Všeobecné nákupní obchodní podmínky společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o.
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Účel Všeobecných nákupních obchodních podmínek, Kupní smlouva

Všeobecné nákupní obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná
práva a povinnosti společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o., se sídlem: Českých bratří 509, 543
01 Vrchlabí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 38265, IČO: 05593174, DIČ: CZ05593174 (dále jen
„Odběratel“), a dodavatele, který dodává zboží Odběrateli (dále jen „Dodavatel“);
která vznikají při prodeji zboží Dodavatele a převzetí jednotlivých produktů
Odběratelem na základě příslušných (i) kupních smluv, (ii) přijetí objednávky
Odběratele Dodavatelem (dále jen „Přijetí objednávky“), (iii) rámcových smluv nebo
(iv) podobných smluv, objednávek nebo návrhů, přijatých Odběratelem (společně dále
jen „Kupní smlouva“), a jejich nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Tyto Podmínky
se rovněž použijí na všechny budoucí smluvní vztahy mezi Dodavatelem a
Odběratelem.
Zboží, které bude předmětem Kupní smlouvy, je zboží uvedené v objednávce,
případně v Kupní smlouvě (dále jen „Zboží“ nebo „Dodávka“).
Veškeré obchodní podmínky Dodavatele jsou tímto z hlediska příslušné transakce a
celého obchodního vztahu výslovně vyloučeny. Jakékoli obchodní podmínky
Dodavatele, které jsou v rozporu s Podmínkami, se nepoužijí ani v případě, že proti nim
Odběratel výslovně nevznesl námitku, a ani tehdy, pokud je v nich platnost podmínek
Dodavatele stanovena jako výslovná podmínka uzavření příslušné smlouvy. Nepoužijí
se ani jakékoli obchodní praktiky ani zvyklosti, které jsou v rozporu s těmito
Podmínkami. Podmínky Odběratele se považují za schválené uzavřením Kupní
smlouvy, případně převzetím Zboží.
Dodavatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení objednávku písemně (i
faxem či emailem) potvrdit či odmítnout. Uplynutím této lhůty se má objednávka za
potvrzenou a Kupní smlouva za uzavřenou. Odběratel je však oprávněn od takto
uzavřené Kupní smlouvy odstoupit, a to a až do doby, kdy Dodavatel začne dle Kupní
smlouvy plnit a tuto skutečnost oznámí písemně Odběrateli.
Jakékoliv odchylky od objednávky uvedené v Přijetí objednávky se považují za nový
návrh na uzavření smlouvy, kterým je Dodavatel vázán po dobu 7 dnů ode dne
doručení tohoto návrhu na uzavření smlouvy Odběrateli. V případě, že Odběratel v této
lhůtě nezašle Dodavateli písemné přijetí návrhu na uzavření smlouvy, smlouva není
uzavřena.
Přijetí objednávky Dodavatelem či návrhy na uzavření Kupní smlouvy učiněné ústně
(případně telefonicky) budou pro Odběratele pouze tehdy závazné, pokud budou
následně Odběratelem potvrzeny písemně. Uzavřená Kupní smlouva je pro
Dodavatele závazná.
Odběratel není odpovědný za zjevné chyby, chyby v psaní, nesprávné výpočty či jiné
vady v dokumentech, výkresech a plánech, které Dodavateli předkládá. Dodavatel je
povinen Odběratele na takové vady bez odkladu upozornit tak, aby Odběratel byl s to
je opravit či nahradit. Toto se také uplatní v případě chybějících dokumentů, výkresů či
plánů.
Dodavatel je povinen přezkoumat poptávku Odběratele a údaje v ní obsažené z
hlediska správnosti, úplnosti, proveditelnosti a kompatibility a v nabídce zohlednit
všechny náklady, které mu mohou při plnění Dodávky vzniknout. Na případné
nedostatky je Dodavatel povinen upozornit v nabídce. Předložením nabídky na sebe
Dodavatel přebírá riziko proveditelnosti Dodávky za nabízenou cenu pro účel
specifikovaný v poptávce Odběratele.
Odběratel je oprávněn Dodavateli vystavit pozměňující objednávku (včetně změny
např. výkresů, specifikací, balení, času nebo místa doručení, způsobu dopravy, apod.)
a Dodavatel je povinen pozměňující objednávku splnit. V případě, že pozměňující
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objednávka způsobí zvýšení či snížení nákladů na poskytnutí Zboží nebo času
potřebného k poskytnutí Zboží, bude cena a/nebo termín dodání Zboží spravedlivě
upraven v písemné formě. Dodavatel se vzdává veškerých práv na úpravu ceny nebo
termínu dodání dle tohoto článku, nebude-li Dodavatelem toto právo uplatněno do 10
kalendářních dnů od obdržení pozměňující objednávky a Dodavatel je povinen plnit
podle změněné objednávky. Jakékoliv změny Kupní smlouvy vyžadované
Dodavatelem se stávají závazné jedině poté, co jsou písemně odsouhlaseny
Odběratelem.
II.
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Cena a platební podmínky

