Všeobecné nákupní podmínky společnosti ŠMT a.s.
ve verzi 5.0 platné od 1.11.2020
Tyto Všeobecné nákupní podmínky („VNP“) se použijí při
nákupu materiálu, zboží, výrobků, dílů, software a služeb
(„Zboží“) nabízeného dodavateli („Dodavatel“). Použijí se
na všechny poptávky ze strany Objednatele k předložení
cenových kalkulací nebo jiných nabídek i na nabídky
učiněné Dodavateli a jsou nedílnou součástí objednávky
(„Objednávka“) předložené Objednatelem Dodavateli.
Jestliže dojde k uzavření smlouvy, na základě které
Dodavatel dodává Objednateli Zboží („Smlouva“), jsou
VNP nedílnou součástí Smlouvy.
Na smluvní vztahy, na které se vztahují tyto VNP, nebude
užito ust. §1740, odst. 3 Občanského zákoníku, který
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde
k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
V případě, že nelze některá ustanovení těchto VNP
použít, zůstávají všechna ostatní ustanovení nedotčena.
Zvláštní ustanovení Objednávky nebo Smluv a veškerá
dokumentace, která je součástí jednotlivých Objednávek
a Smluv, jenž jsou v rozporu s VNP mají přednost před
příslušnými ustanoveními VNP.
Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo
jejího dodatku z důvodu nedodržení písemné formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
1.

Definice

Pro účely mají dále uvedené pojmy následující definice:
1.1 Smlouva
smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem
založený na základě Objednávky a dále pak i
jakákoli jiná smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a
Odběratelem, na základě které má Dodavatel dodat
odběrateli Předmět plnění, a to bez ohledu na to,
zda jejímu uzavření předcházela Objednávka nebo
nikoli.
1.2 Objednatel
ŠMT a.s., IČO29253462 se sídlem Tylova 1/57,
Jižní Předměstí, 301 28 Plzeň, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni, oddíl B, vložka 1790.
1.3 Dodavatel
prodávající ve smyslu ust. §2079 a násl.
Občanského zákoníku anebo zhotovitel ve smyslu
ust. §2586 a násl. Občanského zákoníku, případně
jakákoli osoba, která má na základě Smlouvy dodat
Objednateli Předmět plnění, a to bez ohledu na to,
zda je takto v Objednávce nebo ve Smlouvě
označen.
1.4 Občanský zákoník
zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

1.5 Řádné dodání
splnění závazku Dodavatele dodat Předmět plnění
Objednateli a umožnit mu nabýt vlastnické právo
k Předmětu plnění. Řádné dodání nastane splněním
všech podmínek uvedených v Objednávce nebo ve
Smlouvě, stanovených ve VNP,stanovených
obecně závaznými předpisy a aplikovatelnými
technickými normami.
1.6 Smluvní strany
Dodavatel a Objednatel jsou společně označováni
také jako smluvní strany.
1.7 Subdodavatel
Subdodavatelem se rozumí třetí osoba, která na
základě samostatného smluvního vztahu mezi ní a
Dodavatelem dodá Objednateli část plnění nutné
pro Řádné dodání; tím není jakkoli dotčena
odpovědnost Dodavatele za Řádné dodání.
1.8 Termín plnění
Doba stanovená pro Řádné dodání předmětu plnění
1.9 Předmět plnění
Zboží, tj. zejména věc, její součást, dílo, jeho
součást, nebo právo či jakékoli jiné plnění, které se
Dodavatel zavazuje dodat Objednateli a umožnit mu
nabýt k nim vlastnické právo na základě Objednávky
nebo Smlouvy.
1.10 Incoterms
Dodací podmínky Incoterms 2010 vydané
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži v roce
2010.
1.11 Pracovní den
Jakýkoli den od pondělí do pátku, na který
nepřipadne na území České republiky státní svátek
nebo den pracovního klidu.
