazník povinen uhradit WG najeho výzvu smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou úplatou za dlouhodobý nájem dle bodu 5.3 této smlouvy, a částkou, na kterou vznikl WG ke dni ukončení této smlouvy nebo jednotlivých nájemních smluv nárok. 

6. teční oni u eta 

WG je oprávněn kdykoliv v průběhu nájmu TL, palet a svazků vyzvat zákazníka kjejích vráceni. Zákazník je povinen na základě takové výzvy na vlastní náklady vrátit TL, palety anebo Svazky ve lhůtě 5 dnů ode dne obdržení výzvy do výdejního místa WG. Nevrácení TL, palet anebo mu v této lhůtě je podstatným porušením smlouvy. 

WG přenechávd zákamikovi TL, palety a svazky WG do nájmu pouze k uskladnění plynu dodaných WG pro vlashíí spotrebu pákamíka, každé jiné používání — i z bezpečnostních důvodů -je považováno m hrubé porušen: samy. Zakamík není oprávněn přenechávat TL, svazky a palety do podnájmu či jinému užívání třetím oso . 

Zákazník odpovídá za poškození a vnitřní mečištční TL., palet a svazků, které má v nájmu už do jejich vráží? d??ěnísta dodám. Škody, vnitřní mečíštční, jakož i ztráty TL. palet a svazků je třeba neprodleně ozn rt . 

WG může u účelem ochrany proti nevxáoení nebo případným škodám :: možných ztrát, oškození aznečiš'těnl "I'L, palet, svazků zákazníkovi účtovat mjišťovaeí částku (jistotu) na náklady ogčtovného porízeru novych TL, palet a svazků stejného druhu. 
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7.3 

7.4 

7.5 

Po vrácení TL, palet a svazků do místa skladu dodavatele nebo po oznámení zákazníka, že TL, palety 
a svazky nebudou vráceny, anebo po uplynutí lhůty ]: vrácení TL, palet & svazků na základě výzvy dle bodu 6.1 této smlouvy, obdrží zákazník bezúročné zpět část zaplacené zajišťovací částky zbývající po započtení 
nákladů, které WG vznikly pří pořízení náhrady, odstanění škod nebo nečistot. 

Jestliže zákazník TL, palety nebo svazky, ze které zaplatil zajišťovací čásdcu, do tří let po zaplacení zajišťovací částky nevrátí a neuskutečňuje-li odběry plynů od WG, náleží zajišťovací částka s konečnou platností WG jako náhrada nákladů na pořízení nových TL, palet nebo svazků. 

Pokud je zajišťovací částka složená zákazníkem nižší než náklady opětného pořízení nových TL, palet nebo svazků stejného duhu v dané době, je zákazník povinen uhradit WG rozdíl po obdržení vyúčtování ve lhůtě splatnosti dle bodu 7.1 této smlouvy. 

7. Platební podrobil! 

Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu) se sjednává do třiceti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. 

Fakttua (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatná. zejména: 
název, sídlo, IČO/DIČ kupujícího, 
název, sídlo, IČO/DIČ prodávajícího, 
označení faktury a její číslo, 
bankovní spojení prodávajícího, 
daním zdanitelného plnění 
splatnost falctíuy v souladu s rámcovou kupní smlouvou, 
předmět faktury, číslo rámcové kupní smlouvy nebo objednávky, vyfakunovanou částku bez DPH v Kč, sazbu DPH v % a výši DPI-I v Kč, vyfakauovanou částku včetně DPI-I, 
razítko & podpis prodávajícího, 
v příloze soupis skutečně provedených dodávek s podpisy zástupců obou smluvních stran, 
WG je oprávněn účtovat a požadovat po zákazníkovi poplatek ADR, poplatek mýmé a další popl za TL, svazky a palety, ve Výši dle ceníku WG platného v době dodání zboží mop. přenechání TL, svazkmalet. 
Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturovaná kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktm-y, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatností faktu-y. 

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti- faktury (daňového dokladu vrátit bez zaplacení fakturu (daňový doklad), která neobsahuje náležitosti stanovené touto sn)ílouvou nebo budou-Il tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávností fakturu (daňový doklad) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či upravené faktury (daňového dokladu) začne běžet nová lhůta Splatnosti faldmv (daňového dokladu). 
Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy. 



7.7 

7.8 

Prodávající prohlašuje. že není neapolehlívým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
tohoto zákona v průběhu realizace smlouvy, bude faktura za již realizované dodávky hrazena kupujícím tak, 
že: 

- část faktm'y vystavené prodávajícím odpovídající výši DPH bude uhrazena kupujícím přímo na ucet 
správce daně postupem dle 5, 10941 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a 

— základ daně bude uhrazen na účet prodávajícího. 

Prodávající prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem prodávajícího zveřejněný Správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovení 5 96 odst. 2 zákona č. 23512004, Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, žeuvedený účet nebude účtem prodávajícího zveřejněný správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup, bude faktura za. již realizované dodávky 
hmzena kupujícím tak, že: 

- část faktury vystavené prodávajícím odpovídající výši DPH bude uhrazena kupujícím přímo na účet správce daně postupem dle 5 10911 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 

- základ daně bude uhrazen na účet prodávajícího. 