Cena je sjednána jako konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele
nezbytné pro řádné provedení Dodávky, zejména, nikoli však výlučně, náklady na
dopravu, skladování, balení, pojištění, cla, odvody, poplatky, daně (vyjma DHP), apod.
V ceně je zahrnuta i případná odměna za poskytnutí práva k užití software a firmware,
je-li takový software či firmware součástí Dodávky. Dodavatel prohlašuje Odběrateli,
že cena za Zboží nebude vyšší než cena fakturovaná Dodavatelem jiným zákazníkům
pro obdobné množství Zboží či obdobného zboží. Dodavatel poskytne Odběrateli
slevový program na základě objemu nákupu Zboží.
Cenu je Odběratel povinen Dodavateli zaplatit na základě daňového dokladu (faktury).
Faktura musí mimo jiné obsahovat správnou sazbu DPH, číslo dodacího listu a číslo
objednávky Odběratele, jakož i čísla a příslušné věcné názvy (kódy) každé položky. Při
fakturaci plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, musí
faktura obsahovat také kód předmětu plnění dle platných instrukcí GFŘ (Generálního
finančního ředitelství). Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady
nedoloženou fakturu je Odběratel oprávněn vrátit v době splatnosti Dodavateli, aniž by
tím nastalo prodlení se zaplacením.
Dodavatel je povinen vystavit fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí Dodávky Odběratelem, kterým se
rozumí den přechodu nebezpečí škody na Odběratele. K témuž okamžiku přechází i
vlastnické právo ke Zboží na Odběratele. V případě, že Odběratel uhradil cenu za
Zboží dříve, přechází vlastnické právo ke Zboží momentem úhrady ceny.
Splatnost faktury je stanovena na 60 dnů od doručení faktury Odběrateli nebo od
převzetí Dodávky Odběratelem, podle toho, které z těchto dat nastane později. Cena
bude zaplacena na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře, případně v Kupní
smlouvě, který je správcem daně zpřístupněn dálkovým způsobem, pokud příslušný
správce daně takový údaj zveřejňuje. Použití odst. 9 tohoto článku tím není vyloučeno.
Dluh Odběratele je splněn okamžikem odepsání dlužné částky z účtu Odběratele. V
případě prodlení Odběratele s platbou v délce trvání do 7 dnů není Dodavatel oprávněn
účtovat úrok z prodlení či jiné sankce.
V případě, že Odběratel zaplatí fakturovanou cenu v době (i) od 31. do 45. dne ode
dne splatnosti faktury, poskytuje Dodavatel Odběrateli slevu z ceny ve výši 0,5 % z
fakturované částky (s DPH), (ii) od 15. do 30. dne ode dne splatnosti faktury, poskytuje
Dodavatel Odběrateli slevu z ceny ve výši 1 % z fakturované částky (s DPH), (iii) do 14
dnů ode dne splatnosti faktury, poskytuje Dodavatel Odběrateli slevu z ceny ve výši
1,5 % z fakturované částky (s DPH). Odběratel je v takovém případě oprávněn zaplatit
fakturovanou cenu již sníženou o příslušnou slevu. Nárok na slevu zůstává zachován
i v případě, kdy Odběratel zaplatí později z důvodu vad Dodávky.
Podmínkou splatnosti pohledávek Dodavatele je, že má Odběratel k dispozici
ověřitelné a formálně správné daňové doklady.
Odběratel je oprávněn započíst svým písemným prohlášením vůči Dodavateli jakékoli
své splatné i nesplatné pohledávky proti jakýmkoliv splatným i nesplatným
pohledávkám Dodavatele. Pohledávky v různých měnách je možné započíst podle
kurzu stanoveného Českou národní bankou ke dni zápočtu.
Zaplacení ceny Odběratelem je podmíněno tím, že Dodavatel není vůči němu v
prodlení s žádnou platbou za Dodávky, jež byly či měly být dodány i na základě jiného
smluvního vztahu. Po dobu takového prodlení Dodavatele není Odběratel v prodlení
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se zaplacením ceny a sjednaná doba k zaplacení se přiměřeně prodlužuje o dobu
odpovídající délce shora uvedeného prodlení Dodavatele.
Na žádost Odběratele v odůvodněných případech (např. v případě i hrozící insolvence
Dodavatele) Dodavatel doloží, že provádí řádné odvody DPH. Do doby doručení
takového dokladu je Odběratel oprávněn odložit platbu za poskytnutou Dodávku, aniž
by tím nastalo prodlení se zaplacením. Použití následujícího odstavce tím není
vyloučeno.
Pokud je Dodavatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem
DPH, ve smyslu příslušných právních předpisů nebo v obdobném postavení dle
právních předpisů jiných států nebo pokud bude Odběratel v dobré víře, že je Dodavatel
v postavení, které by jinak založilo ručení Odběratele za nezaplacenou DPH, je
Odběratel oprávněn zaplatit Dodavateli cenu Dodávky bez částky rovnající se příslušné
výši DPH a odvést DPH za Dodávku přímo na účet příslušného správce daně.
Dodavatel poskytne Odběrateli nezbytně nutnou součinnost při jednání Odběratele se
správcem daně, která bude spočívat zejména v řádném a včasném poskytnutí
pravdivých informací a dokladů a v podpoře při jednání Odběratele se správcem daně,
pokud by správce daně vůči Odběrateli vznesl nárok z titulu jeho ručení za DPH, nebo
pokud by Odběratel dobrovolně odvedl DPH za dodání Zboží.
V případě vadného plnění je Odběratel oprávněn zadržet jakoukoliv platbu, i pokud
nárok na ni vznikl z jiného právního důvodu, až do řádného splnění. Toto právo má
Odběratel i v případě, kdy má Zboží vady, které nebrání řádnému užití.
Dodavatel je povinen na žádost Odběratele sdělit aktuální stav otevřených účetních
položek vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví
Dodavatele k rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se
stavem obsaženým v účetnictví Odběratele. Odběratel zpravidla zasílá Dodavateli
potvrzení o stavu otevřených účetních položek obsažených v účetnictví Odběratele,
které vychází výhradně z účetních záznamů a nemá žádný význam pro uplatňování
případných nároků, nelze z něj odvozovat jakékoliv právní důsledky, a zvláště jej nelze
v žádném případě použít jako uznání dluhu.
Úhrada ceny za Zboží neznamená jakékoli uznání ze strany Odběratele nebo vzdání
se práv Odběratele.
Dodavatel a Odběratel budou po celou dobu trvání Kupní smlouvy společně hledat
možnosti snížení nákladů a výsledky těchto možností budou promítat do snižování cen
pro Odběratele.
III. Dodací podmínky a plnění

(1)
(2)