2. Uzavření smlouvy:
2.1 Nabídky a cenové kalkulace Dodavatele předložené
na základě Objednávky jsou pro Dodavatele
závazné minimálně 60 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.
2.2 Objednatel je oprávněn doručit Dodavateli
Objednávku na dodávku Předmětu plnění.
2.3 Dodavatel je povinen Objednávku ve lhůtě 2
pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit
a doručit ji Objednateli přijatou nebo v této lhůtě
písemně sdělit Objednateli, že Objednávku odmítá.
2.4 Doručením přijetí Objednávky bez jakýchkoliv
nových návrhů dochází k uzavření Smlouvy; na
Smlouvu budou aplikovány VNP.
2.5 Pokud ve výše uvedené lhůtě Dodavatel
Objednávku písemně neodmítne, platí uplynutím
této lhůty Objednávka za potvrzenou a Smlouva za
uzavřenou.
2.6 Jakákoliv změna obsažená v přijetí Objednávky
učiněná ze strany Dodavatele se stává novým
návrhem na uzavření Smlouvy. Nepřijme-li
Objednatel písemně tento nový návrh ve lhůtě 14
dnů ode dne jeho prokazatelného doručení, platí, že
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Objednatel s novým návrhem nesouhlasí a Smlouva
tak není uzavřena.
2.7 Smlouva může být měněna pouze písemně;
vylučuje se možnost změny Smlouvy ústně nebo
jednáním. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně
oznámit Dodavateli návrh na změnu obsahu
Smlouvy, a to zejména v množství, jakosti, místa
dodání, dodacích lhůt, balení, přičemž Dodavatel je
ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení
písemného návrhu na změnu Smlouvy povinen na
tento nový návrh reagovat následovně:
Přijmout písemně návrh změny Smlouvy a
doručit jej Objednateli;
Písemně sdělit objektivní důvody, které
dodavateli brání v přijetí návrhu na změnu
Smlouvy. V takovém případě zůstává mezi
stranami závazné původní znění Smlouvy.
2.8 Pro případ jakékoliv změny Smlouvy Dodavatel
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
§1765 Občanského zákoníku.
3. Cena, fakturace, platební podmínky
3.1 Všechny ceny uvedené v Objednávce nebo ve
Smlouvě jsou výsledkem předchozích jednání mezi
smluvními stranami a jsou tedy stanoveny jako
pevné a neměnné. Zahrnují všechny daně
s výjimkou daně z přidané hodnoty („DPH“), stejně
jako veškeré náklady Dodavatele na balení,
doklady, dokumentaci, dopravu do místa určení,
pojištění apod.
3.2 Na základě Řádného dodání Předmětu plnění
vzniká Dodavateli právo na zaplacení ceny za
dodání Předmětu plnění a na vystavení daňového
dokladu (Faktury), kterým bude cena vyúčtována
k zaplacení; Faktura bude vystavena v souladu
s příslušnými právními předpisy a požadavky
Objednatele.
3.3 Každá Faktura Dodavatele musí obsahovat mimo
jiné tyto údaje:
Číslo objednávky Objednatele
Fáze plnění smlouvy (záloha, zádržné)
3.4 Splatnost Faktury činí nejméně 45 dnů ode dne
Řádného dodání, vždy nejméně však 30 dnů ode
dne doručení Faktury Odběrateli.
3.5 Objednatel je však oprávněn, v případě, že
Dodavatel
nesplní
požadavky
stanové
v Objednávce nebo sjednané ve Smlouvě, platbu
zadržet, a to až do okamžiku Řádného splnění.
3.6 Objednatel je oprávněn Fakturu, která nemá
stanovené nebo sjednané náležitosti, vrátit
k doplnění nebo opravě.
3.7 Za období dle článku 3.5 a 3.6 nevzniká dodavateli
právo na nárok na úrok z prodlení, smluvní pokutu,
náhradu způsobené újmy ani jinou náhradu, a to bez
ohledu na to, zda takovéto plnění vyplývá z platné
právní úpravy nebo z ujednání smluvních stran.