8. Nabyg vlastnického mága ke zboží 

8.1 Vlastnické právo k náplním tlakových lahví přechází na. kupujícího neprve úplným mplecením kupní ceny. 

9.1 

10.1 

1 0.2 

& Dogadx ngtné !: t ým a užívání má; 

Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí : k užívání zboží.- jakož i další doklady stanovené v objednávce. 
Za takové doklady se považuje zejména: 
_ dodací list nebo výdejka, resp. přepravní list s náležitostmi dle příslušného přepravního řádu, nebo 
— přímý daňový doklad, který je pro tyto účely i dodacím listem. 

10. y_šeobeené obchodní padaj: 

Atesty, bezpečnostní listy 
Pokud kupující písemně neuvede do své objednávky požadavek na aten ke zboží, není prodávající povinen tento dokmnent kupujícímu zpětně dodat. Vtomto případě se má ze to, žeposmčíýe dodat zboží i neotestované. 

Prodávající se zavazuje dodat ke všem technickým plynům, které jsou předmětem této smlouvy, bezpečnosmílísty. 

Množství, jakost, provedení zboží 
Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje objednávka. Neurčuje-li objednávlfa jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží vjakosti uprovedení, jež se hodí pro učel stanovený v objednávce nebo neni—li tento účel v objednávce stanoven, pro účel, k němuž se 
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takové zboží zpravidla užívá. Není-li vobjcdnávce uvedena jakost zboží, dodává prodávající zboží v obvyklé jakosti. 

11. Záruka a odpovědnost za vady 

WG odpovídá zákazníkovi za vady dodaného zboží dle par. 422 a násl. obchodního zákoníku. 
Zákamík je povinen dodané zboží při převzetí prohlednout. Vady kvality a mužství dodávaného zboží a technického stavu TL, svazků a palet, které nebylo možné zjistit při přenetí je zákazník povinen uplatnit v místě dodání nejpozději do 3 dnů od převzetí, jinak právo kupujícího z učohto vad zboží zaniká. Reklamované TL, svazky :: palety musí být při reklamací viditelně označeny jako vadné. 
Je—lí dle zjištění WG dodávka zboží vadná, je zákazník oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo nové plnění. Nároky zákazníka jsou omezeny do výše kupní ceny předmětné dodávky. 
Dojde-lí ke vzniku škody na straně zákamíka v důsledku porušení povinností WG, vyplývajících pro něho z uzavřené smlouvy (např. dojde—li k prodlení s dodávkou zboží nebo nebude-li zařízení přenechám ákaml'kovi v souladu s uzavřenou smlouvou čí WG poruší povinnost péče a bezpečnosíi), WG :! zákazník prohlašují a souhlasí s tím, že maximální výše škod , kterou bylo možné při uzavření smlouvy ze strany WG jako možný důsledek takového porušení povinnosti předvídat s přihlédnutím ke slmtcčnostem. jež v uvedené době WG znal nebo měl znát při obvyklé péči, odpovídá. menší částce z následujících: 
_ výši loytí takové odpovědnosti za škodu pojištěním WG 
.. & částce 50 000,- Kč 
pro každý jednotlivý případ odpovědnosti za škodu a úroveň pro všechny případy odpovědnosti za škodu zníldé v průběhu jednoho roku trvání uzavřené smlouvy. WG je povinen úkamíkovi nahradit škodu, za kterou zákazníkovi odpovídá, maximálně do výše, která je vtomto odstavci vymezena jako maximální výše škody. Ustanovení tohoto Odstavce platí i pro případ odpovědnosti pracovníků a úsurpců WG. 

P ou 

Tato smlouva se uzavírá na dobu speciňkovanou v cenovém list:: s účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními etapami. Smlouva se automaticky prodlužuje vždy o další rok, maximálně do 30. 6. 2018, nebude—li některou ze smluvních stran písemně oznámeno nejpozději 6 měsíců před uplynutím stanovené nebo prodloužené doby účinnosti smlouvy, že s dalším prodloužením ůčimosu' smlouvy nesouhlasí. Pro prodloužení období dlouhodobého pronájmu, v případě prodloužení účinnosti této smlouvy dle předchozí věty, se uplatní odst. 5.2 této smlouvy. 

Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět z důvodů dohodnutých v této smlouvě. Výpovědní doba činí 1 měsíc (není-li v této smlouvě výslovně dohodnuto jinak) a pom plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení povinností druhé mluvní su'any vyplývající pro ní z této smlouvy anebo z jednotlivých nájemních smluv. 
WG je oprávněn od kterékoli jednotlivé kupní smlouvy odstoupit Vpřipadě, že zákazník podstahaým způsobem poruší své povinnosti z ní plynoucí. Kromě důvodů stanovených touto smlouvou je WG rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud dojde ke zrušení zákazníka, vstoupí-lí zákazník do likvidace, nebo pokud na zákazníka bude podán insolvenční návrh. 