Plnění musí přesně odpovídat sjednaným podmínkám a musí být provedeno
ve stanoveném termínu (tj. v termínu uvedeném v Kupní smlouvě či jinak dohodnutém
mezi stranami).
Dřívější Dodávka, bylo-li sjednáno dodání v pevně stanovené datum, je možná pouze
po předchozím písemném souhlasu Odběratele a nemá vliv na dohodnutou splatnost
ceny. To neplatí, je-li termín dodání v Kupní smlouvě uvedený stanovením lhůty,
přičemž tato se počítá vždy ode dne odeslání objednávky Odběratele, a to bez ohledu
na okamžik jejího potvrzení ze strany Dodavatele. Není-li v Kupní smlouvě termín
dodání výslovně uveden a ani mezi stranami dohodnut, má se za to, že termín dodání
činí 10 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Odběratele. Dodavatel je povinen
Odběratele okamžitě informovat o veškerých (i hrozících) zpožděních Dodávky a
vyžádat si jeho pokyny. Za porušení termínu dodání se považuje rovněž dodání Zboží
ve sjednaném termínu, ale v množství menším, než bylo uvedeno v Kupní smlouvě,
popř. chybějící požadované dokumenty. V případě nedodržení termínu dodání je
Odběratel vedle jiných nároků oprávněn požadovat Dodávku Zboží, náhradu škody
vzniklou prodlením, jakož i odstoupit od Kupní smlouvy. Odpovědnost za prodlení s
dodáním, jež bylo způsobeno subdodavateli Dodavatele či třetími osobami nese
Dodavatel. Odběratel není povinen převzít dřívější či částečné plnění nebo plnění
většího množství a je oprávněn toto plnění vrátit, to vše na náklady Dodavatele,
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případně obdržet náhradu nákladů za skladování.
Pokud nebude ve stanoveném termínu řádně splněno, zaplatí Dodavatel Odběrateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého plnění za každý započatý týden prodlení,
maximálně však 10 % z ceny celého plnění. Odběratel je oprávněn započíst
pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce Dodavatele na zaplacení
ceny plnění. Zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení nemá vliv na nárok
Odběratele na náhradu škody v plném rozsahu.
Místem plnění je sídlo Odběratele, pokud Odběratel neurčí jiné místo plnění, např.
v objednávce. Časem plnění jsou pracovní dny od 6.00 do 16.00 CET, pokud Odběratel
neurčí jiný čas plnění, např. v objednávce.
Dodavatel předá Dodávku s vyplacenými výdaji na svůj náklad a nebezpečí na
sjednané místo dodání (v České republice přepravné zaplaceno Dodavatelem a
v případě přepravy ze zahraničí – DAP dle INCOTERMS 2010). Zásilky na dobírku
nebudou akceptovány.
Odběratel si vyhrazuje určení dopravního prostředku a způsobu balení.
Dodavatel připojí k Dodávce dodací list se všemi údaji z objednávky, jakými jsou číslo
objednávky, případně čísla dílů, přesné označení Zboží, položka objednávky a v
případě Dodávek ze zemí Evropské unie sazebník zařazení Zboží. Součástí Dodávky
je i vyplněné prohlášení Dodavatele pro účely exportní a celní kontroly a dále doklady
prokazující původ Zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod.
V případě, že náklady přepravy Dodávky na sjednané místo plnění má dle Kupní
smlouvy hradit Odběratel, je Dodavatel oprávněn Odběrateli vyúčtovat pouze ty
náklady, které Odběratel předem odsouhlasil.
Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
Dodávka je převzata:
(a)
u Dodávek bez montáže: písemným potvrzením doručení (včetně vyložení)
kompletního předmětu Dodávky na místo určení podle Kupní smlouvy,
(b)
u Dodávek s montáží: písemným potvrzením převzetí kompletního předmětu
Dodávky Odběratelem.
Při dodání technických zařízení a přístrojů je Dodavatel povinen vyškolit obsluhující a
údržbářský personál Odběratele, popř. konečného uživatele Dodávky. Dále se
Dodavatel zavazuje dodat potřebné dokumenty k Dodávce (zejména plány kompletní
montáže vč. všech přípojek a stavebních nutností, listy s údaji, návody k montáži,
pokyny ke zpracování, skladové, provozní předpisy a předpisy údržby apod.). Veškeré
dokumenty Dodávané Dodavatelem musí být předány nejpozději spolu s Dodávkou, a
to ve dvojím vyhotovení v českém jazyce, popřípadě v anglickém jazyce.
V případě, že předmětem Kupní smlouvy jsou výrobky stanovené prováděcími předpisy
k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je Dodavatel povinen
předat Odběrateli kopii prohlášení o shodě, resp. písemné ujištění o vydání prohlášení
o shodě, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění. Dále je Dodavatel povinen
v průběhu plnění umožnit Odběrateli kontrolu rozpracovanosti předmětu plnění.
Skutečnost, že Odběratel přijme Zboží, které nevyhovuje podmínkám Kupní smlouvy,
nezbavuje Dodavatele povinnosti tento nesoulad napravit, ani nebrání Odběrateli
v uplatnění jakýchkoli nápravných prostředků podle Kupní smlouvy.
Odběratel je oprávněn kdykoli písemně (emailová forma je dostačující) vyzvat
Dodavatele k pozastavení plnění Kupní smlouvy. Po obdržení tohoto oznámení se
Dodavatel zavazuje přerušit veškeré práce do doby, než obdrží od Odběratele
písemnou výzvu (emailová forma je dostačující) k pokračování v plnění.
Dodavatel není oprávněn požadovat za prvních 90 dnů ode dne pozastavení plnění
Kupní smlouvy úhradu skladného ani jiných nákladů, které mu z tohoto důvodu
vzniknou. Termíny plnění Kupní smlouvy budou prodlouženy přiměřeně o dobu trvání
pozastavení plnění.
Dodávku je Dodavatel povinen zabalit takovým způsobem, aby v průběhu přepravy
nedošlo k jejímu poškození či ke škodám na zdraví a majetku.
Dodavatel je povinen zajistit, že:
(a)
Dodávka bude vybavena balicím nebo dodacím listem se zřetelným údajem
o obsahu, jakož i s úplným číslem (značkou) objednávky Odběratele,
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každá část zásilky bude na obalu opatřena zřetelným údajem o obsahu, jakož
i úplným číslem (značkou) objednávky Odběratele,
(c)
vypravení Dodávky, jejíž přijetí v místě určení vyžaduje přítomnost/součinnost
jejího příjemce, bylo Odběrateli, popř. příjemci neprodleně písemně oznámeno
(avizováno) nejméně 3 pracovní den předem, a to spolu se zřetelným údajem
o obsahu, jakož i úplným číslem (značkou) objednávky.
Právo Odběratele vykonat zadržovací právo vůči Dodavateli a právo Odběratele
započíst vzájemné pohledávky není jakkoliv omezeno či vyloučeno.
Materiál ve vlastnictví Odběratele, poskytnutý Dodavateli za účelem realizace
Dodávky, zůstává vlastnictvím Odběratele, musí být bezúplatně a odděleně skladován,
označován a administrativně veden. Jeho použití je přípustné jen pro splnění závazků
Dodavatele vůči Odběrateli. Při jeho znehodnocení nebo ztrátě je Dodavatel povinen
na své náklady obstarat a použít odpovídající náhradu.
Zpracování a/nebo úpravy materiálu Odběratele obstarává Dodavatel výhradně pro
Odběratele. Odběratel je bezprostředně vlastníkem, resp. spoluvlastníkem upraveného
materiálu, meziproduktu nebo nové věci. Kdyby to nemohlo být z právních důvodů
možné, platí, že Odběratel je v každém okamžiku zpracování nebo úpravy vlastníkem
každé nové věci. Dodavatel je povinen každou tuto novou věc Odběrateli bezúplatně
opatrovat s odbornou péčí do doby jejího předání Odběrateli.
Dodavatel je povinen dělat výstupní kontroly Zboží před tím, než je expedováno
Odběrateli. Odběratel není povinen Zboží při jeho převzetí prohlédnout, ani provést
kontrolu obalu a množství Zboží po jeho převzetí od Dodavatele. Dodavatel není
oprávněn namítat případné pozdní oznámení vad Zboží Odběratelem, a to ani zjevných
vad.
Jakékoli změny Zboží (zejména ve skladbě, složení, výrobním procesu, výrobním
místě, včetně jakýchkoli dalších fyzikálních nebo chemických změn Zboží, v materiálu,
designu, barvě), způsobu výroby, lokace, jiné změny, které mohou mít vliv např. na
tvar, funkci, výdrž, výkon Zboží, musí být předem písemně schváleny ze strany
Odběratele.
(b)

(18)
(19)

(20)

(21)

(22)