3.8 Dodavatel plněním dle Objednávky nebo uzavřením
Smlouvy prohlašuje, že neexistují důvody, na

základě kterých by se Objednatel stal nebo měl stát
ručitelem dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty ("ZDPH") za daňovou
povinnost Dodavatele vzniklou z titulu DPH, kterou
Dodavatel Objednateli vyúčtoval k ceně za předmět
plnění. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že podá
řádné daňové přiznání k DPH a v případě vzniku
povinnosti zaplatit DPH tuto odvede místně
příslušnému správci daně ve stanovené lhůtě
splatnosti. Dodavatel dále prohlašuje, že nemá
jakýkoliv úmysl nezaplatit DPH vztahující se k
Předmětu plnění, nebo úmysl zkrátit daň, či
případně vylákat daňové zvýhodnění, a nemá úmysl
dostat se do postavení, kdy tuto daň nebude moci
zaplatit. Objednatel je oprávněn zadržet částku DPH
z každé faktury vystavené dodavatelem v případě,
že Dodavatel nepotvrdí objednateli písemně při
dodání, že Objednateli nevzniká povinnost ručení za
daň ve smyslu § 109 ZDPH, nebo v případě, že je
zveřejněn v seznamu vedeném Finančním
ředitelstvím ČR ve smyslu výše uvedeného
ustanovení. Objednatel je oprávněn zadržet z platby
dluhu částku odpovídající DPH z obdržených faktur
až do dne, kdy Dodavatel prokáže, že DPH jím byla
řádně a včas splněna nebo takto zadržené DPH
použít jako zajištění daně ve smyslu ust. § 109a
ZDPH (v takovém případě se závazek Objednatele
uhradit Dodavateli cenu včetně řádně vyúčtované
DPH považuje po úhradě zajištění daně místně
příslušnému správci daně Dodavatele za splněný.
3.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli
poskytnutí bankovních záruk nebo jim podobných
zajišťovacích institutů v případě, že Objednatel
poskytne dodavateli finanční plnění, aniž by došlo
k Řádnému dodání ze strany Dodavatele.
Neposkytne-li Dodavatel požadované zajištění včas
a řádně, je Objednatel oprávněn požadovat placení
za předmět smlouvy až po jejím splnění.
3.10 Vylučuje se možnost jednostranného započtení
jakékoli pohledávky Dodavatele za Objednatelem.
3.11 Dodavatel není oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele zastavit či
postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu na
základě Objednávky nebo Smlouvy vznikla.
3.12 V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle
ustanovení článku 3.10 a 3.11 VPN je Objednatel
oprávněn po něm požadovat uhrazení smluvní
pokuty ve výši 10% z hodnoty započtené,
postoupené nebo zastavené pohledávky, resp.
z hodnoty pohledávky, u které se Dodavatel o její
započtení, postoupení či zastavení v rozporu se
svou povinností pokusil; ujednáním o smluvní
pokutě není dotčeno právo na náhradu újmy či
škody způsobené porušením těchto smluvních
povinností, a to v celé výši.
3.13 Pro zasílání faktur elektronickou cestou slouží
výhradně email: fakturace@cz-smt.cz na základě
řádně uzavřené dohody o elektronické fakturaci.
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4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Dodací podmínky, přechod vlastnického práva,
balení, doprava
Dodavatel je povinen dodat Objednateli Předmět
plnění řádně a včas v souladu Objednávkou nebo se
Smlouvou a VNP, přičemž je povinen splnit
požadavky na jakost a kvalitu Předmětu plnění
stanovené Objednávkou nebo Smlouvou, VNP a
obecně závaznými právními předpisy. Předmět
plnění
musí
odpovídat
všem
technickým
požadavkům, technickým a bezpečnostním normám
pro daný druh předmětu plnění, a to jak normám
závazným, tak normám odporučujícím. Předmět
plnění musí být schopen podávat standardní výkon
požadovaný Objednatelem a plně vyhovovat účelu,
pro který byl objednán nebo dodán; není-li takovýto
účel uveden, pak účelu obvyklému.