12.6 

HJ 

11.2 

13.3 

1 3.4 

14.1 

14.2 

143 

l 4.4 

1 4.5 

i 4.6 

14.7 

Ukončením platnosti této smlouvy zjakehokoli důvodu dochází zároveň automaticky kukončení i jednotlivých nájemních smluv. 

;3. Povinnosti po skončení smlouyy 

Ve lhůtě do pěti dnů od ukončení jednotlivé nájemní smlouvy je zákoník povinen vrátit WG TL, palety anebo svazky, které měl na základě nájemní smlouvy v nájmu. Ve lhůtě do dseti dnů od ukončení této smlouvy je zákazník povinen vrátit WG veškeré TL, palety anebo svazky, které měl vnájmu. Místem vrácení se sjednává místo dodání splnění nebo jiný sklad WG. 

V případě porušení povinností úkazníka dle odstavce 13.1, je zákamík povinen uhradit WG na jeho výzvu smluvní pokutu ve výší l0.000 Kč za každou jednu včas nevrácenou TL, smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý jeden včas nevráeený svazek a smluvní pokutu ve výši 15.000; Kč a každou jednu včas nevrácenou paletu. 

Pro případ, že zákazník ani přes výzvu WG nevrátí požadované TL, palety anebo svazky podle odstavce 13.1 a za předpokladu, že WG zároveň v této výzvě neuplatní nárok na náhradu pořizovací ceny nových TL, palet a svazků, smluvní stany sjednávají prodej nevráoených TL, palet a svazků zákazníkovi. Učinky koupě a prodeje nastávají uplynutím dodatečné lhůty !: Vrácení uvedené ve výzvě. Kupní cena se stanoví ve výši pořizovací ceny nových TL, pelet v době prodeje. Zákazník je povinen kupní cenu uhradit do 30 dnů ode dne obdržení faktury—daňového dokladu. Nedojde—li na základě tohoto ustanovení z jakéhokoli důvodu ke koupi a prodeji nevrécených TL, svazků anebo palet, je WG zachováno právo poůdovat po zákazrúkovi pořizovací cenu nových TL. palet & svazků. 

Ustanovení tohoto článku včeme ujednání o smluvní pokutě zůstává vplné platnosti a účinností i po ukončení této smlouvy, a to až do jejich úplného Splnění. 

14. OstaLní a Évčrečuá ujednání 

Jakékoli prodlení zákazníka s úhradou jakehokoli penčžíoeho závazku vůči WGje povahváno za podstatné porušení této smlouvy, jakož ijednotlívých kupních a nájemních smluv. 
Ujednání o smluvních pokutách (smluvní pokutě) dle této smlouvy se nedotýká nároků smluvních stran na úplnou náhradu škody vedle smluvní pokuty. Odstoupení od této smlouvy nebo únik závazků ztéto smlouvy z jiných důwdů se nedotýká zejména nároků na úhradu smluvní pokuty & na náhradu škody vmiklé porušením této smlouvy. 

Tato smlouva bude v případě potřeby zákazníka na základě dodatku roÉiřena na další výrobky. 
Obě smluvní strmy považují obsah smluv za důvěrný a zavamjí se zachovat o jejich obsahu mlčenlivost vůči třetím subjektům, & to ! po zániku této smlouvy. Za pcrušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací vyžádaných k tomu oprávněnými orgány. 

Tato smlouva a vztahy zní vyplývající, jakož i ostamí skutečností touto smlouvou neupravené, se řídí českým právním řádem. 

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě, ve fonně ísemn' h dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. p yo 
Veškerá oznámení nebo jiná korespondence, která je požadována nebo dovolena na základě Smlouvy, bude prováděna písemně a bude považována za řádně doručenou, pokud bude doručována osobně nebo 7 dnů po odeslán: doporučenou poštou nebo na doručením & adresovém na adresy smluvních stran uvedené 



147 Veškerá oznámení nebo jiná korespondence, která je požadována nebo dovolena na základě Smlouvy, bude 
prováděna písemně a bude považována za řádně doručenou, pokud bude domčována osobně nebo 7 dnů 
po odeslání doporučenou poštou nebo na doručenku & adresovém na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví smlouvy nebo na jinou adresu, která bude speciňkována v písemném oznámení smluvní strany 
doručenem podle tohoto ustanovení druhé smluvní straně. 

148 Ie-lí nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplamé či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinné, nestanoví-li zákon jinak. 

149 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky & Agrární komoře České republiky podle 
jeho Řádu & Pravidel jedním nebo více rozhodm'. 

14.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana si poneebájeden stejnopis. 

14.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecně dodací podmínky kapalných teehňokýeh plynů v'FL 
a svazcích a ceník platný v době podpisu této smlouvy. V případě rozporů mají ustanovení této smlouvy 
přednost před všeobecnými dodeolmi podm '. 

1VChlumei dne 1. 7.2014 * VDččínčdne 1. 7. 2014 
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