IV. Zvláštní ujednání
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany životního
prostředí, nejlépe vlastnit certifikát dle ISO 14001 nebo EMAS.
Dodavatel se zavazuje mít zavedený systém řízení kvality v souladu s požadavky
norem VDA 6.1 a IATF 16949, minimálně však dle ISO 9001.
V případě, že by Dodavatel dodal Zboží, které podléhá omezením týkajícím se látek
a/nebo požadavkům na informace uloženými právními předpisy (např. REACH, RoHS),
je Dodavatel povinen takové látky deklarovat v přiměřeném formátu poskytnutém
Odběratelem nejpozději do dne prvního dodání Zboží, a to ve vztahu k předpisům,
které jsou účinné v místě sídla Odběratele nebo v určeném místě dodání požadovaném
Odběratelem.
Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré politiky, příručky, směrnice, instrukce a
pokyny Odběratele, se kterými byl seznámen.
Odběratel není povinen plnit Kupní smlouvu, pokud takovémuto plnění brání jakékoli
překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva
mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí.
Dodavatel je ve vztahu k dodávanému Zboží a poskytovaným službám povinen dodržet
veškerá aplikovatelná ustanovení příslušných národních právních předpisů a
mezinárodního práva, jež se týkají exportní kontroly, cel či souvisejících daní a
poplatků, a práva mezinárodního obchodu (dále souhrnně jen “právo mezinárodního
obchodu”). Dodavatel je rovněž povinen obstarat nutné vývozní licence či povolení,
ledaže by podle aplikovatelného ustanovení právo mezinárodního obchodu byl o tyto
licence či povolení povinen požádat nikoli Dodavatel, nýbrž Odběratel či třetí osoba.
Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění,
poskytnout Odběrateli v písemné formě veškerá data a informace, která jsou nezbytná
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(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

k tomu, aby Odběratel mohl dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení práva
mezinárodního obchodu, jež se mohou na vývoz, dovoz či (v případě dalšího prodeje)
zpětný vývoz Zboží či služeb vztahovat.
V případě jakýchkoliv změn původu nebo vlastností Zboží či služeb, anebo změn
aplikovatelných ustanovení práva mezinárodního obchodu, je Dodavatel povinen
neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění, aktualizovat data, a tato
data Odběrateli v písemné formě poskytnout. Dodavatel se zavazuje uhradit Odběrateli
veškeré náklady či jinou škodu, která by mu vznikla v důsledku neúplnosti či
nesprávnosti poskytnutých dat.
Pokud je předmětem Dodávky zboží dvojího užití ve smyslu právních předpisů USA
jakož i dle přílohy I nařízení EU 428/2009, je Dodavatel povinen Odběratele o tomto
informovat.
Dodavatel je v souvislosti s plněním pro Odběratele povinen na vyzvání předat
Odběrateli veškeré dokumenty a certifikáty nutné pro další vývoz v rámci i mimo
Evropskou unii (např. E-Mark, COP).
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré relevantní právní předpisy, a to zejména
předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti a je povinen vynakládat své nejlepší
úsilí k opatřením, která mají za cíl:
(a)
předcházet rizikům, odstraňovat rizika nebo minimalizovat působení
neodstranitelných rizik pro zdraví a bezpečnost personálu zaměstnávaného
Dodavatelem a přímými či nepřímými poddodavateli Dodavatele při plnění
předmětu Kupní smlouvy (dále jen „personál“) a
(b)
k zajištění toho, aby žádné osoby, které na pracovišti oprávněně jsou, včetně
personálu, personálu Odběratele a návštěvníků, neutrpěly jakoukoli újmu.
Dodavatel je povinen zajišťovat, aby veškerý jeho personál byl odborně a zdravotně
způsobilý k dodání Zboží (a na výzvu Odběratele tuto způsobilost doložit), zúčastňoval
se lokálně-specifických bezpečnostních školení a obdržel příslušné osobní ochranné
prostředky před zahájením práce na pracovišti. Dodavatel je povinen zajišťovat, aby
personál osobní ochranné prostředky využíval příslušným způsobem a aby takové
prostředky byly vždy udržovány v dobrém a provozuschopném stavu.
Odběratel si vyhrazuje právo, podle svého výlučného uvážení, vyloučit jakýkoli
personál z pracoviště a/nebo pozastavit Dodávky Zboží z bezpečnostních, zdravotních
a ochranných důvodů, a to kdykoli bez jakékoli odpovědnosti.
Na žádost Odběratele je Dodavatel povinen Odběrateli neprodleně udělit přístup
k veškerým dokumentům týkajícím se otázek ochrany zdraví a bezpečnosti
souvisejících se Zbožím či jinak týkajících se Zboží.
Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že ceny, podmínky, Dodávky, služby a kvalita jsou
konzistentní a konkurenceschopné s trhem. Pokud Odběratel rozumně zhodnotí, že
plnění Dodavatele není v daném odvětví konkurenceschopné, poskytne Dodavateli
příležitost k odstranění nedostatků (zejména ke snížení nákladů) ve lhůtě 30 dnů od
oznámení Odběratele. Pokud Dodavatel tento nedostatek ve výše uvedené lhůtě
nenapraví, je Odběratel oprávněn ukončit Kupní smlouvu a / nebo Přijetí objednávky,
u níž Zboží ještě nebylo doručeno, a to bez jakékoli odpovědnosti Odběratele,
s výjimkou povinnosti úhrady ceny za Zboží dodané již před takovým ukončením.
V. Subdodavatelé

(1)

(2)

Dodavatel je povinen zavázat subdodavatele k dodržování všech povinností
vyplývajících z Kupní smlouvy, jakož i k dodržování relevantních interních předpisů
Odběratele. Za provedená plnění a případná pochybení subdodavatele nese veškerou
odpovědnost vůči Odběrateli Dodavatel, jako by plnil sám.
V případě, že Dodavatel hodlá využít subdodavatele, předloží Odběrateli k písemnému
schválení seznam subdodavatelů, včetně uvedení rozsahu a specifikace prací.
O následných změnách subdodavatele je Dodavatel povinen Odběratele informovat a
rovněž požádat o písemné schválení. Odběratel je oprávněn v odůvodněných
případech požadovat změnu subdodavatele.

6

(3)

Při porušení povinností uvedených v tomto článku je Odběratel oprávněn Kupní
smlouvu s okamžitými účinky vypovědět nebo od Kupní smlouvy odstoupit.
VI. Obaly

(1)

(2)

Dodavatel vyznačí v Kupní smlouvě a ve faktuře, zda součástí Dodávky je vratný obal.
Cenu vratného obalu fakturuje Odběrateli, nedohodnou-li se strany jinak. Dodavatel se
zavazuje tyto obaly od Odběratele odkoupit za fakturovanou cenu v případě, že
Odběratel je vrátí nejpozději do 24 měsíců ode dne dodání Zboží.
Zpětné přepravné za obaly vrácené Dodavateli hradí Dodavatel, pokud nebude v Kupní
smlouvě dohodnuto jinak.
VII. Předčasné ukončení Kupní smlouvy