Není-li dohodnuto jinak, pak je místem dodání sídlo
Objednatele v paritě DAP dle Incoterms, pokud
nevyplývá z Objednávky, ze Smlouvy nebo z VNP
něco jiného.
Dodavatel splní svůj závazek dodat Předmět plnění
jeho řádným a včasným dodáním do místa dodání,
v případě díla navíc předvedením způsobilosti
sloužit ke svému účelu. Předmět plnění je řádně
dodán pokud:
a) Je Dodavatelem řádně a včas doručen do
místa dodání
b) Společně s Předmětem plnění jsou dodány
úplné a bezvadné doklady uvedené
v Objednávce nebo ve Smlouvě nebo
potřebné k řádnému užívání Předmětu
plnění (např. dodací list, prohlášení o
shodě, bezpečnostní list, návod k obsluze
v českém jazyce, případně dokumentace)
c) U předmětu plnění, který to vyžaduje, je
specifikována a následně provedena
vstupní kontrola ze strany Objednatele a
Objednatel neodmítl přijmout Předmět
plnění z důvodu nedostatků zjištěných
v průběhu této vstupní kontroly.
d) Předmět plnění je dodán se zjevnými
vadami, přičemž Objednatel tyto vady
uvede do protokolu o převzetí a výslovně
prohlásí, že přes tyto vady uvedený
Předmět plnění přebírá.
Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost řádně a
včas dodat Předmět plnění Objednateli dle
Objednávky nebo dle Smlouvy a VNP, pak
Objednateli vzniká právo na úhradu smluvní pokuty
ve výši 5% z ceny Předmětu plnění za každý
započatý týden prodlení. Ujednáním o smluvní
pokutě není dotčeno právo na náhradu újmy či
škody způsobené porušením této smluvní
povinnosti, a to v celé výši.
Pokud Objednávka nebo Smlouva nestanoví jinak,
je Dodavatel povinen dodat Předmět plnění

v pracovních dnech v obvyklé pracovní době
Objednatele, tj. od 6:00 – 14:00.
4.6 Odpovědnost za kvalitu balení Předmětu plnění
nese Dodavatel. Balení Předmětu plnění je nutné
zvolit tak, aby byly minimalizovány náklady a
zároveň byly dodrženy tyto cíle: ochrana Předmětu
plnění, zajištění bezpečnosti, recyklovatelnost,
úspora energie a likvidace. Dodavatel je povinen
zajistit doložit, že veškeré použité obaly budou
splňovat podmínky pro uvádění na trh dle zákona č.
477/2001Sb., o obalech, a že veškeré obaly
Dodavatele jsou navrženy a vyrobeny dle platných
technických norem.
4.7 Dodavatel je povinen odeslat Předmět plnění
v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu
před poškozením po dobu přepravy a při případném
skladování
v odpovídajících
prostorách
Objednatele.
4.8 Dodavatel je povinen Objednatele okamžitě
písemnou formou informovat v případě, že by mělo
dojít k prodlení s termínem dodání Předmětu plnění.
4.9 Dílčí dodávky jsou možné pouze po dohodě s
Objednatelem.
4.10 Vlastnické právo k Předmětu plnění přechází na
Objednatele jeho Řádným dodáním. Nebude-li
písemně výslovně ujednáno jinak, není Dodavatel
oprávněn zadržet vlastnické právo k Předmětu
plnění do doby, než bude v plném rozsahu
zaplaceno. Odpovědnost za škody k Předmětu
plnění však zůstává na Dodavateli až do doby než
Objednatel Předmět plnění oficiální cestou
převezme.
5. Kontrola, přejímka
5.1 Objednatel na základě svých interních postupů
zváží, zda je nutné pro převzetí Předmětu plnění
provést Vstupní kontrolu, a to nejpozději do 15 dnů
pracovních dnů po dodání Předmětu plnění.