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Strany mohou odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případech podstatného porušení
Kupní smlouvy či v případech výslovně uvedených v Kupní smlouvě nebo v těchto
Podmínkách či v případech výslovně uvedených v příslušných právních předpisech.
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
V následujících případech je Odběratel oprávněn Kupní smlouvu s okamžitými účinky
vypovědět nebo od Kupní smlouvy odstoupit:
(a)
Dodavatel zastavil platby;
(b)
bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení u Dodavatele či takové
řízení hrozí;
(c)
Dodavatel vstoupil do likvidace;
(d)
byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek
Dodavatele,
(e)
Dodavatel se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH;
(f)
u Dodavatele došlo k ukončení jedné z jeho činností, bez které není možné
splnění účelu Kupní smlouvy;
(g)
Dodavatel nesplnil předmět Kupní smlouvy řádně a včas;
(h)
Dodavatel přímo či nepřímo poskytne či slíbí poskytnout zaměstnanci nebo
zástupci Odběratele úplatek či jinou neoprávněnou výhodu;
(i)
Dodavatel ovlivnil nebo se pokusil ovlivnit výběrové řízení vyhlášené
Odběratelem;
(j)
Dodavatel poruší jinou povinnost vyplývající z dokumentů, které jsou podle
Kupní smlouvy či těchto Podmínek pro Dodavatele závazné, např. v oblasti
ochrany životního prostředí, a toto porušení neodstraní ani v dodatečně
poskytnuté lhůtě;
(k)
Dodavatel byl pravomocně odsouzen za trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších
předpisů či dle jiného příslušného právního předpisu;
(l)
člen statutárního orgánu Dodavatele nebo podnikatel fyzická osoba byl
pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání;
(m)
Dodavatel se dostal vůči Odběrateli do prodlení se splněním svých závazků z
jiné smlouvy, které je delší než 30 dnů;
Strany jsou oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší
moci brání realizaci Dodávky po dobu delší než 3 měsíce.
Odběratel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoli před odesláním Zboží
Odběrateli.
Odběratel je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže se zaváže uhradit
Dodavateli cenu již dodaných a rozpracovaných Dodávek ke dni účinnosti odstoupení
od Kupní smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen tyto Dodávky předat
Odběrateli.
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VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a reklamace
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

Dodavatel tímto poskytuje záruku za jakost, tj. dodané Zboží bude po dohodnutou dobu
způsobilé k určenému účelu a Zboží bude mít sjednané dlouhodobé či Odběratelem
vyžadované vlastnosti a specifikace a bude v souladu s Kupní smlouvou. Dodavatel
dále prohlašuje a zaručuje, že Zboží bude (i) nové; (ii) bez zatížení jakýmikoli
zástavními právy a věcnými břemeny či jiným zatížením; (iii) v souladu se všemi
specifikacemi, výkresy, vzorky a jinými charakteristikami dodanými Odběratelem nebo
nabídnutými Dodavatelem; (iv) prosté vad v designu (vzhledu), provedení a materiálů;
(v) v obchodovatelné jakosti; (vi) vhodné a dostačující pro užití zamýšlené Odběratelem
– v rozsahu známém Dodavateli; (vii) v souladu se všemi relevantními právními
předpisy platnými zejména v zemi výroby a dodání a (viii) neporušuje patenty ani jiná
práva duševního vlastnictví třetích osob. Záruka se vztahuje na Odběratele, jeho
následovníky, postupníky, zákazníky či jiné uživatele Zboží.
Dodavatel je odpovědný za kvalitu Zboží bez výjimky, i když mu Odběratel nabídnul
nebo poskytl součinnost.
Záruční doba činí u strojů 36 měsíců od uskutečnění přejímky do provozu bez výhrad.
Záruční doba u náhradních dílů činí 36 měsíců od jejich zabudování, nejvýše však 42
měsíců od data dodání. U jiného Zboží činí záruční doba 36 měsíců ode dne přechodu
nebezpečí škody na Zboží na Odběratele. U kompletního zařízení platí za datum,
od kterého se počítá záruční doba, datum dodání posledního dílu celého zařízení.
Jestliže Dodavatel provádí montáž, počítá se záruční doba od data uskutečnění
přejímky celého zařízení do provozu bez výhrad. Dodavatel postoupí veškeré záruky
za jeho subdodavateli týkající se Zboží na Odběratele a zajistí, aby z nich byl Odběratel
oprávněn a aby případně Odběratel takové záruky mohl dále postoupit na své
zákazníky.
Odstranění vad spočívá buď v jejich opravě, nebo ve výměně vadných součástí.
Při výměně nebo opravě součástí se prodlužuje záruční doba o dobu potřebnou pro
výměnu nebo opravu. Při výměně běží dnem doručení nová záruční doba.
Neprovede-li Dodavatel odstranění vady, popř. náhradní Dodávku, a to ani po
poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty Odběratelem, je Odběratel oprávněn:
(a)
od Kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit,
(b)
požadovat poskytnutí slevy, nebo
(c)
na náklady Dodavatele buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit
k odstraňování vady či obstarat náhradní Dodávku, přičemž povinnosti
Dodavatele ze záruky za jakost a z odpovědnosti za vady tím nejsou dotčeny.
K odstraňování vady na náklady Dodavatele může dojít i bez poskytnutí dodatečné
lhůty Dodavateli, jestliže Dodavatel byl s původním plněním v prodlení.
Na základě písemné výzvy Odběratele (emailová forma je dostačující) je Dodavatel
povinen Odběrateli uhradit náklady související s reklamací včetně přepravních
nákladů, náklady vynaložené Odběratelem na odstranění následků porušení povinnosti
Dodavatele a na odstranění všech vad Dodávky a jakékoli jiné náklady, které
Odběrateli vznikly v souvislosti s vadou Zboží. Aniž by byla dotčena jiná práva
Odběratele, která jsou Odběrateli k dispozici na základě těchto Podmínek či
příslušných právních předpisů, je dále Dodavatel povinen v případě každé reklamace
(tj. výzvy k odstranění vad) uhradit Odběrateli paušální náhradu administrativních
nákladů souvisejících s uplatněním reklamace, a to ve výši 2.000,- Kč (bez DPH).
Dodavatel ponese nebezpečí ztráty či škody na Zboží ve vztahu ke Zboží, které
Odběratel vrací. To se přiměřeně týká i nákladů marně Odběratelem vynaložených na
zpracování nebo úpravu Dodávky za výše uvedeným účelem.
Dodavateli budou dále vyúčtovány náklady vzniklé v důsledku vady Zboží, skládající
se zejména z prostojů ve výrobě a mzdových nákladů Odběratele či personálu
společnosti, jenž se podílel na opravě výše uvedené vady Zboží.
Prodlení Odběratele s reklamací nezpůsobuje zánik práv a nároků Odběratele
z vadného plnění Dodavatele. Odstraněním vady není dotčeno právo Odběratele na
náhradu škody, ušlý zisk či jiná práva, která může mít Odběratel podle Kupní smlouvy,
těchto Podmínek či podle příslušných právních předpisů.
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(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

Odběratel má právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu za vadné plnění předmětu
smlouvy ve výši 15 % z dohodnuté ceny. Nárok Odběratele na náhradu škody
přesahující smluvní pokutu není ujednáním smluvní pokuty dotčen.
Dodavatel je povinen po dobu 10 let od uskutečnění Dodávky provádět nebo zajistit
za přiměřenou úplatu pozáruční opravy, a to včetně obstarání náhradních dílů, pokud
to z povahy Dodávek vyplývá. V opačném případě je Dodavatel povinen bez prodlení
o této skutečnosti Odběratele informovat a zajistit mu náhradní řešení za obdobných
podmínek.
Odběratel není povinen přijmout Zboží, u něhož došlo k oznámení vady, ani toto Zboží
skladovat; pokud takové Zboží převezme, bude jej skladovat na náklady Dodavatele.
Odmítnutí celé Dodávky Zboží je možné v případě vady ovlivňující podstatnou část
Dodávky.
Odběratel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené jednáním třetích osob.
Dodavatel je povinen kdykoliv umožnit Odběrateli, jeho zákazníkům či příslušným
orgánům provedení kontroly, inspekce, auditu, testování nebo jiné obdobné prověrky
v provozovně Dodavatele a jeho subdodavatelů, kde je Zboží vyráběno či skladováno.
Vedle toho je Odběratel oprávněn provést audit / kontrolu výroby Dodavatele a jeho
procesů kvality s tím, že jakákoli taková kontrola nezbavuje Dodavatele povinnosti
postupovat v souladu s Kupní smlouvou. Odběratel má dále právo kontrolovat a
kopírovat veškeré záznamy, dokumenty a jiná data související s Kupní smlouvou a
Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli veškerou součinnost. Dodavatel má
povinnost uchovávat taková data po dobu nejméně 10 let od doručení Zboží a na
vyžádání Odběratele je Odběrateli bezodkladně předložit. Každá strana si hradí své
náklady vynaložené ve spojitosti s touto kontrolou či inspekcí.
IX. Práva duševního vlastnictví

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Práva duševního vlastnictví jsou: (a) patenty, zlepšovací návrhy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní firmy, návrhy, know-how, autorská
práva (registrovaná či neregistrovaná); (b) přihlášky, prodloužení, potvrzení, rozšíření
nebo obnovení jakýchkoliv výše uvedených práva; a (c) jakákoliv jiná práva duševního
vlastnictví (dále jen „Práva duševního vlastnictví“).
V souladu s odst. 3 níže Dodavatel tímto Odběrateli uděluje, nebo se zavazuje zajistit,
že Odběrateli bude udělena celosvětová, neodvolatelná, převoditelná a nevýhradní
licence na užívání Práv duševního vlastnictví, včetně vestavěného software (software
nezbytný pro užívání Zboží, který je vložen do Zboží a je dodávaný jako jeho nedílná
součást) je-li takový, na celém světě bez nutnosti úhrady licenčních poplatků
(bezúplatně).
Dodavatel tímto poskytuje Odběrateli veškerá majetková Práva duševního vlastnictví
v souvislosti se Zbožím, jež vzniknou jako výsledek plnění Kupní smlouvy. Dodavatel
dále souhlasí s tím, že na výzvu Odběratele a na své náklady učiní veškeré úkony
nezbytné k zajištění možnosti bezvadně užívat Práva duševního vlastnictví
Odběratelem.
Práva duševního vlastnictví související se Zbožím vzniklá Dodavateli nebo mu udělená
na základě licence před uzavřením příslušné Kupní smlouvy nebo bez souvislosti
s Kupní smlouvou (dále jen „Dříve existující práva duševního vlastnictví“) zůstávají
Dodavateli (nebo příslušné třetí osobě). V případě, že taková Dříve existující práva
duševního vlastnictví budou součástí jakéhokoliv Zboží, Dodavatel udělí, nebo zajistí,
aby příslušná třetí osoba udělila, Odběrateli a dalším subjektům ze skupiny Odběratele,
neodvolatelnou, přenositelnou, neexkluzivní a bezplatnou licenci k užívání Dříve
existujících práv duševního vlastnictví jako součást dodaného Zboží, včetně oprávnění
na vylepšení, vyvíjení, uvádění na trh, distribuování, sub-licencování či jiného užívání
Dříve existujících práv duševního vlastnictví.
Dodavatel je povinen písemně specifikovat před učiněním Dodávky veškerý otevřený
software (Open Source Software) obsažený nebo užívaný vestavěným softwarem (viz
výše) a požádat Odběratele o písemný souhlas s jeho použitím. Dodavatel se zavazuje
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(6)

(7)

na své náklady jakýkoliv otevřený software odmítnutý Odběratelem nahradit softwarem
přinejmenším shodné kvality a funkčnosti.
V případě, že Zboží bude porušovat jakákoli Práva duševního vlastnictví třetích osob,
je Dodavatel povinen na své náklady, avšak dle rozhodnutí Odběratele, (i) zajistit pro
Odběratele, nebo případně pro Odběratelovy zákazníky, právo Zboží dále používat; (ii)
upravit Zboží tak, aby nadále Práva duševního vlastnictví nebyla porušována; nebo (iii)
vyměnit Zboží za rovnocenné zboží, které nebude porušovat Práva duševního
vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel neprovede výše uvedené opatření
požadované Odběratelem, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat
navrácení veškerých částek, které Odběratel Dodavateli na jejím základě zaplatil, a
Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli jakoukoli škodu mu vzniklou.
Odběrateli náleží vlastnické právo a Právo duševního vlastnictví ke všem jeho
nabídkám, poptávkám či odhadům, jakož i ke všem výkresům, vyobrazením,
technickým popisům, vzorkům, součástem, modelům, matricím, šablonám, nástrojům,
nářadí, výpočtům a dalším dokumentům či materiálu poskytnutým Dodavateli.
Dodavatel nesmí tyto předměty zpřístupnit třetím osobám, zveřejnit je, používat je
přímo nebo prostřednictvím třetích osob nebo je kopírovat bez předchozího písemného
výslovného souhlasu Odběratele. Totéž platí pro předměty vyrobené pomocí těchto
předmětů. Na žádost Odběratele je Dodavatel povinen vrátit tyto předměty a zničit
veškeré vytvořené kopie. Tyto předměty jsou určeny výlučně pro splnění uzavřené
Kupní smlouvy. Dodavatel nesmí k těmto předmětům vykonat či uplatnit jakékoli právo,
včetně zadržovacího práva.
X. Vyšší moc

(1)

(2)

Za okolnosti vyšší moci jsou považovány takové okolnosti, které vznikly po uzavření
Kupní smlouvy jako výsledek nepředvídatelných a stranami neodvratitelných událostí
mimořádného charakteru, jako například přírodní katastrofy nebo války. Strana, pro
kterou se plnění smluvních povinností stalo nemožným, musí při vzniku a ukončení
výše uvedených okolností druhou stranu ihned písemně vyrozumět a předložit jí
důkazy, že tyto okolnosti měly rozhodující vliv na plnění smluvních povinností. Výskyt
zmetkového materiálu, opožděné subdodávky, nečinnost, zpoždění či neplnění
dopravce a stávku nelze pokládat za vyšší moc a nedávají žádné oprávnění k
prodloužení potvrzené dodací lhůty.
Pokud Odběrateli brání okolnosti vyšší moci převzít plnění na sjednaném místě, je po
dobu trvání této překážky vyloučeno prodlení Odběratele s převzetím, stejně jako jsou
vyloučeny nároky Dodavatele na protiplnění, resp. na náhradu škody. Po dobu trvání
této překážky je Dodavatel povinen bezplatně skladovat Zboží na vlastní náklady a
nebezpečí.
XI. Doručování písemností