5.2 O vstupní kontrole je vyhotoven protokol o vstupní
kontrole.
5.3 V případě, že Předmět plnění nesplní požadavky a
vlastnosti stanovené v Objednávce, ve Smlouvě
nebo ve VNP Objednatel oprávněn předmět plnění
Dodavateli vrátit bez jeho převzetí.
5.4 V případě, že Dodavatel nezajistí bez zbytečného
odkladu po vrácení Předmětu plnění nápravu
dodáním náhradního předmětu plnění, má
Objednatel právo odstoupit od smluvního vztahu
založeného na základě Objednávky nebo Smlouvy.
Odstoupením není dotčeno právo Objednatele na
náhradu vzniklé újmy a škody.
5.5 K převzetí Předmětu plnění dojde okamžikem
vystavení protokolu o vstupní kontrole. Pokud
Objednatel nevystaví protokol o vstupní kontrole do
15 dnů pracovních dnů, má se za to, že převzetí
Předmětu plnění proběhlo uplynutím této
patnáctidenní lhůty.
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5.6 Pro účely převzetí stavby se smluvní strany dohodly
na vyloučení §2628 Občanského zákoníku.
6. Dokumentace
6.1 Dodavatel spolu s dodáním Předmětu plnění dodá
všechny technické dokumenty týkající se Předmětu
plnění, jako jsou provozní a servisní manuály,
příručky školení, výkresy, technické záznamové
listy, bezpečnostní listy k výrobkům, tovární
kontrolní certifikáty, prohlášení o shodě a ostatní
doklady. Nebude-li v Objednávce stanoveno jinak,
musí dodávka software obsahovat z důvodu údržby
a/nebo adaptability všechny související zdrojové
kódy a kódová označení výrobků. Technická
dokumentace nebo jakékoli zvláštní nástroje
související s Objednávkami a poskytnuté spolu s
Objednávkami zůstávají majetkem Objednatele.
Dokumentace
dodaná
Dodavatelem
spolu
s Předmětem
plnění
je
součástí
plnění
Dodavatelem a neodporuje-li to platné právní
úpravě, stává se vlastnictvím Objednatele.
7. Záruka, odpovědnost
7.1 Dodavatel je odpovědný za to, že Předmět plnění
bude odpovídat všem dohodnutým specifikacím a
požadavkům
a
bude
se
hodit
k účelu
specifikovanému Objednatelem, jinak k obvyklému
účelu, nebude mít konstrukční vady, ani vady na
materiálech či zpracování, bude uspokojivě splňovat
požadavky na plnění předpokládané Objednatelem
a rovněž všechny požadavky právních předpisů a
norem, zvláště ty, které se týkají ochrany životního
prostředí, bezpečnosti a zaměstnanosti nebo
pracovněprávních předpisů.
7.2 Předmět plnění musí být bez vad, faktických,
právních, zjevných, skrytých, odstranitelných i
neodstranitelných.
7.3 Dodavatel odpovídá za to, že technické specifikace
v Objednávce mu stačí k tomu, aby mohl splnit
konkrétní potřeby Objednatele, a uznává, že si tyto
specifikace důkladně prostudoval; v opačném
případě je povinen Objednatele písemně požádat o
doplnění specifikace.
7.4 Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje
dodavatel na Předmět plnění záruku v délce 36
měsíců ode dne Řádného dodání Předmětu plnění.
7.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel
nemůže Předmět plnění užívat pro jeho vady, za něž
zodpovídá Dodavatel.
7.6 Předmět plnění má vady, pokud neodpovídá
kvalitativním podmínkám v rozsahu, vlastnostem a
kritériím stanoveným v Objednávce, ve Smlouvě,
VNP
a
obecně
závaznými
předpisy
a
aplikovatelnými technickými normami. Za vady
Předmětu plnění se považují také vady
dokumentace (veškeré a úplné doklady vztahující se
k předmětu plnění), kterou se Dodavatel zavázal
nebo je povinen dodat spolu s Předmětem plnění.