(1)

Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, písemnosti budou druhé straně podle těchto
Podmínek doručovány osobně nebo poštou na adresu místa podnikání druhé strany
uvedenou v příslušném obchodním rejstříku. Zásilka se považuje za řádně doručenou:
(a) po potvrzení přijetí zásilky příjemcem v případě osobního doručení; jestliže
příjemce převzetí zásilky odmítne, zásilka se považuje za řádně doručenou
okamžikem takového odmítnutí;
(b) třetí pracovní den po datu odeslání zásilky provozovatelem poštovních služeb;
(c) v den odeslání dokumentu do úřední datové schránky příjemce.
XII. Povinnost mlčenlivosti

(1)

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost s ohledem na veškeré skutečnosti, které
mu byly sděleny či předány nebo které jsou Dodavateli jinak známy jakýmkoli
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(2)

(3)
(4)

způsobem v souvislosti s Kupní smlouvou nebo smluvním vztahem založeným Kupní
smlouvou, zejména pokud jde o veškeré skutečnosti týkající se Odběratele, jeho
zaměstnanců a zákazníků, technické a organizační údaje Odběratele nebo jeho
zákazníků, obchodní vztahy a bilanční situaci Odběratele a jeho zákazníků a
objednávky realizované Odběratelem s ohledem na způsob, rozsah a obsah těchto
objednávek, a Dodavatel se zavazuje, že tyto skutečnosti a informace nepředá třetím
stranám, ani tyto skutečnosti a informace nepoužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch
třetích stran. Tyto povinnosti zůstávají platné i po vypršení platnosti Kupní smlouvy
uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem. V případě porušení této povinnosti ze
strany Dodavatele může Odběratel požadovat smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele požadovat náhradu škody.
Povinnost zachovávat mlčenlivost podle předchozího odstavce těchto Podmínek se
vztahuje také na veškeré skutečnosti, které spadají do oblasti obchodního tajemství
podle § 504 občanského zákoníku, zejména na všechny skutečnosti týkající se
obchodních transakcí, výroby a technických specifikací v hmotné i nehmotné podobě,
vztahující se k Odběrateli a jeho zákazníkům, know-how, technická řešení, strategické
plány, obchodní plány a rozvahy, návrhy a postupy a veškeré další skutečnosti spojené
s Odběratelem a/nebo jeho zákazníky, které mají pro Odběratele a/nebo jeho
zákazníky skutečnou nebo přinejmenším potenciální materiální nebo nemateriální
hodnotu.
Dodavatel se zavazuje zajistit, že povinnost mlčenlivosti stanovenou v tomto článku
budou dodržovat i všichni jeho zaměstnanci a třetí osoby, kterým tyto informace poskytl
(pokud má Dodavatel takové poskytnutí Odběratelem povoleno).
Ledaže je mezi stranami dohodnuto něco jiného, platí, že informace poskytnuté
Odběrateli nejsou důvěrné.
XIII. Náhrada újmy

(1)

(2)

(3)

Celkový rozsah povinnosti Odběratele nahradit Dodavateli újmu na jmění (škodu), která
Dodavateli v souvislosti s plněním Kupní smlouvy nebo porušením právního předpisu
vznikne, je omezen do výše 10 % celkové smluvní ceny (bez DPH) za příslušné Zboží,
a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda;
ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v
penězích. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené Odběratelem Dodavateli se
započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na
náhradu škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody
způsobené člověku na jeho přirozených právech. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku
na náhradu škody trvá 1 rok.
Dodavatel odškodní a ochrání Odběratele, jakož i společnosti z jeho skupiny, nástupců,
nabyvatelů, zákazníky, třetí osoby, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, či jiné
zástupce, ve vztahu k veškerým ztrátám, odpovědnosti, náhradě škody (přímé,
nepřímé, následné, sankční nebo jiné), nárokům, nákladům, penále, poplatkům,
smluvním pokutám a výdajům (včetně přiměřených odměn za právní a znalecké
služby), vyplývajícím nebo souvisejícím s: (i) vadou nebo neshodou Zboží; (ii)
nedodržením prohlášení, záruk a povinností podle Kupní smlouvy Dodavatelem; (iii)
nedbalostí nebo opomenutím na straně Dodavatele v souvislosti s návrhem nebo
výrobou Zboží včetně vad materiálu a/nebo výrobních postupů či technologií; (iv)
jakýmikoli škodami na životním prostředí, vylitím, únikem nebo vypouštěním
nebezpečných odpadů či látek, způsobenými vadou Zboží nebo nedodržením
smluvních podmínek týkajících se Zboží; (v) porušením (včetně nepřímého porušení
nebo navádění k porušení) jakéhokoli Práva duševního vlastnictví, které se vztahuje
ke Zboží či jiných vlastnických práv; nebo (vi) porušením příslušného právního
předpisu ze strany Dodavatele. Toto ujednání o odškodnění zahrnuje i odpovědnost
Dodavatele za všechny rozsudky nebo finanční vyrovnání, které by jinak mohly být
nebo se stát odpovědností Odběratele.
Dodavatel pomáhá Odběrateli na jeho žádost ve sporech, do kterých by mohl být
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(4)

Odběratel zapojen z důvodu výše uvedených nároků, a pokud to Odběratel vyžaduje,
účastní se jednání o jakémkoliv sporu.
V případě recall (svolání vozů do servisu), Dodavatel ponese veškeré náklady a výdaje
takového recall, včetně, nikoli však výlučně nákladů, které vznikly Odběrateli
v souvislosti s oznámením zákazníků, škody, vrácení Zboží, ušlého zisku, a další škody
vzniklé v souvislosti s recall.