7.7 Dodavatel odpovídá po celou dobu trvání záruky za
veškeré vady, které se na Předmětu plnění po tuto
dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady
vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn
oznámit dodavateli kdykoliv po dobu trvání záruční
lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností
smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. §
1917, § 1918, § 1921, § 2103, § 2104, § 2112, §
2618 a § 2629 Občanského zákoníku.
7.8 Bude-li zjištěno, že Předmět plnění vykazuje vady,
má Objednatel možnost dle vlastního uvážení na
základě
písemného
oznámení
doručeného
Dodavateli:
a) Od Objednávky nebo od Smlouvy
odstoupit
b) Předmět
plnění
akceptovat
s odpovídající slevou na ceně
c) Neodpovídající
Předmět
plnění
odmítnou a požadovat dodávku
náhradního Předmětu plnění
d) Provést nezbytné opravy Předmětu
plnění na náklady Dodavatele.
7.9 Pokud Prodávající nedodá vhodnou náhradu nebo
nezajistí okamžitou opravu Předmětu plnění, má
Objednatel právo opravit
Předmět plnění
prostřednictvím třetí strany a následně vymáhat po
Dodavateli úhradu nákladů s tím spojených a dále
pak i případnou újmu či škodu, která mu z toho
důvodu vznikla.
7.10 Pokud se Dodavatel dostane do prodlení se
splněním
svých
povinností
vyplývajících
z odpovědnosti za vady, vzniká Objednateli vůči
Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,5% z ceny Předmětu plnění za každý i
započatý den prodlení; ustanovením o smluvní
pokutě není dotčeno právo na náhradu újmy či
škody.
7.11 Dodavatel odpovídá za veškerou újmu či škodu
způsobenou Objednateli či jiným osobám, zejména
pak zákazníkům objednatele, a to v souvislosti
s porušením
jeho
povinností
stanovených
v Objednávce, ve Smlouvě, ve VNP nebo platným
právním řádem.
7.12 Dodavatel odpovídá za veškeré přímé, nepřímé,
náhodné, zvláštní a následné škody či újmy, včetně
ušlého zisku a škod či újem nemajetkových,
vzniklých
Objednateli
v důsledku
prodlení
s dodávkou, vad Předmětu plnění nebo jiných
nedostatků v plnění Dodavatele.
7.13 Žádná kontrola, souhlas ani přejímka nezprošťuje
Dodavatele, odpovědnosti za vady ani jiná
pochybení při plnění požadavků Objednatele.
7.14 Pokud bude na základě vadné dodávky vystavena
reklamace v systému Objednatele, je Objednatel
oprávněn ji zpoplatnit minimální částkou 1000,-Kč
za každou vystavenou reklamaci; tuto náhradu za
vystavení reklamace v systému je Dodavatel
povinen zaplatit.
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8. Duševní vlastnictví
8.1 Dodavatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o
všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo
či nepřímo v souvislosti s plněním Objednávky nebo
Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem
plnění Objednávky či Smlouvy Objednatelem
zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele
nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě.
Dodavatel se zejména zavazuje, že veškeré
informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo
v souvislosti s plněním Objednávky nebo Smlouvy
dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění
Objednávky
nebo
Smlouvy
Objednatelem
poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro
naplnění účelu Objednávky či Smlouvy.
8.2 Důvěrné informace. Za důvěrné informace se
nepovažují informace:
a) které se staly veřejně známými, aniž by to
způsobil Dodavatel;
b) které měl Dodavatel legálně k dispozici před
uzavřením
smlouvy,
pokud
takové
informace nebyly předmětem jiného, dříve
mezi smluvními stranami uzavřeného
ujednání o ochraně informací, nebo pokud
nejsou chráněny ze zákona;
c) které jsou výsledkem postupu, při kterém k
nim Dodavatel dospěl nezávisle a je tuto
skutečnost schopen doložit svými záznamy
8.3 V případě porušení kterékoli z povinností
stanovených čl. 8 VNP je Dodavatel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za
každý jednotlivý případ; ustanovením o smluvní
pokutě není jakkoli dotčeno právo Objednatele
domáhat se náhrady újmy či škody za porušení
těchto smluvních povinností, a to v celé výši.
9. Rozhodné právo, soudní příslušnost
9.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z
těchto Všeobecných podmínek včetně uzavřené
smlouvy se řídí právním řádem České republiky,
zejména pak občanským zákoníkem. Tímto
ustanovením není dotčeno použití podmínek
Incoterms.
9.2 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory
vzniklé ze smlouvy přednostně smírnou cestou. V
případě, že některý ze sporů vzniklých ze smlouvy
nebude možno řešit smírnou cestou, bude takovýto
spor řešen obecnými soudy České republiky, jejichž
místní příslušnost bude dána místem sídla
Objednatele.
10. Salvátorská klauzule
10.1 Je-li jakékoliv ustanovení VNP nebo ujednání
Smlouvy neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo
nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít
vliv na platnost a vynutitelnost dalších ujednání, lzeli toto ustanovení nebo ujednání oddělit od VNP
nebo Smlouvy jako celku. Smluvní strany se
zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové

neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné
ustanovení nebo ujednání ujednáním novým, které
bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu
a účelu neplatného, neúčinného, odporovatelného
anebo nevynutitelného ustanovení nebo ujednání.
11. Vyšší moc
11.1 Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná
výjimečná situace či událost mimo kontrolu
smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění
jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy,
nebyla způsobena jednáním příslušné smluvní
strany a je zřejmé, že ji nelze překonat ani s
vynaložením veškeré rozumně požadovatelného
úsilí příslušné smluvní strany.
11.2 Smluvní strana dotčená případem vyšší moci
neprodleně vyrozumí druhou smluvní stranu
doporučeným
dopisem
nebo
odpovídajícím
způsobem a uvede povahu příslušné události,
pravděpodobnou délku trvání a předpokládané
důsledky.
11.3 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za
porušení svých povinností vyplývajících ze smlouvy,
pokud jim v jejich plnění brání případ vyšší moci.
Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby
minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou
případem vyšší moci.
12. Ukončení smluvního vztahu
12.1 Bez ohledu na jiná ustanovení VNP nebo Smlouvy
je Objednatel oprávněn odstoupit od Objednávky
nebo od Smlouvy zejména v případě:
a) Prodlení
Dodavatele
se
splněním
povinnosti řádně a včas dodat Předmět
plnění.
b) Prodlení Dodavatele se splněním kterékoliv
z povinností vyplývajících z odpovědnosti
za vady Předmětu plnění;
c) Zahájením insolvenčního řízení ve vztahu
k Dodavateli
d) Je-li pravomocným rozhodnutím soudu
rozhodnuto o úpadku Dodavatele
e) Existence vyšší moci delší než 3 měsíce
12.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká.
Odstoupením ani jiným způsobem ukončení
smlouvy však nezanikají:
a) Nároky na náhradu újmy či škody;
b) Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady
Předmětu díla
c) Nároky na zaplacení smluvních pokut
d) Ustanovení či ujednání o mlčenlivosti a
důvěrnosti
e) Ustanovení či ujednání o volbě práva a
řešení sporů
f) Ustanovení či ujednání o obchodním
tajemství.
12.3 V případě odstoupení od smlouvy ze smluvní strany
vzájemně vypořádají, a to způsobem a v přiměřené
lhůtě stanovené Objednatelem. Za tímto účelem
Objednatel ve lhůtě 30 dnů od okamžiku odstoupení
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od smlouvy oznámí písemně Dodavateli způsob
vypořádání, kde zejména:
a) Specifikuje nárok
b) Stanoví přiměřené lhůty pro splnění
vzájemných nároků
c) Určí, zda Předmět plnění, k němuž již nabyl
na základě smlouvy vlastnické právo, bude
vrácen Dodavateli nebo zda zůstane i
nadále
ve
vlastnictví
Objednatele.