XIV. Zpracování osobních údajů
(1)

(2)

(3)
(4)

Strany jako správci osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávají osobní údaje získané od druhé strany a
jejích zástupců za účelem jednání o uzavření a plnění Kupní smlouvy v souladu s
pravidly stanovenými v GDPR a v souladu s těmito Podmínkami.
Předmětem zpracování jsou osobní údaje druhé strany, jejích zástupců, zaměstnanců,
spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů (dále jen „Subjekty údajů“), zejména:
(i) identifikační údaje (zejména křestní jméno a příjmení, pracovní zařazení) a (ii)
kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a telefonní číslo).
Osobní údaje Subjektů údajů zpracovávají strany v rozsahu nezbytném pro plnění
svých závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných
povinností a pro účely souvisejících obchodních sdělení.
Zásady Odběratele ohledně zpracování osobních údajů jsou k dispozici na
internetových stránkách www.kablovrchlabi.cz.
XV. Závěrečná ustanovení

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Tyto Podmínky se aplikují také v případě, kdy Kupní smlouva je kvalifikovaná jako
smlouva o dílo nebo nepojmenovaná smlouva obdobného typu.
Práva a výhody, které na základě těchto Podmínek a Kupní smlouvy poskytuje
Odběratel Dodavateli, se vztahují pouze na osobu Dodavatele, a nikoliv na další
subjekty ze skupiny Dodavatele, náleží-li Dodavatel k určité skupině. Takto poskytnutá
práva či výhody nezakládají žádná práva, výhody, či nároky Dodavatele pro obdobné
případy v budoucnu. Tyto Podmínky a Kupní smlouva se řídí právním řádem České
republiky. Je-li Dodavatel osobou podléhající zahraničnímu právu, strany tímto vylučují
použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (přijaté zákonem č.
160/1991 Sb.).
V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a Kupní smlouvou mají přednost
ustanovení Kupní smlouvy. V případě rozporu mezi jinými dokumenty vztahujícími se
na příslušný vztah a Kupní smlouvou mají přednost ustanovení Kupní smlouvy.
Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, budou všechny spory vyplývající z Kupní
smlouvy nebo těchto Podmínek nebo se k nim vztahující nejprve řešeny vzájemným
jednáním stran. Pokud strany v přiměřené lhůtě nenaleznou smírné řešení, spor bude
předložen příslušnému soudu v místě sídla Odběratele.
Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty, na které tyto Podmínky
odkazují, a souhlasí s jejich zněním.
Strany souhlasí s vyloučením použití § 557 občanského zákoníku a prohlašují, že
terminologii používané v Kupní smlouvě nesmí být přiřazen jiný výklad.
Strany se rovněž dohodly na vyloučení použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729,
§ 1754, § 1757 odst. 2 a 3, § 1798 až § 1800, § 1950 a § 2112 občanského zákoníku.
Odpověď Dodavatele, která obsahuje změnu nebo odchylku podle § 1740 odst. 3
občanského zákoníku, není přijetím nabídky Odběratele na uzavření Kupní smlouvy,
přestože to výrazně nemění podmínky nabídky.
Smluvní strany se v souladu s § 1801 občanského zákoníku dohodly na vyloučení
ustanovení § 1798 a 1800 občanského zákoníku.
Dodavatel prohlašuje, že nemá vůči Odběrateli postavení slabší smluvní strany a
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)

(18)

(19)

(20)

strany výslovně potvrzují, že Kupní smlouvy uzavírají jako podnikatelé při svém
podnikání.
Po dobu trvání Kupní smlouvy a nejméně 3 roky po doručení posledního Zboží, je
Dodavatel povinen mít, udržovat v platnosti, a na žádost předložit o důkaz o
odpovídajícím pojištění odpovědnosti za škodu a zákonném pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele, jež budou uzavřené u renomované a finančně stabilní pojišťovny,
která však nezbavuje Dodavatele vůči Odběrateli jeho smluvních nebo jiných právních
povinností. Pojistnou částku nelze považovat za omezení odpovědnosti a ani ji tak
vykládat. Na základě žádosti Odběratele předloží Dodavatel Odběrateli potvrzením
pojišťovny, že je Odběratel uveden jako další pojištěný a poskytne vzdání se práva ze
strany pojišťovny uplatňovat jakákoli práva vůči Odběrateli.
Odvození jakýchkoli práv a povinností ze stávající nebo budoucí praxe zavedené mezi
stranami nebo z obecného nebo odvětvového užívání vztahujícího se k předmětu
plnění Kupní smlouvy nad rámec výslovných ustanovení Kupní smlouvy je vyloučeno,
není-li v Kupní smlouvě nebo v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak.
Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Odběratelem na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu Odběratele. Dodavatel je oprávněn
započíst své pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou
mezi stranami sporné, a to za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen
Odběratelem. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z Kupní smlouvy,
rámcové smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy za Odběratelem na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Odběratele. Není tím dotčeno právo Odběratele
nebo Dodavatele využívat třetí strany pro přepravu Zboží a/nebo přepravních obalů.
V případě, že se Odběratel kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu domnívá, že
Dodavatel není schopen nebo ochoten provést nebo pokračovat v plnění, může
Odběratel žádat a Dodavatel okamžitě postoupí veškeré subdodávky na Odběratele
nebo na jeho zákazníka (případně koncového zákazníka). Dodavatel souhlasí s tím, že
Odběratel nebude odpovídat za žádné náklady, poplatky nebo závazky spojené
s takovým postoupením a že částka dlužná Dodavateli bude snížena o odpovídající
částku dlužnou v rámci postoupené subdodávky.
Dodavatel přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
Jakékoli odchylky od těchto Podmínek musí být písemně odsouhlaseny Odběratelem.
Odběratel může tyto Podmínky změnit podle svého uvážení. Odběratel je však povinen
Dodavatele se změnou Podmínek bez zbytečného odkladu seznámit tím, že zveřejní
změny na svých internetových stránkách www.kablovrchlabi.cz nejméně 5 dnů před
tím, než změny vstoupí v platnost. Jakákoli změna Podmínek je přijata po uplynutí 5
dnů od jejího zveřejnění
(a) písemným potvrzením Dodavatele, z něhož vyplývá jeho souhlas se změnou
Podmínek; nebo
(b) doručením Přijetí objednávky; nebo
(c) uskutečněním dodání Zboží.
Dodavatel tímto souhlasí s tím, že v souladu s ustanoveními § 630 občanského
zákoníku se prodlužuje zákonná promlčecí lhůta ohledně práv Odběratele, která jsou
mu k dispozici v souvislosti s Kupní smlouvou, včetně práva odstoupit od Kupní
smlouvy, a to na dobu 10 let ode dne, kdy promlčecí lhůta začala běžet.
V případě změny složení orgánů společnosti Dodavatele nebo společníků Dodavatele
je Dodavatel povinen tuto skutečnost písemně oznámit Odběrateli do 10 dnů po
provedení takové změny. Porušení této povinnosti ze strany Dodavatele se považuje
za podstatné porušení Kupní smlouvy a Odběratel může v takovém případě od Kupní
smlouvy odstoupit. Bez ohledu na to, zda Odběratel uplatní své právo na odstoupení,
je Odběratel oprávněn i opakovaně požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty
ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti podle tohoto odstavce.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele požadovat náhradu škody.
Pokud by některá z ustanovení těchto Podmínek byla neplatná, neúčinná nebo
nevymahatelná, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto
Podmínek nebude touto okolností dotčena. Strany jsou povinny vzájemně

13

spolupracovat s cílem nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
novým ustanovením v co největším možném rozsahu podle těchto Podmínek. Totéž se
vztahuje i na veškeré případné mezery.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2021-04-26.
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