V případě ponechání Předmětu plnění ve
vlastnictví objednatele, náleží Dodavateli
finanční kompenzace za tento Předmět
plnění stanovená dohodou smluvních stran.
Nejvýše však do maximální sjednané ceny
Předmětu plnění.
12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy
před dodáním Předmětu plnění v případě, že by
došlo k ukončení smluvního vztahu mezi
objednatelem a jeho konečným zákazníkem nebo
bez udání důvodu. V takovém případě, je však
Objednatel povinen uhradit Dodavateli účelně
vynaložené v rámci plnění smlouvy. Výše těchto
nákladů se bude odvíjet od výše těchto nákladů
stanovených hlavním kontraktem s koncovým
zákazníkem Objednatele.
12.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího
na straně Dodavatele má Objednatel právo na
úhradu a Dodavatel je povinen mu nahradit veškeré
náklady, újmy a škody, které mu vznikly v důsledku
tohoto odstoupení, a to i nad rámec jakýchkoliv
smluvních pokut.
12.6 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a
musí být doručeno druhé smluvní straně.
12.7 V případě pochybností se má za to, že odstoupení
bylo doručeno druhé smluvní straně třetí den poté,
kdy bylo odstupující stranou prokazatelně odesláno.

prostřednictvím třetí osoby plně odpovídá
objednateli tak, jako by celou smlouvu prováděl
dodavatel sám.
13.4 Dodavatel není oprávněn Smlouvu jako celek, ani
jednotlivá práva ze Smlouvy plynoucí ani jakékoli
pohledávky vůči Objednateli postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
13.5 Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění
jakémukoli jednání, které by bylo v rozporu s
dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet
jakékoli
výhody,
odměny,
dary,
projevy
pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo
nepřímo osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli
zaměstnance nebo člena statutárního orgánu
fyzické nebo právnické osoby v soukromém nebo
veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli
funkci rozhoduje za prodávajícího resp. pro něj
pracuje) za účelem obdržení, ponechání nebo
ovlivnění obchodu nebo zajištění jakékoli jiné
výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo
uzavření a realizace předmětu plnění.
13.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této
smlouvy, pokud shledá, že Dodavatel se při realizaci
smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého
zástupce dopustil jednání v rozporu s předchozím
odstavcem a nepřijal včas uspokojivé opatření
k nápravám
13.7 Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny
okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku
13.8 Ustanovení §1799 a § 1800 Občanského zákoníku
se pro závazky, na které se vztahují VNP neuplatní.

13. Ostatní ujednání
13.1 Pokud Dodavatel provádí plnění Předmětu plnění v
areálu Objednatele nebo v místě Objednatelem
určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat
pouze v prostorách nebo manipulačních plochách
vymezených mu Objednatelem a dodržovat veškeré
předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zejména předpisy upravující pravidla chování
v areálu Objednatele.
13.2 Dodavatel se zavazuje uzavřít a udržovat v platnosti
veškerá pojištění, která budou krýt jeho
odpovědnost z Objednávky, Smlouvy a VNP.
13.3 Dodavatel prohlašuje, že je plně oprávněn a
odborně způsobilý k dodání Předmětu plnění.
Veškeré činnosti potřebné k realizaci smlouvy
provede dodavatel prostřednictvím vlastních
kapacit. Ukáže-li se to jako účelné či nevyhnutelné
je dodavatel oprávněn plnit svůj závazek částečně
za pomoci třetí, odborně způsobilé osoby
(subdodavatele). Dodavatel bere na vědomí, že i
v případě
částečné
realizace
smlouvy

6

